แบบที่ 1 แบบช่วยกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง
คาชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยจะทาการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตาบลดอนเจดีย์
มี
การดาเนินงาน

ประเด็นการประเมิน

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. มีการจัดทาประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท่องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส่วนที่ 2 การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญของท้องถิ่นมาจัดทาฐานข้อมูล
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพ
การพัฒนาท้องถิ่น
10. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับศักยภาพของท้องถิ่น
11. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด
12. มีการกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
13. มีการกาหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
14. มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
15. มีการกาหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
17. มีการจัดทาบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
18. มีการกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่

ไม่มี
การดาเนินงาน
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แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดาเนินงานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
คาชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนา 3 ปี โดยมีกาหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดาเนินงาน
ทุก ๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดาเนินงานในเดือนตุลาคม - ธันวาคม หรือไตรมาสที่ 1

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตาบลดอนเจดี์
2. รายงานผลการดาเนินงานไตรมาสที่
(1) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม)
(3) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน)
ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี

(2) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม)
(4) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน)

3. จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี
ปี 2556
์ุทธศาสตร

จานวน
โครงการ

1
2
3
4
5
6
รวม

12
12
23
5
13
10
75

งบ
ประมาณ

5,588,000
850,000
7,444,700
4,162,000
1,220,400
728,000
19,993,100

ปี 2557
จานวน
โครงการ

7
14
20
6
15
9
71

งบ
ประมาณ

920,000
860,000
9,313,500
5,006,800
4,751,600
670,000
21,521,900

รวม
จานวน
โครงการ

19
26
43
11
28
19
146

งบ
ประมาณ

6,508,000
1,710,000
16,758,200
9,168,800
5,972,000
1,398,000
41,515,000
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์ุทธศาสตรการดาเนินงานของเทศบาลตาบลดอนเจดี์
์ุทธศาสตรที่ 1
์ุทธศาสตรที่ 2
์ุทธศาสตรที่ 3
์ุทธศาสตรที่ 4
์ุทธศาสตรที่ 5
์ุทธศาสตรที่ 6

การพัฒนาเมือง แหล่งท่องเที่ยว และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
พัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาเมืองน่าอยู่
ส่งเสริม พัฒนาการศึกษา การกีฬา ประเพณี และวัฒนธรรม
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ และเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนและสังคม
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ

4. จานวนโครงการและงบประมาณตามแผน์ุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
ปี 2555
ยุทธศาสตร์

จานวน
โครงการ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
รวม

์ุทธศาสตรที่1
์ุทธศาสตรที่2
์ุทธศาสตรที่3
์ุทธศาสตรที่4
์ุทธศาสตรที่5
์ุทธศาสตรที่6

1
12
17
14
6
10
60

งบ
ประมาณ

30,000
4,408,000
4,386,000
7,478,200
863,500
5,277,500
22,443,200

ปี 2556

ปี 2557

รวม

จานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

จานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

จานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

2
7
24
11
6
8
58

80,000
798,500
5,597,000
5,953,600
869,100
666,900
13,965,100

1
4
23
10
3
15
56

10,000
470,000
1,800,000
7,740,000
1,244,000
4,751,600
16,015,600

4
23
64
35
15
33
174

120,000
5,676,000
11,783,000
21,171,800
2,976,600
10,696,000
52,423,900

์ุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปและ
ผลิตภัณฑ์ เพื่อการบริโภคและการส่งออก
การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการของประชาชน
การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมีความสามารถด้านการกีฬาสู่ความเป็นเลิศในระดับชาติ
การนาการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและการบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน
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5. ผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
จานวนโครงการที่ จานวนโครงการ
จานวน
จานวนโครงการ
อยู่ในระหว่าง
ที่ยังไม่ได้
โครงการ
ที่เสร็จ
ดาเนินงาน
ดาเนินการ
ที่มีการยกเลิก
ยุทธศาสตร์
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน

ร้อย
ละ

จานวน
จานวนโครงการ
โครงการ
ทั้งหมด
ที่มีการเพิ่มเติม
จานวน

ร้อย
ละ

จานวน ร้อยละ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

5
8.62
2 22.22 6 83.33 11 15.94
13 22.41
1 11.11 13 18.84
17 29.31
3 33.33 1 16.67 18 26.09
4
6.90
2 22.22 4
5.8
10 17.24
1 100.00 3 100.00 1 11.11
14 20.29
9 15.52
9
13.04
รวม
58 74.36 1
1.28
3
3.85
9 11.54 7
8.97 69 100.00
หมายเหตุ ยุทธศาสตร์ 6 ข้อ คือยุทธศาสตร์การดาเนินงานของเทศบาลตาบลดอนเจดีย์
โครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสายนาสัญญาณและลาโพงระบบเสียงตามสายภายในชุมชนไชยานุภาพ ชุมชน
สันติสุข ชุมชนดอนประดู่ และชุมชนถ้าพระ
โครงการที่มีการเพิ่มเติม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 1. การติดตั้งไฟประดับทรงพุ่มไม้บริเวณวงเวียนถนนไชยานุภาพ
2. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในชุมชนสันติสุข ซอยแยกรอบองค์พระบรมราชานุสรณ์ฯ ทิศ
ตะวันออกเชื่อมถนนคันคลองชลประทาน 15 ถึงบ้านนางอุ่นเรือน เบญจวรรณ
3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล. ถนนภายในชุมชนปราบไตรจักร ซอยแยกถนนริมตลาดเมืองทอง
(ถนนศรีสวัสดิ์พัฒนา) ถึงบ้านเลขที่ 882/1
4. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในชุมชนสันติสุข ซอยแยกรอบองค์พระบรมราชานุสรณ์ฯ ทิศเหนือ ถึง
บ้านนางจารุวรรณ เจียมพุก (ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558)
5. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในชุมชนดอนประดู่ ซอยแยกถนนคันคลองชลประทาน ถึงบ้านนาง
วารินทร์ สีน้าเงิน (ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558)
6. โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะบริเวณบ่อจระเข้
ยุทธศาสตร์ที่ 3 1. การติดตั้งเครื่องออกกาลังกายกลางแจ้ง ในชุมชนสันติสุข
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โครงการที่มีการยกเลิก
ยุทธศาสตร์ที่ 1 1. โครงการฝังกลบขยะ
2. โครงการจ้างเหมากาจัดวัชพืชในคู-คลอง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 1. โครงการมหกรรมอาหารสะอาด รสชาติอร่อย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 1. โครงการปิดเทอมสอนเสริมเพิ่มความรู้
2. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนแก่เด็กและเยาวชน
3. โครงการประเพณีท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 1. การจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
2. โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นให้แก่ชุมชนในเขตเทศบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 5 1. การจัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดา)
โครงการที่มียังไม่ได้ดาเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 1. โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนภายในสานักงานเทศบาลตาบลดอนเจดีย์แห่งใหม่
2. โครงการก่อสร้างรั้ว พร้อมป้ายชื่อสานักงานเทศบาลตาบลดอนเจดีย์แห่งใหม่
3. โครงการก่อสร้างเสาธงพร้อมฐาน ค.ส.ล. และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสนามหน้าสานักงานเทศบาลตาบล
ดอนเจดีย์แห่งใหม่

6. การเบิกจ่า์งบประมาณปี 2557
งบปกติ
เงินสะสม
งบค้างจ่า์
์ุทธศาสตร
จานวนเงิน ร้อ์ละ จานวนเงิน ร้อ์ละ จานวนเงิน ร้อ์ละ
1.
1,570,054.00 9.96
2.
606,733.00 3.85
3.
8,571,336.44 54.35
4.
4,416,035.00 28.00
5.
520,051.00 3.30
6.
86,990.00 0.55
รวม
15,771,199.44 100.00
หมายเหตุ ยุทธศาสตร์ 6 ข้อ คือยุทธศาสตร์การดาเนินงานของเทศบาลตาบลดอนเจดีย์

รวม
จานวนเงิน
1,570,054.00
606,733.00
8,571,336.44
4,416,035.00
520,051.00
86,990.00
15,771,199.44

ร้อ์ละ
9.96
3.85
54.35
28.00
3.30
0.55
100.00
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ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
7. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจาปี 2557
โครงการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
รวม

ดาเนินการ
เสร็จแล้ว
-

ผลการดาเนินงาน
อ์ู่ในระหว่าง
ดาเนินการ
-

์ังไม่ได้
ดาเนินการ
-

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ได้รับ
ที่เบิกจ่า์ไป
-

ส่วนที่ 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติงาน
1. ควรมีการปรั บปรุงซ่อมแซมผิ ว จราจรและฝาท่อระบายน้าให้ มีส ภาพที่ดี ซึ่งทางเทศบาลฯ ได้ อยู่ระหว่างการ
ปรับปรุงซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
2. ชุมชนดอนประดู่ต้องการเครื่องออกกาลังกายกลางแจ้ง แต่เนื่องจากไม่มีที่สาธารณะสาหรับการติดตั้ง รวมถึงการ
เพิ่มเครื่องออกกาลังกายที่เหมาะสมสาหรับเด็กด้วย
3. ระบบเสียงตามสายที่ไม่ดัง เทศบาลฯ ได้อยู่ระหว่างการปรับปรุงซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
4. ศูนย์ออกกาลังกาย (ฟิตเนส) ไม่ได้รับความสะดวก เทศบาลได้มีวางแผนสาหรับการย้ายสถานที่และปรับปรุงให้
เหมาะสมมากขึ้น
5. การจัดทาโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ควรมีการจัดกิจกรรมจานวน 2 วัน และรวมจัดที่เดียว พร้อมทั้งการบูรณา
กิจกรรมร่วมกับกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มอสม. และการจัดโครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ควรมีกีฬาที่หลากหลาย ซึ่ง ทาง
เทศบาลฯ ได้มีการสอบถามความต้องการของชุมชนก่อนการดาเนินงานทุกครั้งก่อนการจัดทาโครงการ
6. ควรการจั ด ระเบี ย บร้ านค้ า หน้ า องค์ พระบรมราชานุ ส รณ์ด อนเจดีย์ ใ นตอนเย็ น ซึ่ ง พื้ น ที่ ดัง กล่ า วไม่ ส ามารถ
ดาเนินการเพียงหน่วยงานเดียวได้ต้องมีการประสานการทางานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. การจัดเก็บขยะควรจัดเก็บบริเวณรอบๆ ถังขยะ และควรมีการทาความสะอาดถังขยะอย่างต่อเนื่อง
8. การตัดต้นไม้ไม่ควรตัดมากเกินไป ควรใช้การตัดแต่งมากกว่าการตัด
9. ต้องการถนนบริเวณคันคลอง 15 ต่อจากบ้านนางอุ่นเรือน เนื่องจากถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ
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แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
คาชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดาเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ และมีกาหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุด
ปีงบประมาณ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตาบลดอนเจดีย์
2. วัน / เดือน / ปีที่รายงาน 30 กันยายน 2557
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 2557
3. ยุทธศาสตร์และจานวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และจานวน
โครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์
1.การพัฒนาเมือง แหล่งท่องเที่ยว และการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
2.พัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาเมืองน่าอยู่
3.ส่งเสริม พัฒนาการศึกษา การกีฬา ประเพณี และ
วัฒนธรรม
4.พัฒนาด้านเศรษฐกิจ และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ชุมชนและสังคม
5.การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
6.เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ

รวม

จานวนโครงการ
จานวนโครงการที่ปรากฏอยู่
จานวนโครงการ
ใน
ที่ได้ปฏิบัติ
แผนการดาเนินงานประจาปี
7

11

14

13

20

18

6

4

15
9
71

14
9
69
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แบบที่ 3/2 แบบประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลตาบลดอนเจดีย์
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลดอนเจดีย์ ได้มีการประชุมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลดอนเจดีย์ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุม ผู้บริหาร
เทศบาลตาบลดอนเจดีย์ ซึ่งที่ประชุมได้วางแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ
โดยกาหนดให้ คณะกรรมการชุมชนเป็นผู้เก็บแบบสอบถามหลังคาเรือนละ 1 ชุด โดยดาเนินการแจกแบบสอบถาม
แยกตามโครงการที่ดาเนินการในแต่ละชุมชน การแจกแบบประเมินฯ ร้อยละ 30 ของจานวนครัวเรือน เป็นจานวน
373 ชุด ดังต่อไปนี้
ชุมชนปราบไตรจักร 436 ครัวเรือน จานวน 131 ชุด ได้รับกลับ จานวน 105 ชุด
ชุมชนไชยานุภาพ 256 ครัวเรือน จานวน 77 ชุด ได้รับกลับ จานวน 68 ชุด
ชุมชนสันติสุข
263 ครัวเรือน จานวน 79 ชุด ได้รับกลับ จานวน 79 ชุด
ชุมชนดอนประดู่ 178 ครัวเรือน จานวน 54 ชุด ได้รับกลับ จานวน 54 ชุด
ชุมชนถ้าพระ
105 ครัวเรือน จานวน 32 ชุด ได้รับกลับ จานวน 32 ชุด
รวม
1,238 ครัวเรือน จานวน 373 ชุด ได้รับกลับ จานวน 338 ชุด
จากการเก็บข้อมูลมีแบบสอบถามกลับมามีผลสรุปดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
เพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน(คน)
136
202
338

ร้อยละ
40.2
59.8
100

อายุ
ต่ากว่า 20 ปี
21-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51- 60 ปี
มากกว่า 60 ปีขึ้นไป
รวม

จานวน(คน)
19
39
90
75
78
37
338

ร้อยละ
5.6
11.5
26.6
22.2
23.1
10.9
100

อายุ
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การศึกษา
การศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
ไม่ได้เรียน
รวม

จานวน(คน)
119
121
24
42
5
27
338

ร้อยละ
35.2
35.8
7.1
12.4
1.5
8.0
100

จานวน(คน)
21
18
120
97
21
38
23
338

ร้อยละ
6.2
5.3
35.5
28.7
6.2
11.2
6.8
100

อาชีพหลัก
อาชีพหลัก
รับราชการ
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
ค้าขายธุรกิจส่วนตัว
รับจ้าง
นักเรียน/นักศึกษา
เกษตรกร
อื่นๆ
รวม

ข้อมูลทั่วไปของประชากรที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลตาบล
ดอนเจดีย์พบว่า เพศหญิงมากกว่าเพศชาย เพศชาย ร้อยละ 40.2 เพศหญิง ร้อยละ 59.8 อายุส่วนใหญ่อยู่ในช่วง
อายุ 31 - 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.6 โดยแยกเป็นอายุต่ากว่า 20 ปี ร้อยละ 5.6 , อายุ 20 – 30 ปี ร้อยละ 11.5,
อายุ 41 - 50 ปี ร้อยละ 22.2, อายุ 51 – 60 ปี ร้อยละ 23.1 และอายุมากกว่า 60 ปี ร้อยละ 10.9 ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
วัยทางาน ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ จบการศึ กษาระดับมัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 35.8 รองลงมาได้แก่ระดับ
ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 35.2 อาชีพหลักส่วนใหญ่ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 35.5 รองลงมาได้แก่
อาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 28.7
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การประเมินความพึงพอใจโดยซักถามในเรื่องเกี่ยวกับ การมีส่วนร่วม/รับทราบโครงการ การตรวจสอบ
การดาเนินงาน โดยแยกการรับทราบโครงการฯ เป็น รับทราบ และไม่รับทราบ ระดับความพึงพอใจในการดาเนิน
โครงการ มี 3 ระดับ ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจดังนี้
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ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลตาบลดอนเจดีย์
ในด้านการมีส่วนร่วม/รับทราบโครงการ
ทราบ
พึง
พอใจ
มาก
(%)

โครงการที่ดาเนินการในปี 2557

พึง
พอใจ
(%)

ไม่ทราบ
ไม่พึง
พอใจ
(%)

การ
ดาเนินงาน
(%)

34.60 57.40 3.30

4.70

2.ปรับปรุงและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาล 30.70 63.30 2.70

3.30

3.การควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดนก (การพ่นยาฆ่าเชื้อในกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ 34.00 54.70 3.60
ปีก)

7.70

4.การป้องกันโรคไข้เลือดออก (พ่นหมอกควัน/ใส่ทรายฆ่าลูกน้ายุงลายโดย 41.10 54.70 1.80
อสม.)

2.40

5.การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (คุมกาเนิดและฉีดวัคซีนสุนัขและแมว)

39.90 54.10 2.40

3.60

6.สนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน/การปฏิบัติงานของ อสม.ในชุมชน

41.60 52.40 3.30

2.70

7.โครงการพั ฒ นามาตรฐานสุ ข าภิ บ าลอาหารในโรงเรี ย น สถาน 27.60 55.90 5.60
ประกอบการจาหน่ายอาหาร

10.90

8.โครงการพัฒนาและเฝ้าระวังคุณภาพน้าบริโภคครัวเรือน (ตรวจรับรองตู้ 27.80 55.00 6.80
น้าหยอดเหรียญ)

10.40

9.โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสถานบริการแต่งผม-เสริมสวย

29.40 54.10 4.40

12.10

10.กีฬาชุมชนสัมพันธ์

25.20 63.00 8.00

3.80

11.เทศบาลเคลื่อนที่/ออกหน่วยบริการชุมชนซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า (จาก
วิทยาลัยสารพัดช่างฯ), ตัดผม-แต่งผม (จากชมรมร้านเสริมสวยเทศบาลฯ) 44.40 49.40 4.40
, ฝึกอาชีพ และสาธิตการทาอาหาร

1.80

45.50 50.30 1.20

3.00

13.โครงการสานใยรั ก ผู้ สู ง อายุ สุ ข ภาพดี ชี วี มี สุ ข (ดู ง านจั ง หวั ด 31.60 55.90 1.80
นครราชสีมา)

10.70

38.10 58.00 3.30

0.60

1.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาล

12.การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ , ผู้พิการ , ผู้ป่วยเอดส์)

14.งาน 5 ธันวามหาราช
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ทราบ
พึง
พอใจ
มาก
(%)

โครงการที่ดาเนินการในปี 2557

พึง
พอใจ
(%)

ไม่ทราบ
ไม่พึง
พอใจ
(%)

การ
ดาเนินงาน
(%)

15.งาน 12 สิงหามหาราชินี

37.00 59.40 3.30

0.30

16.งานประเพณีวันลอยกระทง

36.70 57.70 5.00

0.60

17.งานทาบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่

53.60 45.50 0.60

0.30

18.งานประเพณีสงกรานต์

30.10 66.30 3.00

0.60

19.ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้นอกห้องเรีย นในเด็กระดับประถมศึกษา
ของเด็ ก นั ก เรี ย นโรงเรี ย นอนุ บ าลพระบรมราชานุ ส รณ์ ด อนเจดี ย์ แ ละ 19.90 60.90 5.30
โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม (ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของ
จังหวัดสุพรรณบุรี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3)

13.90

20.ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ในเด็ก สังกั ดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ทันตก
รรมในเด็ก, วันเด็กแห่งชาติ, สานสัมพันธ์แก่ผู้ปกครอง, พาเด็กทากิจกรรม 22.50 63.00 3.30
ที่วัด, พัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

11.20

21.ศูนย์ออกกาลังกาย (ฟิตเนส) ให้บริการเครื่องออกกาลังกายในร่ม (หอ 24.50 63.90 8.60
ประชุมอ.ดอนเจดีย์)

3.00

22.เครื่องออกกาลังกายกลางแจ้ง (ชุมชนปราบไตรจักร, ชุมชนไชยานุภาพ 29.50 60.10 8.30
และชุมชนสันติสุข)

2.10

38.70 58.30 2.70

0.30

24.ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบพระบรมราชานุสรณ์และในเขตเทศบาล (ตัด แต่ง 32.80 63.90 3.00
ต้นไม้ , ดูแลสวนสาธารณะ)

0.30

25.การปรับปรุงสวนสาธารณะ (บริเวณบ่อจระเข้)

46.40 51.20 2.10

0.30

26.การติดตั้งดอกไม้ประดับทรงพุ่มไม้ (บริเวณวงเวียนถนนไชยานุภาพ)

25.70 67.80 3.80

2.70

23.งานรักษาความสะอาด (พนักงานเก็บขยะ/พนักงานกวาดถนน)
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โครงการที่ดาเนินการเฉพาะในแต่ละชุมชน
ทราบ

โครงการที่ดาเนินการในปี 2557

พึงพอใจ

ไม่ทราบ
การ
ไม่พึง
ดาเนินงาน
พอใจ(%)
(%)

มาก(%)

พึงพอใจ
(%)

1.การลอกท่อระบายน้าโดยเรือนจาจังหวัดสุพรรณบุรี (ถนน
ปราบไตรจักร-ไชยานุภาพ ฯลฯ)

44.1

55.9

0.00

0.00

2. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนคันคลอง 15 ต่อจากโครงการเดิม

19.1

80.9

0.00

0.00

1.การลอกท่อระบายน้าโดยเรือนจาจังหวัดสุพรรณบุรี (ถนน
ปราบไตรจักร-ไชยานุภาพ ฯลฯ)

21.00

74.30

4.70

0.00

2.โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ท่อระบายน้าพร้อมบ่อ
พั ก ค.ส.ล. ถนนภายในชุ ม ชนปราบไตรจั ก ร (ซอยด้ า นข้ า ง
คลินิกพูนชัยการแพทย์)

9.50

84.80

1.00

4.70

3.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. ถนนภายในชุมชน
ปราบไตรจักร ซอยแยกถนนริมตลาดเมืองทอง (ถนนศรีสวัสดิ์
พัฒนา) ถึงบ้านเลขที่ 882/1

18.1

73.3

4.8

3.8

1.การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ภายในชุมชนสันติสุข

30.3

63.3

5.1

1.3

2.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนคันคลอง 15 ต่อจากโครงการเดิม

26.6

48.1

7.6

17.7

3.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในชุมชนสันติสุข ซอยแยก
รอบองค์ พระบรมราชานุ ส รณ์ฯ ทิ ศตะวัน ออกเชื่อ มถนนคั น
คลองชลประทาน 15 ถึงบ้านนางอุ่นเรือน เบญจวรรณ

30.4

49.4

6.3

13.9

9.5

90.5

0.00

0.00

ชุมชนไชยานุภาพ แบบสอบถาม 68 ชุด

ชุมชนปราบไตรจักร แบบสอบถาม 105 ชุด

ชุมชนสันติสุข แบบสอบถาม 79 ชุด

ชุมชนถ้าพระ แบบสอบถาม 32 ชุด
1.การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ภายในชุมชนถ้าพระ
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ตารางเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจเฉลี่ยต่อโครงการต่างๆที่เทศบาลตาบลดอนเจดีย์ดาเนินการ
ปี 2555 - 2557
ทราบ

ไม่ทราบ

ปี

พึงพอใจมาก
(%)

พึงพอใจ
(%)

ไม่พึงพอใจ
(%)

การดาเนินงาน
(%)

2555

26.32

67.15

4.18

2.36

2556

38.65

51.45

5.19

4.71

2557

34.19

57.55

3.91

4.36

จากยุทธศาสตร์การดาเนินงานของเทศบาลทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ สามารถสรุปผลการดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ได้ดังนี้
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 การพั ฒ นาเมื อ ง แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว และการรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มและ
ทรัพยากรธรรมชาติ จากการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานในยุทธศาสตร์นี้ พบว่าโครงการส่วนใหญ่
ประชาชนรับทราบการดาเนินการ และประชาชนมีระดับความพึงพอใจมากและพึง พอใจสูงสุด ร้อยละ 90 ขึ้นไป
คือ การปรับปรุงส่วนสาธารณะ (บริเวณบ่อจระเข้) คิดเป็นร้อยละ 97.60 งานรักษาความสะอาด(พนักงานเก็บขยะ/
พนักงานกวาดถนน) คิดเป็นร้อยละ 97.00 การปรับปรุงภูมิทัศน์รอบพระบรมราชานุสรณ์และในเขตเทศบาล (ตัด
แต่งต้นไม้, ดูแลสวนสาธารณะ) คิดเป็นร้อยละ 96.70 การปรับปรุงและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในชุมชนต่างๆ
ในเขตเทศบาล คิดเป็นร้อยละ 94.00 และปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาล คิดเป็นร้อยละ
92.00 ในส่วนการดาเนินงานเฉพาะพื้นที่ในแต่ละชุมชน ที่มีระดับความพึงพอใจสูงสุด คือ การลอกท่อระบายน้า
โดยเรือนจาจังหวัดสุพรรณบุรี (ถนนปราบไตรจักร-ไชยานุภาพ ฯลฯ) คิดเป็นร้อยละ 97.65 รองลงมา คือ โครงการ
ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ท่อระบายน้าพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนภายในชุมชนปราบไตรจักร (ซอยด้านข้าง
คลินิกพูนชัยการแพทย์), โครงการก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล. ถนนภายในชุมชนปราบไตรจักร ซอยแยกถนนริม
ตลาดเมืองทอง (ถนนศรีสวัสดิ์พัฒนา) ถึงบ้านเลขที่ 882/1 และโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนคันคลอง 15 ต่อ
จากโครงการเดิม คิดเป็นร้อยละ 94.30, 91.4 และ 87.35 ตามลาดับ ระดับความพึงพอใจที่ต่ากว่าร้อยละ 80 คือ
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในชุมชนสันติสุขซอยแยกรอบองค์พระบรมราชานุสรณ์ฯ ทิศตะวันออกเชื่อมถนน
คันคลองชลประทาน 15 ถึงบ้านนางอุ่นเรือน เบญจวรรณ คิดเป็นร้อยละ 79.8 โครงการที่ประชาชนส่วนใหญ่ไม่
ทราบการดาเนินงานสูงสุดซึ่งเป็นโครงการที่ดาเนินการในชุมชนสันติสุข คือโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนคัน
คลอง 15 ต่อจากโครงการเดิมและ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในชุมชนสันติสุขซอยแยกรอบองค์พระบรม
ราชานุสรณ์ฯ ทิศตะวันออกเชื่อมถนนคันคลองชลประทาน 15 ถึงบ้านนางอุ่นเรือน เบญจวรรณ คิดเป็นร้อยละ
17.7 และ 13.9 ตามลาดับ จากข้อมูลดังกล่าวที่ประชาชนไม่ทราบการดาเนินการแสดงให้เห็นว่าการดาเนินงานของ
เทศบาลฯ เป็นการดาเนินงานแก้ไขปัญหาเฉพาะพื้นที่ และถนนคันคลอง 15 เป็นเขตรอยต่อ มีประชากรอาศัยอยู่
น้ อยไม่ใ ช่เส้ น ทางสายหลั กท าให้ ป ระชาชนส่ ว นใหญ่ ใ นชุ มชนไม่ค่ อยทราบการดาเนิน งาน ในส่ ว นโครงการที่
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ดาเนินการในชุมชนปราบไตรจักรมีประชาชนที่ไม่ทราบการดาเนินงาน จานวน 2 โครงการ คือ โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ท่อระบายน้าพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนภายในชุมชนปราบไตรจักร (ซอยด้านข้างคลินิกพูนชัย
การแพทย์) และโครงการก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล. ถนนภายในชุมชนปราบไตรจักร ซอยแยกถนนริมตลาดเมือง
ทอง (ถนนศรีสวัสดิ์พัฒนา) ถึงบ้านเลขที่ 882/1 คิดเป็นร้อยละ 4.7 และ 3.8 ตามลาดับ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาเมืองน่าอยู่ จากการประเมินความพึงพอใจต่อผล
การดาเนินงานในยุทธศาสตร์นี้ พบว่าประชาชนมีระดั บความพึงพอใจมากและพึงพอใจระดับร้อยละ 85 ขึ้นไป
ได้แก่ การป้องกันโรคไข้เลือดออก(พ่นหมอกควัน/ใส่ทรายฆ่าลูกน้ายุงลายโดยอสม.), คิดเป็นร้อยละ 95.80 การ
ป้ องกัน โรคพิษ สุ นั ขบ้ า(คุ มก าเนิ ดและฉีด วัคซีนสุ นัขและแมว) และการสนับสนุนงานสาธารณสุ ขมูล ฐาน/การ
ปฏิบัติงานของอสม. ในชุมชน คิดเป็นร้อยละ 94.00 เท่ากัน และการควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดนก(การพ่นยาฆ่าเชื้อ
ในกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ปีก) คิดเป็นร้อยละ 88.70 โครงการส่วนใหญ่ประชาชนรับทราบการดาเนินการ ประชาชนที่ไม่
ทราบการดาเนินการที่เกินร้อยละ 10 ได้แก่ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสถานบริการแต่งผม-เสริมสวย, โครงการ
พัฒนามาตรฐานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน สถานประกอบการจาหน่ายอาหาร และโครงการพัฒนาและเฝ้าระวัง
คุณภาพน้าบริ โภคครัวเรือน (ตรวจรั บรองตู้น้าหยอดเหรียญ) เพราะการดาเนินการดังกล่าวดาเนินการเฉพาะ
กลุ่มเป้าหมายและบางโครงการที่เริ่มดาเนินการเป็นปีแรก ดังนั้นผู้ที่ไม่ได้ร่วมโครงการหรือไม่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายจะ
ไม่ทราบการดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม พัฒนาการศึกษา การกีฬา ประเพณี และวัฒนธรรม จากการประเมิน
ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานในยุทธศาสตร์นี้ พบว่าประชาชนมีระดับความพึงพอใจมากและพึงพอใจสู งสุด
ในระดับมากกว่าร้อยละ 90 ขึ้นไป ได้แก่ งานทาบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ คิดเป็นร้อยละ 99.10 งาน 12
สิงหามหาราชินี และงานประเพณีสงกรานต์ คิดเป็นร้อยละ 96.40 เท่ากัน งาน 5 ธันวามหาราช และงานประเพณี
ลอยกระทง คิดเป็นร้อยละ 96.10 และ 94.40 ตามลาดับ จากผลการดาเนินการประชาชนส่วนใหญ่รับทราบและพึง
พอใจต่อการดาเนินการในกิจกรรมด้านนี้มากเพราะประชาชนได้รับทราบโครงการที่เห็นชัดเจน และเป็นโครงการที่
เทศบาลฯ ทาอย่างต่อเนื่องมาหลายปี ในส่วนของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกาลังกาย ประชาชนมีระดับ
ความพึงพอใจร้อยละ 85 ขึ้นไป คือ การติดตั้งเครื่องออกกาลังกายกลางแจ้ง(ชุมชนปราบไตรจักร, ชุมชนไชยานุ
ภาพ และชุมชนสันติสุข), ศูนย์ออกกาลังกาย (ฟิตเนส) ให้บริการเครื่องออกกาลังกายในร่ม (หอประชุมอ.ดอนเจดีย์)
และโครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ คิดเป็นร้อยละ 88.40 และ 88.20 ตามลาดับ ซึ่งประชาชนมีความพึงพอใจที่สูง ใน
บางส่วนจะไม่ทราบการดาเนินงานเพราะไม่ได้มาร่วมกิจกรรมในด้านนี้ก็ไม่ทราบการดาเนินงาน ซึ่งมีจานวนไม่มาก
ในส่วนของการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ในเด็ก สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ทันตกรรมใน
เด็ก, วันเด็กแห่งชาติ, สานสัมพันธ์แก่ผู้ปกครอง, พาเด็กทากิจกรรมที่วัด , พัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ ก) คิดเป็น ร้ อยละ 85.50 และส่ งเสริ มสนับสนุนการเรียนรู้นอกห้ องเรีย นในเด็กระดับประถมศึกษาของเด็ก
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์และโรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม (ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
ทางวัฒนธรรมของจังหวัดสุพรรณบุรี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3) คิดเป็นร้อยละ 80.80 ซึ่งส่วนใหญ่ประชาชน
ไม่ทราบผลการดาเนินงานเพราะการดาเนินการดังกล่าวดาเนินการเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาด้านเศรษฐกิจ และเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนและสังคม จากการ
ประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานในยุทธศาสตร์นี้ พบว่าประชาชนรับทราบการดาเนินงาน และมีระดับ
ความพึงพอใจมากและพึงพอใจ ในระดับมากกว่าร้อยละ 90 ขึ้นไป ได้แก่ การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ , ผู้
พิการ , ผู้ป่วยเอดส์) และเทศบาลเคลื่อนที่/ออกหน่วยบริการชุมชนซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า (จากวิทยาลัยสารพัดช่างฯ),
ตัดผม-แต่งผม (จากชมรมร้านเสริมสวยเทศบาลฯ) , ฝึกอาชีพ และสาธิตการทาอาหาร คิดเป็นร้อยละ 95.80 และ
93.80 ตามลาดับ จากผลการดาเนินการประชาชนส่วนใหญ่รับทราบและพึงพอใจต่อการดาเนินการในกิจกรรมนี้
เพราะประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการโดยตรง เช่นการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ หรือโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ที่
เข้าไปดาเนินการในทุกชุมชน ในส่วนของโครงการสานใยรั กผู้สูงอายุ สุขภาพดี ชีวีมีสุข(ดูงานจังหวัดนครราชสีมา)
คิดเป็นร้อยละ 87.50 ซึ่งมีประชาชนบางส่วนไม่ทราบการดาเนินงานเพราะการดาเนินการดังกล่าวดาเนินการเฉพาะ
กลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มผู้สูงอายุ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล จากการประเมินความพึ งพอใจต่อผล
การดาเนินงานในยุทธศาสตร์นี้ พบว่าประชาชนรับทราบการดาเนินงาน และมีระดับความพึงพอใจมากและพึงพอใจ
ต่อการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ภายในชุมชนสันติสุขและชุมชนถ้าพระ คิดเป็นร้อยละ 96.8 จากผลการดาเนินงาน
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานเพราะเกิดจากการรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนจากการ
ออกประชาคมและเทศบาลได้แก้ไขปัญหาและดาเนินการตามความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง
ซึง่ เมื่อนามาเปรียบเทียบ 3 ปี (2555, 2556 และปี 2557) พบว่าประชาชนมีระดับความพึงพอใจ
มากและระดับความพึงพอใจที่เพิ่มขึ้น ระดับความพึงพอใจมากและพึงพอใจโดยเฉลี่ย ในปี 2557 ร้อยละ 91.73
เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ร้อยละ 90.10 และปี 2555 ร้อยละ 93.47 และระดับความไม่พึงพอใจในปี 2555 ร้อยละ 4.18
ในปี 2556 เป็นร้อยละ 5.19 และปี 2557 ร้อยละ 3.91 ซึ่งระดับความไม่พึงพอใจปี 2557 ลดลงจากปี 2556 มี
ประชาชนไม่ทราบการดาเนินการสูงกว่าปี 2555 ร้อยละ 2.36 ปี 2556 เป็นร้อยละ 4.71 และลดลงในปี 2557
ร้อยละ 4.36 จากการประเมินดังกล่าวทาให้ทราบว่าประชาชนไม่ทราบการดาเนินการลดลงจากปี 2556 ซึ่งแสดงให้
เห็ น ว่า เทศบาลฯ ได้น าข้อเสนอแนะที่ได้รั บมาปรับปรุงการดาเนินงานเพื่อให้ส อดคล้ องกั บความต้องการของ
ประชาชน นอกจากนี้เทศบาลฯ ยังต้องเน้นในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ สร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการดาเนิ น งานโครงการต่างๆ ของเทศบาล รวมถึงการติดตามข่าวสาร กิจกรรมที่เทศบาลฯ จะ
ดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดาเนินงานสนองตอบกับปัญหาและความต้องการที่ประชาชนในเขตเทศบาลฯ
ต้องการให้ ส่งผลลัพธ์ที่ดีในการพัฒนางานทุกมิติของเทศบาลฯ จากการติดตามประเมินผลการดาเนินงานของ
เทศบาลฯ จากความพึงพอใจต่อผลการปฏิบัติงานของเทศบาลฯ ที่ประชาชนสะท้อนออกมาจากการตอบแบบ
ประเมินความพึงพอใจต่อการดาเนินงานของเทศบาลฯ เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงประสิทธิภาพที่เทศบาลตาบลดอนเจดีย์
พยายามดาเนิ น การให้ บรรลุ ตามวิสัย ทัศน์การพัฒ นาเทศบาลที่ว่า “เทศบาลตาบลดอนเจดีย์เ ป็น เมืองน่า อยู่
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มุ่งเน้นการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการศึกษา การกีฬา พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงรักษาสิ่งแวดล้อม”
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วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
ของเทศบาลตาบลดอนเจดีย์

วิสัยทัศน์การพัฒนา
เทศบาลตาบลดอนเจดีย์เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
มุ่งเน้นการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการศึกษา การกีฬา
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงรักษาสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม
การแปรรูปผลผลิตเพื่อการบริโภคและการส่งออก
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการ
ของประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมีความสามารถด้านการกีฬาสู่ความ
เป็นเลิศในระดับชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 6
การนาการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลดอนเจดีย์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมือง แหล่งท่องเที่ยว และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
แนวทางการพัฒนา
1. การพัฒนาสาธารณูปโภคให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง
2. ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาถนน ทางเท้า ท่อระบายน้าให้ทั่วถึงและได้มาตรฐาน
3. การพัฒนาและดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสวยงาม น่ามอง
4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาเมืองน่าอยู่
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน โรงเรียน วัด สถานประกอบการ
2. การป้องกันและควบคุมโรค
3. การพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภคและสุขาภิบาลอาหาร
4. การพัฒนาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
5. การพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานชุมชน
6. การพัฒนางานสัตว์แพทย์
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม พัฒนาการศึกษา การกีฬา ประเพณี และวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ
2. พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา
3. พัฒนาสถานศึกษาและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้มีความพร้อม
4. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา ประเพณี วันสาคัญและวัฒนธรรมต่างๆ ของท้องถิ่น
5. ส่งเสริมกีฬา การออกกาลังกาย และนันทนาการทุกประเภท
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาด้านเศรษฐกิจ และเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนและสังคม
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
2. ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนแบบมีส่วนร่วม
3. สงเคราะห์และส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์ สามารถใช้
ชีวิตอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้
4. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนา
1. การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
2. การพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน
3. การส่งเสริมและพัฒนารายได้เทศบาล
4. การพัฒ นาและส่ งเสริ มศักยภาพการปฏิบัติงานขององค์กรเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพการบริการ
ประชาชน
5. การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มช่องทางใน
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
แนวทางการพัฒนา
1. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2. การจัดให้มีระบบการจราจรที่สะดวกและปลอดภัย
3. การพัฒนาศักยภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้พร้อมต่อการปฏิบัติงาน
4. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขแบบมีส่วนร่วม
5. การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแบบวิถีไทย
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ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลดอนเจดีย์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2557 จานวนโครงการที่เสร็จ 65 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ
90.28 ของจานวนโครงการที่ดาเนินการทั้งหมดของปี 2556 จานวนโครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินงาน จานวน 2
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.78 จานวนโครงการที่ยกเลิก 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 11.11 และโครงการที่มีการ
เพิ่มเติม 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.94 รวมทั้งสิ้น 72 โครงการ
การเบิ กจ่ ายงบประมาณปี 2556 ใช้งบปกติในการดาเนินงาน เป็นเงิน 15,133,950.62
คิดเป็นร้อยละ 79.20 ของงบประมาณทั้งหมด ใช้จ่ายจากเงินสะสม เป็นเงิน 173,900 บาท คิดเป็นร้อยละ
0.91 ของงบประมาณทั้งหมด และเป็นงบประมาณค้างจ่าย เป็นเงิน 3,801,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.89
ของงบประมาณทั้งหมด รวมเป็นงบประมาณทั้งหมด 19,108,850.62 บาท
ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน มีดังต่อไปนี้
๑. การประชาสั ม พั น ธ์ ใ นข้ อ มูล ข่ าวสารในบางเรื่อ งฉุก เฉิน ที่ มีก ารประสานงานเร่ งด่ ว นของ
หน่วยงานหรือองค์กรไม่สามารถประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าได้ทันเหตุการณ์ เช่น การหยุดของน้าประปา เนื่องจากไม่ได้
อยู่ในความรับผิดชอบของทางเทศบาล เทศบาลต้องรอข้อมูลจากการประปาแจ้งให้ทราบ
๒. ควรมีการประชาสัมพันธ์เบอร์โทรศัพท์ ของหน่วยราชการที่ส้าคัญในอ้าเภอ เช่น สถานีต้ารวจ
โรงพยาบาล อ้าเภอ เทศบาล ประปา ไฟฟ้า ดับเพลิง ให้ทั่วถึง
๓. ระบบเสียงตามสายที่ยังไม่ชัดเจน ในบางจุดอยู่ระหว่างการปรับปรุงและเพิ่มจุดบริการให้มาก
ขึน
๔. การจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาที่ไม่มีการจุดพลุหรือกิจกรรมของงานประชาชนมีข้อสงสัย
จึงควรมีการประชาสัมพันธ์แจ้งประชาชนผู้ร่วมงานทราบ รวมถึงการแสดงมหรสพเฉลิมฉลองเทศบาลไม่สามารถจัด
ได้เป็นจ้านวนมาก เพราะต้องจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาด้านอื่นๆ ให้เหมาะสม
๕. การท้าความสะอาดเป็นการด้าเนิน การบนถนนเทศบาลและถนนสายหลัก ในส่วนถนนสาย
รองจะมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้าไปด้าเนินการ ในส่วนของถนนส่วนบุคคลเทศบาลไม่ได้เข้าไปดูแล
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการดาเนินงานของเทศบาลตาบลดอนเจดีย์ ตามที่คณะกรรมการ
ได้วางแนวทางและวิธีการในการติดตามฯ โดยกาหนดการจัดเก็บหลังคาเรือนละ 1 ชุด ซึ่งกาหนดชุมชนละ 50
ชุด ยกเว้นชุมชนปราบไตรจักร 100 ชุด รวม 300 ชุด แบบสอบถามที่เก็บได้ 298 ชุด พบว่าประชากรที่ตอบ
แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลตาบลดอนเจดีย์ พบว่าเพศหญิงมากกว่าเพศชาย
เพศชาย ร้อยละ 41.9 เพศหญิง ร้อยละ 58.1 อายุส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 41 - 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 23.2
โดยแยกเป็นอายุต่ากว่า 20 ปี ร้อยละ 7.0 , อายุ 21 – 30 ปี ร้อยละ 20.1, อายุ 31-40 ปี ร้อยละ 17.8 ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นวัยทางาน ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 47.0 รองลงมา
ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 30.5 อาชีพหลัก ส่วนใหญ่ค้าขายธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 36.2
รองลงมาได้แก่รับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 29.2
จากยุทธศาสตร์...
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จากยุทธศาสตร์การดาเนินงานของเทศบาลทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ สามารถสรุปผลการดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ได้ดังนี้
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 การพั ฒ นาเมื อ ง แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว และการรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มและ
ทรัพยากรธรรมชาติ จากการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานในยุทธศาสตร์นี้ พบว่าโครงการส่วนใหญ่
ประชาชนรับทราบการดาเนินการ และประชาชนมีระดับความพึงพอใจมากและพึงพอใจร้อยละ 85 ขึ้นไป ได้แก่
การลอกท่อระบายน้าโดยเรือนจาจังหวัดสุพรรณบุรี คิดเป็นร้อยละ 95.80 งานรักษาความสะอาด(พนักงานเก็บ
ขยะ/พนักงานกวาดถนน) คิดเป็นร้อยละ 93.60 ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบพระบรมราชานุสรณ์และในเขตเทศบาล(ตัด
แต่งต้น ไม้, ดูแลสวนสาธารณะ) และการลอกผักตบชวาในเหมืองส่ งน้ารอบองค์อนุสรณ์ดอนเจดีย์ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการระบายน้า(เทศบาลตาบลดอนเจดีย์ร่ว มกับองค์การบริหารส่ วนจังหวัดสุพรรณบุรี) คิดเป็น
ร้อยละ 89.30 เท่ากัน การปรับปรุงและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาล คิดเป็นร้อยละ
88.90 และปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาล คิดเป็นร้อยละ 86.30 ในส่วนระดับความ
พึงพอใจที่ต่ากว่าร้อยละ 80 ได้แก่ การปรับปรุงซ่อมแซมระบบระบายน้าพร้อมติดตั้งประตูน้าบริเวณแยกปากซอย
ข้าวหลาม, การก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนคันคลอง 15 เริ่มต้นจากประตูระบายน้าใกล้หลักเขตที่ 2 เชื่อมต่ออบต.
ดอนเจดีย์ ไปทางทิศตะวัน ตก และการปรั บปรุงซ่อมแซมประตูระบายน้าริมถนนคันคลอง 15 คิดเป็นร้อยละ
70.90, 68.35 และ 66.70 ตามลาดับ โครงการที่ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ทราบการดาเนินงาน ได้แก่ การปรับปรุง
ซ่อมแซมประตูระบายน้าริมถนนคันคลอง 15, การปรับปรุงซ่อมแซมระบบระบายน้าพร้อมติดตั้งประตูน้าบริเวณ
แยกปากซอยข้าวหลาม และการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนคันคลอง 15 เริ่มต้นจากประตูระบายน้าใกล้หลักเขตที่ 2
เชื่อมต่ออบต.ดอนเจดีย์ ไปทางทิศตะวันตก คิดเป็นร้อยละ 31.3, 29.1 และ 28.55 ตามล าดับ จากข้อมูล
ดังกล่าวที่ประชาชนไม่ทราบการดาเนินการแสดงให้เห็นว่าการดาเนินงานของเทศบาลฯ เป็นการดาเนินงานแก้ไข
ปัญหาเฉพาะพื้นที่และพื้นที่ที่ดาเนินการเป็นในส่วนการแก้ไขปัญหาระบบระบายน้าและถนนคันคลอง 15 เป็นเขต
รอยต่อมีประชากรอาศัยอยู่น้อยไม่ใช่เส้นทางสายหลักทาให้ประชาชนส่วนในชุมชนไม่ค่อยทราบการดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาเมืองน่าอยู่ จากการประเมินความพึงพอใจต่อผล
การดาเนินงานในยุทธศาสตร์นี้ พบว่าประชาชนมีระดับความพึงพอใจมากและพึงพอใจระดับร้อยละ 85 ขึ้นไป
ได้แก่ การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า(คุมกาเนิดและฉีดวัคซีนสุนัขและแมว) คิดเป็นร้อยละ 95.00 การป้องกันโรค
ไข้เลื อดออก(พ่นหมอกควัน /ใส่ ทรายฆ่าลูกน้ายุงลายโดยอสม.) และการสนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน/การ
ปฏิบัติงานของอสม. ในชุมชน คิดเป็นร้อยละ 94.00 เท่ากัน โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมน่าอยู่ สู่ภาวะโลกร้อน
(ปลูกบัวรอบองค์เจดีย์,ทาน้าหมักชีวภาพ) คิดเป็นร้อยละ 85.90 และการควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดนก(การพ่นยา
ฆ่ า เชื้ อ ในกลุ่ ม ผู้ เ ลี้ ย งสั ต ว์ ปี ก ) คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 94.00 โครงการส่ ว นใหญ่ ป ระชาชนรั บ ทราบการด าเนิ น การ
ประชาชนที่ไม่ทราบการดาเนินการที่เกินร้ อยละ 10 ได้แก่ การควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดนก(การพ่นยาฆ่าเชื้อใน
กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ปีก), โครงการพัฒนาและเฝ้าระวังคุณภาพน้าบริโภคครัวเรือน และโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ
สถานบริการแต่งผม-เสริมสวย เพราะการดาเนินการดังกล่าวดาเนินการเฉพาะกลุ่มเป้าหมายและบางโครงการที่ เริ่ม
ดาเนินการเป็นปีแรก ดังนั้นผู้ที่ไม่ได้ร่วมโครงการหรือไม่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายจะไม่ทราบการดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม พัฒนาการศึกษา การกีฬา ประเพณี และวัฒนธรรม จากการประเมิน
ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานในยุทธศาสตร์นี้ พบว่าประชาชนมีระดับความพึงพอใจมากและพึงพอใจสูงสุด
ในระดับมากกว่าร้อยละ 90 ขึ้นไป ได้แก่ งานทาบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่, งานประเพณีสงกรานต์, งาน
ประเพณีลอยกระทง, งาน 5 ธัน วามหาราช และงาน 12 สิ งหามหาราชินี คิดเป็นร้อยละ 99.00, 97.00,
96.00, 94.00 และ 93.70 ตามลาดับ โครงการกีฬาชุม ชนสัมพันธ์ และการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ในเด็ก
สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ทันตกรรมในเด็ก, วันเด็กแห่งชาติ, สานสัมพันธ์แก่ผู้ปกครอง, พาเด็กทากิจกรรมที่วัด)
คิดเป็นร้อยละ...
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คิดเป็นร้อยละ 92.30 เท่ากัน และการติดตั้งเครื่องออกกาลังกายกลางแจ้ง(บริเวณสวนหย่อมชุมชนปราบไตรจักร
และลานคอนกรีตหลังป้อมตารวจ) คิดเป็นร้อยละ 91.70 จากผลการดาเนินการประชาชนส่วนใหญ่รับทราบและ
พึงพอใจต่อการดาเนินการในยุทธศาสตร์นี้มากเพราะประชาชนได้รับทราบโครงการที่เห็นชัดเจน และเป็นโครงการ
ที่เทศบาลฯ ทาอย่างต่อเนื่องมาหลายปี
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาด้านเศรษฐกิจ และเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนและสังคม จากการ
ประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานในยุทธศาสตร์นี้ พบว่าประชาชนรับทราบการดาเนินงาน และมีระดับ
ความพึงพอใจมากและพึงพอใจ ในระดับมากกว่าร้อยละ 95 ขึ้นไป ได้แก่ การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ(ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ป่วยเอดส์) และเทศบาลเคลื่อนที่/ออกหน่วยบริการชุมชนซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า(จากวิทยาลัยสารพัดช่างฯ),
ตัดผม(จากชมรมร้านเสริมสวยเทศบาลฯ), ฝึกอาชีพการทาอาหาร คิดเป็นร้อยละ 97.40 และ 95.00 ตามลาดับ
จากผลการดาเนินการประชาชนส่วนใหญ่รับทราบและพึงพอใจต่อการดาเนินการในยุทธศาสตร์นี้เพราะประชาชน
ได้รับประโยชน์จากโครงการโดยตรง เช่นการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ หรือโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ที่เข้าไปดาเนินการ
ในทุกชุมชน
ซึ่งเมื่อนามาเปรียบเทียบ 3 ปี (2554, 2555 และปี 2556) พบว่าประชาชนมีระดับความพึง
พอใจมากจากปี 2554 คิดเป็นร้ อยละ 45.97 ปี 2555 คิดเป็นร้อยละ 26.32 และปี 2556 คิดเป็นร้อยละ
38.65 พบว่าระดับความพึงพอใจมากมีระดับความพึงพอใจที่เพิ่มขึ้น แต่ระดับความพึงพอใจมากและพึงพอใจโดย
เฉลี่ยในปี 2556 ร้อยละ 90.10 ลดลงจากปี 2555 ร้อยละ 93.47 และปี 2554 ร้อยละ 93.16 และไม่พึง
พอใจเพิม่ ขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 4.66 ปี 2555 ร้อยละ 4.18 และในปี 2556 เป็นร้อยละ 5.19 มีประชาชน
ไม่ทราบการดาเนินการสูงกว่าปี 2554 ร้อยละ 2.21 ปี 2555 ร้อยละ 2.36 และปี 2556 เป็นร้อยละ 4.71
จากการประเมินดังกล่าวทาให้ทราบว่าประชาชนไม่ทราบการดาเนินการเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็ นโครงการด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน และเป็นการดาเนินการเฉพาะพื้นที่ แสดงให้เห็นว่าการดาเนินงานของเทศบาลฯ ต้องแก้ไขในเรื่องของการ
ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ สร้ างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาเนินงานโครงการดังกล่าว และ
ติดตามข่าวสาร กิจกรรมที่เทศบาลฯ จะดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดาเนินงานสนองตอบกับปัญหาและ
ความต้องการที่ประชาชนในเขตเทศบาลฯต้องการให้ส่งผลลัพธ์ที่ดีในการพัฒนางานทุกมิติของเทศบาลฯ จากการ
ติดตามประเมินผลการดาเนินงานของเทศบาลฯ จากความพึงพอใจต่อผลการปฏิบัติงานของเทศบาลฯ ที่ประชาชน
สะท้อนออกมาจากการตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการดาเนินงานของเทศบาลฯ เป็นสิ่ งที่บ่งบอกถึง
ประสิทธิภาพที่เทศบาลตาบลดอนเจดีย์พยายามด้าเนินการให้บรรลุตามวิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลที่ว่า “เทศบาล
ตาบลดอนเจดีย์เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มุ่งเน้นการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริม
การศึกษา การกีฬา พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงรักษาสิ่งแวดล้อม”

