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                    ค าชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยจะท าการประเมินและรายงานทุก ๆ  ครั้ง  หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          เทศบาลต าบลดอนเจดีย์ 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนินงาน 
ไม่ม ี

การด าเนินงาน 

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    

2. มีการจัดท าประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    

3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ    

4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    

5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    

6. มีคณะกรรมการพัฒนาท่องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

   

ส่วนที่  2  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล    

8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน    

9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพท้องถิ่น (SWOT)  เพื่อประเมินสถานภาพ 
การพัฒนาท้องถิ่น 

   

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง 
กับศักยภาพของท้องถิ่น 

   

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

   

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน    

13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น    

14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา    

15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด    

16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา    

17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์    

18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์    

19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่    
 

แบบท่ี  1 แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 
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                ค าชี้แจง  :  แบบที่  2  เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์                             
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภายใต้แผนพัฒนา  3  ปี โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน   
ทุก ๆ  3  เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม  -  ธันวาคม  หรือไตรมาสที่ 1 
 

 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1.ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      เทศบาลต าบลดอนเจดี์  
2. รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 
                    (1)  ไตรมาสที่ 1   (ตุลาคม – ธันวาคม)                            (2)  ไตรมาสที่  2  (มกราคม – มีนาคม) 
                    (3)  ไตรมาสที่  3  (เมษายน – มิถุนายน)                          (4)  ไตรมาสที่  4  (กรกฎาคม – กันยายน) 
ส่วนที่  2   ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา  3 ปี 
 
3.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา  3  ปี 
  

์ุทธศาสตร  

ปี 2556 ปี 2557 รวม 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1 12 5,588,000 7 920,000 19 6,508,000 
2 12 850,000 14 860,000 26 1,710,000 
3 23 7,444,700 20 9,313,500 43 16,758,200 
4 5 4,162,000 6 5,006,800 11 9,168,800 
5 13 1,220,400 15 4,751,600 28 5,972,000 
6 10 728,000 9 670,000 19 1,398,000 

รวม 75 19,993,100 71 21,521,900 146 41,515,000 

 
 
 
 
 

แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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                                      ์ุทธศาสตร การด าเนินงานของเทศบาลต าบลดอนเจดี์  
์ุทธศาสตร ที่ 1  การพัฒนาเมือง แหล่งท่องเที่ยว และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
์ุทธศาสตร ที่ 2  พัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาเมืองนา่อยู่ 
์ุทธศาสตร ที่ 3  ส่งเสริม พัฒนาการศึกษา การกีฬา ประเพณี และวัฒนธรรม 
์ุทธศาสตร ที่ 4  พัฒนาด้านเศรษฐกิจ และเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนและสงัคม 
์ุทธศาสตร ที่ 5  การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
์ุทธศาสตร ที่ 6  เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ 
 
 

4.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผน์ุทธศาสตร การพัฒนาจังหวัด 
 

ยุทธศาสตร ์

ปี  2555 ปี 2556 ปี 2557 รวม 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1. 1 30,000 2 80,000 1 10,000 4 120,000 
2. 12 4,408,000 7 798,500 4 470,000 23 5,676,000 
3. 17 4,386,000 24 5,597,000 23 1,800,000 64 11,783,000 
4. 14 7,478,200 11 5,953,600 10 7,740,000 35 21,171,800 
5. 6 863,500 6 869,100 3 1,244,000 15 2,976,600 
6. 10 5,277,500 8 666,900 15 4,751,600 33 10,696,000 

รวม 60     22,443,200 58 13,965,100 56 16,015,600 174 52,423,900 
  

                                                  ์ุทธศาสตร การพัฒนาจังหวัด 
์ุทธศาสตร ที่1   การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปและ 

ผลิตภัณฑ์ เพื่อการบริโภคและการส่งออก 
์ุทธศาสตร ที่2   การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
์ุทธศาสตร ที่3   การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
์ุทธศาสตร ที่4   การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการของประชาชน 
์ุทธศาสตร ที่5   การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมีความสามารถด้านการกีฬาสู่ความเป็นเลิศในระดับชาติ 
์ุทธศาสตร ที่6   การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและการบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
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5.  ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 
ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
ที่เสร็จ 

จ านวนโครงการที่ 
อยู่ในระหว่าง 
ด าเนินงาน 

จ านวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

จ านวน
โครงการ 

ที่มีการยกเลิก 

จ านวน
โครงการ 

ที่มีการเพ่ิมเติม 

จ านวนโครงการ 
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน 
ร้อย
ละ 

จ านวน 
ร้อย
ละ 

จ านวน ร้อยละ 

1. 5 8.62 - - - - 2 22.22 6 83.33 11 15.94 
2. 13 22.41 - - - - 1 11.11 - - 13 18.84 
3. 17 29.31 - - - - 3 33.33 1 16.67 18 26.09 
4. 4 6.90 - - - - 2 22.22 - - 4 5.8 
5. 10 17.24 1 100.00 3 100.00 1 11.11 - - 14 20.29 
6. 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 คือยุทธศาสตร์การด าเนินงานของเทศบาลต าบลดอนเจดีย์ 
โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินงาน  

ยุทธศาสตร์ที่ 5  1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสายน าสัญญาณและล าโพงระบบเสียงตามสายภายในชุมชนไชยานุภาพ ชุมชน
สันติสุข ชุมชนดอนประดู่ และชุมชนถ้ าพระ 

โครงการที่มีการเพ่ิมเติม 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  1. การติดตั้งไฟประดับทรงพุ่มไม้บริเวณวงเวียนถนนไชยานุภาพ 

2. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในชุมชนสันติสุข ซอยแยกรอบองค์พระบรมราชานุสรณ์ฯ ทิศ
ตะวันออกเชื่อมถนนคันคลองชลประทาน 15 ถึงบ้านนางอุ่นเรือน เบญจวรรณ  

                            3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. ถนนภายในชุมชนปราบไตรจักร ซอยแยกถนนริมตลาดเมืองทอง 
(ถนนศรีสวัสดิ์พัฒนา) ถึงบ้านเลขที่ 882/1 

4. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในชุมชนสันติสุข ซอยแยกรอบองค์พระบรมราชานุสรณ์ฯ ทิศเหนือ ถึง
บ้านนางจารุวรรณ เจียมพุก (ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) 

5. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในชุมชนดอนประดู่ ซอยแยกถนนคันคลองชลประทาน ถึงบ้านนาง
วารินทร์ สีน้ าเงิน (ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) 

6. โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะบริเวณบ่อจระเข้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  1. การติดตั้งเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง ในชุมชนสันติสุข 
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6.  การเบิกจ่า์งบประมาณปี 2557 

์ุทธศาสตร  
งบปกติ เงินสะสม งบค้างจ่า์ รวม 

จ านวนเงิน ร้อ์ละ จ านวนเงิน ร้อ์ละ จ านวนเงิน ร้อ์ละ จ านวนเงิน ร้อ์ละ 
1. 1,570,054.00 9.96 - - - - 1,570,054.00 9.96 
2. 606,733.00 3.85 - - - - 606,733.00 3.85 
3. 8,571,336.44 54.35 - - - - 8,571,336.44 54.35 
4. 4,416,035.00 28.00 - - - - 4,416,035.00 28.00 
5. 520,051.00 3.30 - - - - 520,051.00 3.30 
6. 86,990.00 0.55 - - - - 86,990.00 0.55 

รวม 15,771,199.44 100.00 - - - - 15,771,199.44 100.00 
หมายเหตุ     ยุทธศาสตร์ 6 ข้อ คือยุทธศาสตร์การด าเนินงานของเทศบาลต าบลดอนเจดีย์ 
 

 
 
 
 

โครงการที่มีการยกเลิก 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  1. โครงการฝังกลบขยะ 

2. โครงการจ้างเหมาก าจัดวัชพืชในคู-คลอง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  1. โครงการมหกรรมอาหารสะอาด รสชาติอร่อย 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  1. โครงการปิดเทอมสอนเสริมเพ่ิมความรู้ 

2. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนแก่เด็กและเยาวชน 
3. โครงการประเพณีท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  1. การจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 
2. โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นให้แก่ชุมชนในเขตเทศบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  1. การจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ด า) 
โครงการที่มียังไม่ได้ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  1. โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนภายในส านักงานเทศบาลต าบลดอนเจดีย์แห่งใหม่ 
2. โครงการก่อสร้างรั้ว พร้อมป้ายชื่อส านักงานเทศบาลต าบลดอนเจดีย์แห่งใหม่ 
3. โครงการก่อสร้างเสาธงพร้อมฐาน ค.ส.ล. และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสนามหน้าส านักงานเทศบาลต าบล

ดอนเจดีย์แห่งใหม่ 
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ส่วนที่  3  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 

7.  โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี 2557 
 

โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อ์ู่ในระหว่าง 
ด าเนินการ 

์ังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่า์ไป 

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

รวม - - - - - 
 
ส่วนที่   4   ปัญหาและข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติงาน 

1. ควรมีการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรและฝาท่อระบายน้ าให้มีสภาพที่ดี ซึ่งทางเทศบาลฯ ได้อยู่ระหว่างการ

ปรับปรุงซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ

2. ชุมชนดอนประดู่ต้องการเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง แต่เนื่องจากไม่มีที่สาธารณะส าหรับการติดตั้ง  รวมถึงการ

เพ่ิมเครื่องออกก าลังกายที่เหมาะสมส าหรับเด็กด้วย 

3. ระบบเสียงตามสายที่ไม่ดัง เทศบาลฯ ไดอ้ยู่ระหว่างการปรับปรุงซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

4. ศูนย์ออกก าลังกาย (ฟิตเนส) ไม่ได้รับความสะดวก เทศบาลได้มีวางแผนส าหรับการย้ายสถานที่และปรับปรุงให้

เหมาะสมมากขึ้น 

5. การจัดท าโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ควรมีการจัดกิจกรรมจ านวน 2 วัน และรวมจัดที่เดียว พร้อมทั้งการบูรณา

กิจกรรมร่วมกับกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มอสม. และการจัดโครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ควรมีกีฬาที่หลากหลาย ซึ่งทาง

เทศบาลฯ ได้มีการสอบถามความต้องการของชุมชนก่อนการด าเนินงานทุกครั้งก่อนการจัดท าโครงการ 

6. ควรการจัดระเบียบร้านค้าหน้าองค์พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ในตอนเย็น ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าวไม่สามารถ

ด าเนินการเพียงหน่วยงานเดียวได้ต้องมีการประสานการท างานร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

7. การจัดเก็บขยะควรจัดเก็บบริเวณรอบๆ ถังขยะ และควรมีการท าความสะอาดถังขยะอย่างต่อเนื่อง 

8. การตัดต้นไม้ไม่ควรตัดมากเกินไป ควรใช้การตัดแต่งมากกว่าการตัด 

9. ต้องการถนนบริเวณคันคลอง 15 ต่อจากบ้านนางอุ่นเรือน เนื่องจากถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ 
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แบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

 
              ค าชี้แจง   :  แบบที่ 3/1  เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุด
ปีงบประมาณ 
 
 

ส่วนที่ 1   ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        เทศบาลต าบลดอนเจดีย์ 
2. วัน / เดือน / ปีที่รายงาน   30  กันยายน 2557 

 

ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 2557 
3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  และจ านวน

โครงการที่ได้ปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่

ใน 
แผนการด าเนนิงานประจ าปี 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

1.การพัฒนาเมือง แหล่งท่องเที่ยว และการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิ

7 11 

2.พัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาเมืองน่าอยู่ 14 13 
3.ส่งเสริม พัฒนาการศึกษา การกีฬา ประเพณี และ
วัฒนธรรม 

20 18 

4.พัฒนาด้านเศรษฐกิจ และเสรมิสร้างความเข้มแข็ง
ชุมชนและสงัคม 

6 4 

5.การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 15 14 
6.เสริมสร้างความปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สนิ 9 9 

รวม 71 69 
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             คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลดอนเจดีย์  ได้มีการประชุมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลดอนเจดีย์ ครั้งที่  1 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมผู้บริหาร
เทศบาลต าบลดอนเจดีย์ ซึ่งที่ประชุมได้วางแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ               
โดยก าหนดให้ คณะกรรมการชุมชนเป็นผู้เก็บแบบสอบถามหลังคาเรือนละ 1 ชุด โดยด าเนินการแจกแบบสอบถาม
แยกตามโครงการที่ด าเนินการในแต่ละชุมชน การแจกแบบประเมินฯ ร้อยละ 30 ของจ านวนครัวเรือน เป็นจ านวน 
373 ชุด ดังต่อไปนี้  

ชุมชนปราบไตรจักร 436 ครัวเรือน จ านวน 131 ชุด ได้รับกลับ จ านวน 105 ชุด 
ชุมชนไชยานุภาพ 256 ครัวเรือน จ านวน  77 ชุด  ได้รับกลับ จ านวน  68 ชุด 
ชุมชนสันติสุข  263 ครัวเรือน จ านวน  79 ชุด ได้รับกลับ จ านวน  79  ชุด 
ชุมชนดอนประดู่  178   ครัวเรือน จ านวน  54 ชุด ได้รับกลับ จ านวน  54 ชุด 
ชุมชนถ้ าพระ  105 ครัวเรือน จ านวน  32 ชุด ได้รับกลับ จ านวน  32 ชุด 
รวม    1,238 ครัวเรือน  จ านวน 373 ชุด ได้รับกลับ  จ านวน 338 ชุด  

จากการเก็บข้อมูลมีแบบสอบถามกลับมามีผลสรุปดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

เพศ 
เพศ จ านวน(คน) ร้อยละ 
ชาย 136 40.2 
หญิง 202 59.8 
รวม 338 100 

อายุ 
อายุ จ านวน(คน) ร้อยละ 

ต่ ากว่า 20 ปี 19 5.6 
21-30 ปี 39 11.5 
31-40 ปี 90 26.6 
41-50 ปี 75 22.2 
51- 60 ปี 78 23.1 

มากกว่า 60 ปีขึ้นไป 37 10.9 
รวม 338 100 

 
 

แบบท่ี 3/2 แบบประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลดอนเจดีย ์
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การศึกษา 
การศึกษา จ านวน(คน) ร้อยละ 

ประถมศึกษา 119 35.2 
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 121 35.8 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 24 7.1 
ปริญญาตรี 42 12.4 
สูงกว่าปริญญาตรี 5 1.5 
ไม่ได้เรียน 27 8.0 

รวม 338 100 

อาชีพหลัก 
อาชีพหลัก จ านวน(คน) ร้อยละ 

รับราชการ 21 6.2 
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 18 5.3 
ค้าขายธุรกิจส่วนตัว 120 35.5 
รับจ้าง 97 28.7 
นักเรียน/นักศึกษา 21 6.2 
เกษตรกร 38 11.2 
อ่ืนๆ 23 6.8 

รวม 338 100 
 

  ข้อมูลทั่วไปของประชากรที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบล    
ดอนเจดีย์พบว่า เพศหญิงมากกว่าเพศชาย เพศชาย ร้อยละ 40.2 เพศหญิง ร้อยละ 59.8 อายุส่วนใหญ่อยู่ในช่วง
อายุ 31 - 40 ปี คิดเป็นร้อยละ  26.6  โดยแยกเป็นอายุต่ ากว่า 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
วัยท างาน ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 35.8 รองลงมาได้แก่ระดับ
ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 35.2 อาชีพหลักส่วนใหญ่ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 35.5 รองลงมาได้แก่
อาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 28.7 

 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การประเมินความพึงพอใจโดยซักถามในเรื่องเก่ียวกับ การมีส่วนร่วม/รับทราบโครงการ  การตรวจสอบ
การด าเนินงาน  โดยแยกการรับทราบโครงการฯ เป็น รับทราบ  และไม่รับทราบ ระดับความพึงพอใจในการด าเนิน
โครงการ  มี 3 ระดับ ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจดังนี้ 
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ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลดอนเจดีย์ 
ในด้านการมีส่วนร่วม/รับทราบโครงการ 

โครงการที่ด าเนินการในปี 2557 

ทราบ 
ไม่ทราบ 

การ
ด าเนินงาน

(%) 

พึง
พอใจ
มาก
(%) 

พึง
พอใจ
(%) 

ไม่พึง
พอใจ 

(%) 

1.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาล  34.60 57.40 3.30 4.70 

2.ปรับปรุงและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาล 30.70 63.30 2.70 3.30 

3.การควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดนก (การพ่นยาฆ่าเชื้อในกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์
ปีก) 

34.00 54.70 3.60 7.70 

4.การป้องกันโรคไข้เลือดออก (พ่นหมอกควัน/ใส่ทรายฆ่าลูกน้ ายุงลายโดย 
อสม.) 

41.10 54.70 1.80 2.40 

5.การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (คุมก าเนิดและฉีดวัคซีนสุนัขและแมว) 39.90 54.10 2.40 3.60 

6.สนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน/การปฏิบัติงานของ อสม.ในชุมชน 41.60 52.40 3.30 2.70 

7.โครงการพัฒนามาตรฐานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน สถาน
ประกอบการจ าหน่ายอาหาร 

27.60 55.90 5.60 10.90 

8.โครงการพัฒนาและเฝ้าระวังคุณภาพน้ าบริโภคครัวเรือน (ตรวจรับรองตู้
น้ าหยอดเหรียญ) 

27.80 55.00 6.80 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) 
, ฝึกอาชีพ และสาธิตการท าอาหาร 

44.40 49.40 4.40 1.80 

12.การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ , ผู้พิการ , ผู้ป่วยเอดส์) 45.50 50.30 1.20 3.00 

13 .โครงการสานใยรักผู้ สู งอายุ  สุขภาพดี  ชี วีมีสุ ข (ดู งานจั งหวัด
นครราชสีมา) 

31.60 55.90 1.80 10.70 

14.งาน  5  ธันวามหาราช 38.10 58.00 3.30 0.60 
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โครงการที่ด าเนินการในปี 2557 

ทราบ ไม่ทราบ 

การ
ด าเนินงาน

(%) 

พึง
พอใจ
มาก
(%) 

พึง
พอใจ
(%) 

ไม่พึง
พอใจ 

(%) 

15.งาน 12  สิงหามหาราชินี 37.00 59.40 3.30 0.30 

16.งานประเพณีวันลอยกระทง 36.70 57.70 5.00 0.60 

17.งานท าบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 53.60 45.50 0.60 0.30 

18.งานประเพณีสงกรานต์ 30.10 66.30 3.00 0.60 

19.ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้นอกห้องเรียนในเด็กระดับประถมศึกษา
ของเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์และ
โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม (ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของ
จังหวัดสุพรรณบุรี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3) 

19.90 60.90 5.30 13.90 

20.ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ในเด็ก สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ทันตก
รรมในเด็ก, วันเด็กแห่งชาติ, สานสัมพันธ์แก่ผู้ปกครอง, พาเด็กท ากิจกรรม
ที่วัด, พัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

22.50 63.00 3.30 11.20 

21.ศูนย์ออกก าลังกาย (ฟิตเนส) ให้บริการเครื่องออกก าลังกายในร่ม (หอ
ประชุมอ.ดอนเจดีย์) 

24.50 63.90 8.60 3.00 

22.เครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง (ชุมชนปราบไตรจักร, ชุมชนไชยานุภาพ
และชุมชนสันติสุข) 

29.50 60.10 8.30 2.10 

23.งานรักษาความสะอาด (พนักงานเก็บขยะ/พนักงานกวาดถนน) 38.70 58.30 2.70 0.30 

24.ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบพระบรมราชานุสรณ์และในเขตเทศบาล (ตัดแต่ง
ต้นไม้ , ดูแลสวนสาธารณะ) 

32.80 63.90 3.00 0.30 

25.การปรับปรุงสวนสาธารณะ (บริเวณบ่อจระเข้) 46.40 51.20 2.10 0.30 

26.การติดตั้งดอกไม้ประดับทรงพุ่มไม้ (บริเวณวงเวียนถนนไชยานุภาพ) 25.70 67.80 3.80 2.70 
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โครงการที่ด าเนินการเฉพาะในแต่ละชุมชน 

โครงการที่ด าเนินการในปี 2557 

ทราบ ไม่ทราบ 

การ
ด าเนินงาน

(%) 

พึงพอใจ 

มาก(%) 

พึงพอใจ
(%) 

ไม่พึง
พอใจ(%) 

ชุมชนไชยานุภาพ  แบบสอบถาม   68  ชุด 

1.การลอกท่อระบายน้ าโดยเรือนจ าจังหวัดสุพรรณบุรี  (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 

ชุมชนปราบไตรจักร  แบบสอบถาม   105  ชุด 

1.การลอกท่อระบายน้ าโดยเรือนจ าจังหวัดสุพรรณบุรี  (ถนน
ปราบไตรจักร-ไชยานุภาพ ฯลฯ) 

21.00 74.30 4.70 0.00 

2.โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ท่อระบายน้ าพร้อมบ่อ
พัก ค.ส.ล. ถนนภายในชุมชนปราบไตรจักร (ซอยด้านข้าง
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 

ชุมชนสันติสุข  แบบสอบถาม  79  ชุด 

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
รอบองค์พระบรมราชานุสรณ์ฯ ทิศตะวันออกเชื่อมถนนคัน
คลองชลประทาน 15 ถึงบ้านนางอุ่นเรือน เบญจวรรณ 

30.4 49.4 6.3 13.9 

ชุมชนถ้ าพระ  แบบสอบถาม  32  ชุด 

1.การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ภายในชุมชนถ้ าพระ 9.5 90.5 0.00 0.00 
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ตารางเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจเฉลี่ยต่อโครงการต่างๆที่เทศบาลต าบลดอนเจดีย์ด าเนินการ 
 ปี 2555 - 2557 

ปี 

ทราบ ไม่ทราบ 

การด าเนินงาน
(%) 

พึงพอใจมาก   
(%) 

พึงพอใจ       
(%) 

ไม่พึงพอใจ       
(%) 

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 
 

จากยุทธศาสตร์การด าเนินงานของเทศบาลทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ สามารถสรุปผลการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมือง แหล่งท่องเที่ยว และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ จากการประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์นี้  พบว่าโครงการส่วนใหญ่
ประชาชนรับทราบการด าเนินการ และประชาชนมีระดับความพึงพอใจมากและพึงพอใจสูงสุด 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 ในส่วนการด าเนินงานเฉพาะพ้ืนที่ในแต่ละชุมชน ที่มีระดับความพึงพอใจสูงสุด  คือ การลอกท่อระบายน้ า
โดยเรือนจ าจังหวัดสุพรรณบุรี (ถนนปราบไตรจักร-ไชยานุภาพ ฯลฯ) คิดเป็นร้อยละ 97.65 รองลงมา คือ โครงการ
ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนภายในชุมชนปราบไตรจักร (ซอยด้านข้าง
คลินิกพูนชัยการแพทย์),  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 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 ตามล าดับ ระดับความพึงพอใจที่ต่ ากว่าร้อยละ 80 คือ 
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในชุมชนสันติสุขซอยแยกรอบองค์พระบรมราชานุสรณ์ฯ ทิศตะวันออกเชื่อมถนน
คันคลองชลประทาน 15 ถึงบ้านนางอุ่นเรือน เบญจวรรณ คิดเป็นร้อยละ 79.8 โครงการที่ประชาชนส่วนใหญ่ไม่
ทราบการด าเนินงานสูงสุดซึ่งเป็นโครงการที่ด าเนินการในชุมชนสันติสุข คือโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนคัน
คลอง 15 ต่อจากโครงการเดิมและ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในชุมชนสันติสุขซอยแยกรอบองค์พระบรม
ราชานุสรณ์ฯ ทิศตะวันออกเชื่อมถนนคันคลองชลประทาน 15 ถึงบ้านนางอุ่นเรือน เบญจวรรณ คิดเป็นร้อยละ 
17.7 และ 13.9 ตามล าดับ จากข้อมูลดังกล่าวที่ประชาชนไม่ทราบการด าเนินการแสดงให้เห็นว่าการด าเนินงานของ
เทศบาลฯ เป็นการด าเนินงานแก้ไขปัญหาเฉพาะพ้ืนที่  และถนนคันคลอง 15 เป็นเขตรอยต่อมีประชากรอาศัยอยู่
น้อยไม่ใช่เส้นทางสายหลักท าให้ประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชนไม่ค่อยทราบการด าเนินงาน ในส่วนโครงการที่
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ด าเนินการในชุมชนปราบไตรจักรมีประชาชนที่ไม่ทราบการด าเนินงาน จ านวน 2 โครงการ คือ โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนภายในชุมชนปราบไตรจักร (ซอยด้านข้างคลินิกพูนชัย
การแพทย์) และโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. ถนนภายในชุมชนปราบไตรจักร ซอยแยกถนนริมตลาดเมือง
ทอง (ถนนศรีสวัสดิ์พัฒนา) ถึงบ้านเลขที่ 882/1 คิดเป็นร้อยละ 4.7 และ 3.8 ตามล าดับ   

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาเมืองน่าอยู่ จากการประเมินความพึงพอใจต่อผล
การด าเนินงานในยุทธศาสตร์นี้ พบว่าประชาชนมีระดับความพึงพอใจมากและพึงพอใจระดับร้อยละ 85 ขึ้นไป 
ได้แก่ การป้องกันโรคไข้เลือดออก(พ่นหมอกควัน/ใส่ทรายฆ่าลูกน้ ายุงลายโดยอสม.) , คิดเป็นร้อยละ 95.80 การ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า(คุมก าเนิดและฉีดวัคซีนสุนัขและแมว) และการสนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน/การ
ปฏิบัติงานของอสม. ในชุมชน คิดเป็นร้อยละ 94.00 เท่ากัน และการควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดนก(การพ่นยาฆ่าเชื้อ
ในกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ปีก) คิดเป็นร้อยละ 88.70 โครงการส่วนใหญ่ประชาชนรับทราบการด าเนินการ ประชาชนที่ไม่
ทราบการด าเนินการที่เกินร้อยละ 10 ได้แก่ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสถานบริการแต่งผม-เสริมสวย, โครงการ
พัฒนามาตรฐานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน สถานประกอบการจ าหน่ายอาหาร และโครงการพัฒนาและเฝ้าระวัง
คุณภาพน้ าบริโภคครัวเรือน (ตรวจรับรองตู้น้ าหยอดเหรียญ) เพราะการด าเนินการดังกล่าวด าเนินการเฉพาะ
กลุ่มเป้าหมายและบางโครงการที่เริ่มด าเนินการเป็นปีแรก ดังนั้นผู้ที่ไม่ได้ร่วมโครงการหรือไม่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายจะ
ไม่ทราบการด าเนินงาน  

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริม พัฒนาการศึกษา การกีฬา ประเพณี และวัฒนธรรม จากการประเมิน
ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์นี้ พบว่าประชาชนมีระดับความพึงพอใจมากและพึงพอใจสู งสุด 
ในระดับมากกว่าร้อยละ 90 ขึ้นไป ได้แก่ งานท าบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ คิดเป็นร้อยละ 99.10 งาน 12 
สิงหามหาราชินี และงานประเพณีสงกรานต์ คิดเป็นร้อยละ 96.40 เท่ากัน งาน 5 ธันวามหาราช และงานประเพณี
ลอยกระทง คิดเป็นร้อยละ 96.10 และ 94.40 ตามล าดับ จากผลการด าเนินการประชาชนส่วนใหญ่รับทราบและพึง
พอใจต่อการด าเนินการในกิจกรรมด้านนี้มากเพราะประชาชนได้รับทราบโครงการที่เห็นชัดเจน และเป็นโครงการที่
เทศบาลฯ ท าอย่างต่อเนื่องมาหลายปี ในส่วนของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกาย  ประชาชนมีระดับ
ความพึงพอใจร้อยละ 85 ขึ้นไป คือ การติดตั้งเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง(ชุมชนปราบไตรจักร, ชุมชนไชยานุ
ภาพ และชุมชนสันติสุข), ศูนย์ออกก าลังกาย (ฟิตเนส) ให้บริการเครื่องออกก าลังกายในร่ม (หอประชุมอ.ดอนเจดีย์) 
และโครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ คิดเป็นร้อยละ 88.40 และ 88.20 ตามล าดับ ซึ่งประชาชนมีความพึงพอใจที่สูง ใน
บางส่วนจะไม่ทราบการด าเนินงานเพราะไม่ได้มาร่วมกิจกรรมในด้านนี้ก็ไม่ทราบการด าเนินงาน ซึ่งมีจ านวนไม่มาก 
ในส่วนของการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ในเด็ก สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ทันตกรรมใน
เด็ก, วันเด็กแห่งชาติ, สานสัมพันธ์แก่ผู้ปกครอง, พาเด็กท ากิจกรรมที่วัด, พัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก) คิดเป็นร้อยละ 85.50 และส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้นอกห้องเรียนในเด็กระดับประถมศึกษาของเด็ก
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์และโรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม (ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
ทางวัฒนธรรมของจังหวัดสุพรรณบุรี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3) คิดเป็นร้อยละ 80.80 ซึ่งส่วนใหญ่ประชาชน
ไม่ทราบผลการด าเนินงานเพราะการด าเนินการดังกล่าวด าเนินการเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย  



 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

17 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาด้านเศรษฐกิจ และเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนและสังคม จากการ
ประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์นี้ พบว่าประชาชนรับทราบการด าเนินงาน  และมีระดับ
ความพึงพอใจมากและพึงพอใจ ในระดับมากกว่าร้อยละ 90 ขึ้นไป ได้แก่ การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ , ผู้
พิการ , ผู้ป่วยเอดส์) และเทศบาลเคลื่อนที่/ออกหน่วยบริการชุมชนซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า (จากวิทยาลัยสารพัดช่างฯ), 
ตัดผม-แต่งผม (จากชมรมร้านเสริมสวยเทศบาลฯ) , ฝึกอาชีพ และสาธิตการท าอาหาร คิดเป็นร้อยละ 95.80 และ 
93.80 ตามล าดับ จากผลการด าเนินการประชาชนส่วนใหญ่รับทราบและพึงพอใจต่อการด าเนินการในกิจกรรมนี้
เพราะประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการโดยตรง เช่นการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ หรือโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ที่
เข้าไปด าเนินการในทุกชุมชน ในส่วนของโครงการสานใยรักผู้สูงอายุ สุขภาพดี ชีวีมีสุข(ดูงานจังหวัดนครราชสีมา) 
คิดเป็นร้อยละ 87.50 ซึ่งมีประชาชนบางส่วนไม่ทราบการด าเนินงานเพราะการด าเนินการดังกล่าวด าเนินการเฉพาะ
กลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มผู้สูงอายุ  

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล จากการประเมินความพึงพอใจต่อผล
การด าเนินงานในยุทธศาสตร์นี้ พบว่าประชาชนรับทราบการด าเนินงาน และมีระดับความพึงพอใจมากและพึงพอใจ
ต่อการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ภายในชุมชนสันติสุขและชุมชนถ้ าพระ คิดเป็นร้อยละ 96.8 จากผลการด าเนินงาน
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานเพราะเกิดจากการรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนจากการ
ออกประชาคมและเทศบาลได้แก้ไขปัญหาและด าเนินการตามความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง   

ซ่ึงเมื่อน ามาเปรียบเทียบ 3 ปี (2555, 2556 และปี 2557)  พบว่าประชาชนมีระดับความพึงพอใจ
มากและระดับความพึงพอใจที่เพ่ิมขึ้น ระดับความพึงพอใจมากและพึงพอใจโดยเฉลี่ยในปี 2557 ร้อยละ 91.73 
เพ่ิมข้ึนจากปี 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
ประชาชนไม่ทราบการด าเนินการสูงกว่าปี 2555 ร้อยละ 2.36 ปี 2556 เป็นร้อยละ 4.71 และลดลงในปี 2557  
ร้อยละ 4.36 จากการประเมินดังกล่าวท าให้ทราบว่าประชาชนไม่ทราบการด าเนินการลดลงจากปี 2556 ซึ่งแสดงให้
เห็นว่าเทศบาลฯ ได้น าข้อเสนอแนะที่ได้รับมาปรับปรุงการด าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชน นอกจากนี้เทศบาลฯ ยังต้องเน้นในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ สร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการด าเนินงานโครงการต่างๆ ของเทศบาล รวมถึงการติดตามข่าวสาร กิจกรรมที่เทศบาลฯ จะ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การด าเนินงานสนองตอบกับปัญหาและความต้องการที่ประชาชนในเขตเทศบาลฯ
ต้องการให้ส่งผลลัพธ์ที่ดีในการพัฒนางานทุกมิติของเทศบาลฯ จากการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของ
เทศบาลฯ จากความพึงพอใจต่อผลการปฏิบัติงานของเทศบาลฯ ที่ประชาชนสะท้อนออกมาจากการตอบแบบ
ประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเทศบาลฯ  เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงประสิทธิภาพที่เทศบาลต าบลดอนเจดีย์
พยายามด าเนินการให้บรรลุตามวิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลที่ว่า “เทศบาลต าบลดอนเจดีย์เป็นเมืองน่าอยู่ 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มุ่งเน้นการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการศึกษา การกีฬา พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงรักษาสิ่งแวดล้อม” 
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วิสัยทัศน์การพัฒนา 
  เทศบาลต าบลดอนเจดีย์เป็นเมืองน่าอยู่  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน   
  มุ่งเน้นการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการศึกษา การกีฬา 
  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงรักษาสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ที ่1   การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม  

การแปรรูปผลผลิตเพ่ือการบริโภคและการส่งออก 
ยุทธศาสตร์ที ่2   การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ 
 สิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที ่3   การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ยุทธศาสตร์ที ่4   การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการ 
 ของประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที ่5   การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมีความสามารถด้านการกีฬาสู่ความ

เป็นเลิศในระดับชาติ 
ยุทธศาสตร์ที ่6   การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลดอนเจดีย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมือง แหล่งท่องเที่ยว และการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

แนวทางการพัฒนา 
1. การพัฒนาสาธารณูปโภคให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง 
2. ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ าให้ทั่วถึงและได้มาตรฐาน 
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 

วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา 
ของเทศบาลต าบลดอนเจดีย์ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม พัฒนาการศึกษา การกีฬา ประเพณี และวัฒนธรรม 
แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ 
2. พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา 
3. พัฒนาสถานศึกษาและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องให้มีความพร้อม 
4. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา ประเพณี วันส าคัญและวัฒนธรรมต่างๆ ของท้องถิ่น 
5. ส่งเสริมกีฬา การออกก าลังกาย 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. การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
2. การพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน 
3. การส่งเสริมและพัฒนารายได้เทศบาล 
4. การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานขององค์กรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ

ประชาชน 
5. การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ เพ่ือเพ่ิมช่องทางใน

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

แนวทางการพัฒนา 
1. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2. การจัดให้มีระบบการจราจรที่สะดวกและปลอดภัย 
3. การพัฒนาศักยภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้พร้อมต่อการปฏิบัติงาน 
4. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขแบบมีส่วนร่วม 
5. การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแบบวิถีไทย 
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ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2557 จ านวนโครงการที่เสร็จ 65 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 

90.28 ของจ านวนโครงการที่ด าเนินการทั้งหมดของปี 2556 จ านวนโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินงาน จ านวน 2 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.78 จ านวนโครงการที่ยกเลิก 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 11.11 และโครงการที่มีการ
เพ่ิมเติม 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.94 รวมทั้งสิ้น 72 โครงการ  

การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2556 ใช้งบปกติในการด าเนินงาน 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  
ของงบประมาณท้ังหมด รวมเป็นงบประมาณท้ังหมด 19,108,850.62 บาท 

ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน มีดังต่อไปนี้ 
๑. การประชาสัมพันธ์ในข้อมูลข่าวสารในบางเรื่องฉุกเฉินที่มีการประสานงานเร่งด่วนของ

หน่วยงานหรือองค์กรไม่สามารถประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าได้ทันเหตุการณ์ เช่น การหยุดของน ้าประปา เนื่องจากไม่ได้
อยู่ในความรับผิดชอบของทางเทศบาล เทศบาลต้องรอข้อมูลจากการประปาแจ้งให้ทราบ 

๒. ควรมีการประชาสัมพันธ์เบอร์โทรศัพท์ ของหน่วยราชการที่ส้าคัญในอ้าเภอ เช่น สถานีต้ารวจ 
โรงพยาบาล อ้าเภอ เทศบาล ประปา ไฟฟ้า ดับเพลิง ให้ทั่วถึง 

๓. ระบบเสียงตามสายที่ยังไม่ชัดเจน ในบางจุดอยู่ระหว่างการปรับปรุงและเพ่ิมจุดบริการให้มาก
ขึ น 

๔. การจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาท่ีไม่มีการจุดพลุหรือกิจกรรมของงานประชาชนมีข้อสงสัย 
จึงควรมีการประชาสัมพันธ์แจ้งประชาชนผู้ร่วมงานทราบ รวมถึงการแสดงมหรสพเฉลิมฉลองเทศบาลไม่สามารถจัด
ได้เป็นจ้านวนมาก เพราะต้องจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาด้านอื่นๆ ให้เหมาะสม  

๕. การท้าความสะอาดเป็นการด้าเนินการบนถนนเทศบาลและถนนสายหลัก ในส่วนถนนสาย
รองจะมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้าไปด้าเนินการ ในส่วนของถนนส่วนบุคคลเทศบาลไม่ได้เข้าไปดูแล 

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลดอนเจดีย์ ตามที่คณะกรรมการ
ได้วางแนวทางและวิธีการในการติดตามฯ  โดยก าหนดการจัดเก็บหลังคาเรือนละ 1 ชุด  ซึ่งก าหนดชุมชนละ 50 
ชุด ยกเว้นชุมชนปราบไตรจักร 100 ชุด รวม 300 ชุด แบบสอบถามที่เก็บได้ 298 ชุด พบว่าประชากรที่ตอบ
แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลดอนเจดีย์  พบว่าเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 
เพศชาย ร้อยละ 41.9 เพศหญิง ร้อยละ 58.1 อายุส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 41 - 50 ปี คิดเป็นร้อยละ  23.2  
โดยแยกเป็นอายุต่ ากว่า 20 ปี ร้อยละ 7.0 , อายุ 21 – 30 ปี ร้อยละ 20.1, อายุ 31-40 ปี ร้อยละ 17.8 ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นวัยท างาน ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 47.0 รองลงมา
ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 30 .5 อาชีพหลัก ส่วนใหญ่ค้าขายธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 36.2 
รองลงมาได้แก่รับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 29.2 
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จากยุทธศาสตร์การด าเนินงานของเทศบาลทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ สามารถสรุปผลการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมือง แหล่งท่องเที่ยว และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ จากการประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์นี้ พบว่าโครงการส่วนใหญ่
ประชาชนรับทราบการด าเนินการ และประชาชนมีระดับความพึงพอใจมากและพึงพอใจร้อยละ 85 ขึ้นไป ได้แก่ 
การลอกท่อระบายน้ าโดยเรือนจ าจังหวัดสุพรรณบุรี คิดเป็นร้อยละ 95.80 งานรักษาความสะอาด(พนักงานเก็บ
ขยะ/พนักงานกวาดถนน) คิดเป็นร้อยละ 93.60 ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบพระบรมราชานุสรณ์และในเขตเทศบาล(ตัด
แต่งต้นไม้, ดูแลสวนสาธารณะ) และการลอกผักตบชวาในเหมืองส่งน้ ารอบองค์อนุสรณ์ดอนเจดีย์ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการระบายน้ า(เทศบาลต าบลดอนเจดีย์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี) คิดเป็น    
ร้อยละ 89.30 เท่ากัน การปรับปรุงและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาล คิดเป็นร้อยละ 
88.90 และปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาล คิดเป็นร้อยละ 86.30 ในส่วนระดับความ
พึงพอใจที่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ได้แก่ การปรับปรุงซ่อมแซมระบบระบายน้ าพร้อมติดตั้งประตูน้ าบริเวณแยกปากซอย
ข้าวหลาม, การก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนคันคลอง 15 เริ่มต้นจากประตูระบายน้ าใกล้หลักเขตที่  2 เชื่อมต่ออบต.
ดอนเจดีย์ไปทางทิศตะวันตก และการปรับปรุงซ่อมแซมประตูระบายน้ าริมถนนคันคลอง 15 คิดเป็นร้อยละ 
70.90, 68.35 และ 66.70 ตามล าดับ โครงการที่ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ทราบการด าเนินงาน ได้แก่ การปรับปรุง
ซ่อมแซมประตูระบายน้ าริมถนนคันคลอง 15, การปรับปรุงซ่อมแซมระบบระบายน้ าพร้อมติดตั้งประตูน้ าบริเวณ
แยกปากซอยข้าวหลาม และการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนคันคลอง 15 เริ่มต้นจากประตูระบายน้ าใกล้หลักเขตที่ 2 
เชื่อมต่ออบต.ดอนเจดีย์ไปทางทิศตะวันตก คิดเป็นร้อยละ 31.3, 29.1 และ 28.55 ตามล าดับ จากข้อมูล
ดังกล่าวที่ประชาชนไม่ทราบการด าเนินการแสดงให้เห็นว่าการด าเนินงานของเทศบาลฯ เป็นการด าเนินงานแก้ไข
ปัญหาเฉพาะพ้ืนที่และพ้ืนที่ที่ด าเนินการเป็นในส่วนการแก้ไขปัญหาระบบระบายน้ าและถนนคันคลอง 15 เป็นเขต
รอยต่อมีประชากรอาศัยอยู่น้อยไม่ใช่เส้นทางสายหลักท าให้ประชาชนส่วนในชุมชนไม่ค่อยทราบการด าเนินงาน  

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาเมืองน่าอยู่ จากการประเมินความพึงพอใจต่อผล
การด าเนินงานในยุทธศาสตร์นี้ พบว่าประชาชนมีระดับความพึงพอใจมากและพึงพอใจระดับร้อยละ 85 ขึ้นไป 
ได้แก่ การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า(คุมก าเนิดและฉีดวัคซีนสุนัขและแมว) คิดเป็นร้อยละ 95.00 การป้องกันโรค
ไข้เลือดออก(พ่นหมอกควัน/ใส่ทรายฆ่าลูกน้ ายุงลายโดยอสม.) และการสนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน/การ
ปฏิบัติงานของอสม. ในชุมชน คิดเป็นร้อยละ 94.00 เท่ากัน โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมน่าอยู่ สู่ภาวะโลกร้อน 
(ปลูกบัวรอบองค์เจดีย์,ท าน้ าหมักชีวภาพ) คิดเป็นร้อยละ 85.90 และการควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดนก(การพ่นยา
ฆ่าเชื้อในกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ปีก) คิดเป็นร้อยละ 94.00 โครงการส่วนใหญ่ประชาชนรับทราบการด าเนินการ 
ประชาชนที่ไม่ทราบการด าเนินการที่เกินร้อยละ 10 ได้แก่ การควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดนก(การพ่นยาฆ่าเชื้อใน
กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ปีก), โครงการพัฒนาและเฝ้าระวังคุณภาพน้ าบริโภคครัวเรือน และโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ
สถานบริการแต่งผม-เสริมสวย เพราะการด าเนินการดังกล่าวด าเนินการเฉพาะกลุ่มเป้าหมายและบางโครงการที่ เริ่ม
ด าเนินการเป็นปีแรก ดังนั้นผู้ที่ไม่ได้ร่วมโครงการหรือไม่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายจะไม่ทราบการด าเนินงาน  

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริม พัฒนาการศึกษา การกีฬา ประเพณี และวัฒนธรรม จากการประเมิน
ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์นี้ พบว่าประชาชนมีระดับความพึงพอใจมากและพึงพอใจสูงสุด 
ในระดับมากกว่าร้อยละ 90 ขึ้นไป ได้แก่ งานท าบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่, งานประเพณีสงกรานต์, งาน
ประเพณีลอยกระทง, งาน 5 ธันวามหาราช และงาน 12 สิงหามหาราชินี คิดเป็นร้อยละ 99.00, 97.00, 
96.00, 94.00 และ 93.70 ตามล าดับ โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ และการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ในเด็ก
สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ทันตกรรมในเด็ก, วันเด็กแห่งชาติ, สานสัมพันธ์แก่ผู้ปกครอง, พาเด็กท ากิจกรรมที่วัด)  

คิดเป็นร้อยละ... 
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คิดเป็นร้อยละ 92.30 เท่ากัน และการติดตั้งเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง(บริเวณสวนหย่อมชุมชนปราบไตรจักร
และลานคอนกรีตหลังป้อมต ารวจ) คิดเป็นร้อยละ 91.70 จากผลการด าเนินการประชาชนส่วนใหญ่รับทราบและ
พึงพอใจต่อการด าเนินการในยุทธศาสตร์นี้มากเพราะประชาชนได้รับทราบโครงการที่เห็นชัดเจน และเป็นโครงการ
ที่เทศบาลฯ ท าอย่างต่อเนื่องมาหลายปี 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาด้านเศรษฐกิจ และเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนและสังคม จากการ
ประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์นี้ พบว่าประชาชนรับทราบการด าเนินงาน และมีระดับ
ความพึงพอใจมากและพึงพอใจ ในระดับมากกว่าร้อยละ 95 ขึ้นไป ได้แก่ การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ(ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ป่วยเอดส์) และเทศบาลเคลื่อนที่/ออกหน่วยบริการชุมชนซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า(จากวิทยาลัยสารพัดช่างฯ), 
ตัดผม(จากชมรมร้านเสริมสวยเทศบาลฯ), ฝึกอาชีพการท าอาหาร คิดเป็นร้อยละ 97.40 และ 95.00 ตามล าดับ 
จากผลการด าเนินการประชาชนส่วนใหญ่รับทราบและพึงพอใจต่อการด าเนินการในยุทธศาสตร์นี้เพราะประชาชน
ได้รับประโยชน์จากโครงการโดยตรง เช่นการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ หรือโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ที่เข้าไปด าเนินการ
ในทุกชุมชน 

ซึ่งเมื่อน ามาเปรียบเทียบ 3 ปี (2554, 2555 และปี 2556)  พบว่าประชาชนมีระดับความพึง
พอใจมากจากปี 2554 คิดเป็นร้อยละ 45.97 ปี 2555 คิดเป็นร้อยละ 26.32 และปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 
38.65 พบว่าระดับความพึงพอใจมากมีระดับความพึงพอใจที่เพ่ิมขึ้น แต่ระดับความพึงพอใจมากและพึงพอใจโดย
เฉลี่ยในปี 2556 ร้อยละ 90.10 ลดลงจากปี 2555 ร้อยละ 93.47 และปี 2554 ร้อยละ 93.16 และไม่พึง
พอใจเพ่ิมข้ึนจากปี 2554 ร้อยละ 4.66 ปี 2555 ร้อยละ 4.18 และในปี 2556 เป็นร้อยละ 5.19 มีประชาชน
ไม่ทราบการด าเนินการสูงกว่าปี 2554 ร้อยละ 2.21 ปี 2555 ร้อยละ 2.36 และปี 2556 เป็นร้อยละ 4.71 
จากการประเมินดังกล่าวท าให้ทราบว่าประชาชนไม่ทราบการด าเนินการเพ่ิมขึ้น ซึ่งเป็นโครงการด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน และเป็นการด าเนินการเฉพาะพ้ืนที่ แสดงให้เห็นว่าการด าเนินงานของเทศบาลฯ ต้องแก้ไขในเรื่องของการ
ประชาสัมพันธ์  สร้างความเข้าใจ  สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานโครงการดังกล่าว และ
ติดตามข่าวสาร กิจกรรมที่เทศบาลฯ จะด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้การด าเนินงานสนองตอบกับปัญหาและ
ความต้องการที่ประชาชนในเขตเทศบาลฯต้องการให้ส่งผลลัพธ์ที่ดีในการพัฒนางานทุกมิติของเทศบาลฯ จากการ
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานของเทศบาลฯ จากความพึงพอใจต่อผลการปฏิบัติงานของเทศบาลฯ ที่ประชาชน
สะท้อนออกมาจากการตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเทศบาลฯ  เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึง
ประสิทธิภาพที่เทศบาลต าบลดอนเจดีย์พยายามด้าเนินการให้บรรลุตามวิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลที่ว่า “เทศบาล
ต าบลดอนเจดีย์เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มุ่งเน้นการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริม
การศึกษา การกีฬา พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงรักษาสิ่งแวดล้อม” 

 
 
 


