
 

 

 

                    คําช้ีแจง : แบบท่ี 1 เปนแบบประเมินตนในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

โดยจะทําการประเมินและรายงานทุก ๆ  ครั้ง  หลังจากท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว 

ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน          เทศบาลตําบลดอนเจดีย 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การดําเนินงาน 

ไมมี 

การดําเนินงาน 

สวนท่ี 1 คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น   

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน    

2. มีการจัดทําประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน    

3. มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ    

4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน    

5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน    

6. มีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผน 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

   

สวนท่ี  2  การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   

7. มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถ่ินมาจัดทําฐานขอมูล    

8. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน    

9. มีการวิเคราะหศักยภาพทองถ่ิน (SWOT)  เพ่ือประเมินสถานภาพ 

การพัฒนาทองถ่ิน 

   

10. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลอง 

กับศักยภาพของทองถ่ิน 

   

11. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลอง 

กับยุทธศาสตรจังหวัด 

   

12. มีการกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน    

13. มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน    

14. มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา    

15. มีการกําหนดยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด    

16. มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา    

17. มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร    

18. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร    

19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตรหรือไม    
 

แบบท่ี  1 แบบชวยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรของทองถิ่นโดยตนเอง 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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                คําช้ีแจง  :  แบบท่ี  2  เปนแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร                             

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ภายใตแผนพัฒนา  3  ป โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน   

ทุก ๆ  3  เดือน เริ่มตั้งแตสิ้นสุดการดําเนินงานในเดือนตุลาคม  -  ธันวาคม  หรือไตรมาสท่ี 1 

 

 

สวนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไป 

1. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน      เทศบาลตําบลดอนเจดีย 

2. รายงานผลการดําเนินงานไตรมาสท่ี 

                    (1)  ไตรมาสท่ี 1   (ตุลาคม – ธันวาคม)                            (2)  ไตรมาสท่ี  2  (มกราคม – มีนาคม) 

                    (3)  ไตรมาสท่ี  3  (เมษายน – มิถุนายน)                          (4)  ไตรมาสท่ี  4  (กรกฎาคม – กันยายน) 

สวนท่ี  2   ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

3.  จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

  

ยุทธศาสตร 

ป 2558 ป 2559 รวม 

จํานวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

1 12 3,586,400 15 7,967,000 27 11,553,400 

2 13 1,265,000 15 2,005,000 28 3,207,000 

3 23 10,165,000 15 9,824,000 38 19,989,000 

4 5 392,000 12 5,484,000 17 5,876,000 

5 19 6,330,900 24 1,331,100 43 7,662,000 

6 10 866,000 6 846,000 16 1,712,200 

รวม 82 22,605,300 87 27,457,100 169 50,062,400 

 

 

 

 

 

แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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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  2557  ป 2558 ป 2559 รวม 

จํานวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

1. 1 10,000 1 10,000 1 10,000 3 30,000 

2. 4 470,000 2 1,064,000 10 1,910,000 16 3,444,000 

3. 23 1,800,000 23 2,131,000 20 2,851,000 66 6,782,000 

4. 10 7,740,000 14 9,112,000 7 8,861,000 31 25,713,000 

5. 3 1,244,000 2 158,000 2 403,000 7 1,805,000 

6. 15 4,751,600 11 5,764,000 24 1,503,000 50 12,018,600 

รวม 56 16,015,600 53 18,239,000 64 15,538,000 173 49,792,600 

  

                                                  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 

ยุทธศาสตรท่ี1   การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปและ 

ผลิตภัณฑ เพ่ือการบริโภคและการสงออก 

ยุทธศาสตรท่ี2   การเสริมสรางและพัฒนาการทองเท่ียวการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี3   การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

ยุทธศาสตรท่ี4   การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับใหตรงกับความตองการของประชาชน 

ยุทธศาสตรท่ี5   การสงเสริมใหกีฬาอยูในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมีความสามารถดานการกีฬาสูความเปนเลิศในระดับชาติ 

ยุทธศาสตรท่ี6   การนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและการบริการเพ่ือประโยชนของประชาชน 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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5.  ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการ 

ท่ีเสร็จ 

จํานวนโครงการท่ี 

อยูในระหวาง 

ดําเนินงาน 

จํานวนโครงการ 

ท่ียังไมได 

ดําเนินการ 

จํานวน

โครงการ 

ท่ีมีการยกเลิก 

จํานวน

โครงการ 

ท่ีมีการเพ่ิมเติม 

จํานวนโครงการ 

ท้ังหมด 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน 
รอย

ละ 
จํานวน 

รอย

ละ 
จํานวน รอยละ 

1. 14 16.09 1 100.00 1 100.00 1 11.11 2 18.18 16 17.98 

2. 15 17.24 - - - - 1 11.11 1 9.09 15 16.85 

3. 17 19.54 - - - - 1 11.11 3 27.27 17 19.10 

4. 8 9.20 - - - - 4 44.44 - - 8 8.99 

5. 24 27.59 - - - - 2 22.22 2 18.18 24 26.97 

6. 9 10.34 - - - - - - 3 27.27 9 10.11 

รวม 87 97.75 1 1.12 1 1.12 9 10.11 11 12.36 89 100.00 

 

หมายเหตุ     ยุทธศาสตร 6 ขอ คือยุทธศาสตรการดําเนินงานของเทศบาลตําบลดอนเจดีย 
 

โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินงาน  

ยุทธศาสตรท่ี 1  1. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. คันคลอง 15 ภายในชุมชนสันติสุข (ตอจากโครงการเดิม) ไปทางทิศ

ตะวันตกเริ่มตนจากหนาบานนางอุนเรือน เบญจวรรณ ถึงหลักเขตท่ี 2 

โครงการท่ีมียังไมไดดําเนินการ 

ยุทธศาสตรท่ี 1  1.  โครงการกอสรางขยายถนน ค.ส.ล. ทอระบายน้ํา บอพัก ค.ส.ล. และทางเทาถนนเทศบาลซอย 4 
 

โครงการท่ีมีการยกเลิก 

ยุทธศาสตรท่ี 1   1. โครงการกอสรางปรับปรุงทอระบายน้ําบอพัก ทางเทา และปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณซุมประตูถนน

ทางเขาพระบรมราชานุสรณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ประตูทิศตะวันตก) 

ยุทธศาสตรท่ี 2   1. โครงการฝกอบรมทักษะการปองกันคนจมน้ํา/ตกน้ํา 

ยุทธศาสตรท่ี 3   1. โครงการสงเสริมการเรียนรูนอกหองเรียนแกเด็กและเยาวชน 

ยุทธศาสตรท่ี 4   1. โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน 

                     2. โครงการชุมชนคนดีศรีสพุรรณ 

3. โครงการสงเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล 

4. โครงการฝกอาชีพระยะสั้น                      

ยุทธศาสตรท่ี 5   1. โครงการ 5 ส. 

2. โครงการเยาวชนกับโลกออนไลน  
 

 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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6.  การเบิกจายงบประมาณป 2559 

ยุทธศาสตร 
งบปกติ เงินสะสม งบคางจาย รวม 

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 

1. 3,782,846.00 16.68 - - 889,000.00 64.00 4,671,846.00 19.41 

2. 1,938,355.00 8.55 - - - - 1,938,355.00 8.05 

3. 9,116,216.80 40.19 - - - - 9,116,216.80 37.87 

4. 4,853,175.00 21.40 - - - - 4,853,175.00 20.16 

5. 1,382,802.80 6.10 - - - - 1,382,802.80 5.74 

6. 2,107,586.00 7.09 - - 500,000 36.00 2,107,586.00 8.76 

รวม 22,680,981.60 94.23 - - 1,389,000.00 5.77 24,069,981.60 100.00 

หมายเหตุ     ยุทธศาสตร 6 ขอ คือยุทธศาสตรการดําเนินงานของเทศบาลตําบลดอนเจดีย 

 

 

 

 

 

โครงการท่ีมีการเพ่ิมเติม 

ยุทธศาสตรท่ี 1   1. โครงการซอมแซมปรับปรุงทอลอด ค.ส.ล. ถนนทางเชื่อมเขาซอยภายในชุมชนสันติสุข 

2. การจัดซ้ือครุภัณฑการเกษตร เครื่องพนยา  (สําหรับกําจัดวัชพืชในคูคลอง และแหลงน้ําสาธารณะ) 

ยุทธศาสตรท่ี 2   1. จัดซ้ือครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย เครื่องพนหมอกควัน (สําหรับปองกันโรคไขเลือดออก) 

ยุทธศาสตรท่ี 3   1. โครงการจัดทําโตะและเกาอ้ีรับประทานอาหารแบบแสตนเลสสําหรับเด็กนักเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

2. โครงการสงเสริมการออกกําลังกายแกประชาชน โดยการจัดซ้ือเครื่องออกกําลังกายในรม (Fitness) 

ไดแก จักรยานนั่งปน เกาอ้ีฝกยกน้ําหนัก ชุดโฮมยิม 

3. โครงการกีฬาดอนเจดียสัมพันธ ครั้งท่ี 3    

ยุทธศาสตรท่ี 5   1. โครงการติดตั้งหนาตางกระจกกรอบอะลูมิเนียม ชั้น 1 และชั้น 2 

2. การสนับสนุนการดําเนินโครงการศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซ้ือจัดจางขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินอําเภอดอนเจดีย ประจําป 2559 

ยุทธศาสตรท่ี 6   1. โครงการจัดหาครุภัณฑเพ่ือใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ทอสูบน้ํา และเครื่องสูบน้ํา) 

2. โครงการปรับปรุงระบบโทรทัศนวงจรปด 

3. โครงการปรับปรุงซอมแซมเครื่องหมายจราจร ภายในเขตเทศบาล 

 

 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
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สวนท่ี  3  ผลการดําเนินงานตามโครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 

7.  โครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําป 2559 
 

โครงการ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

ดําเนินการ 

เสร็จแลว 

อยูในระหวาง 

ดําเนินการ 

ยังไมได 

ดําเนินการ 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับ 

งบประมาณ 

ท่ีเบิกจายไป 

1. - - - - - 

2. - - - - - 

3. - - - - - 

4. - - - - - 

5. - - - - - 

6. - - - - - 

รวม - - - - - 

 

สวนท่ี   4   ปญหาและขอเสนอแนะตอการปฏิบัติงาน 

1. การประกาศเสียงตามสายท่ีไมชัดเจน   

2. สิ่งท่ีสอบถามมาทางประชาชนไมทราบขอมูล ขาดการประชาสัมพันธท้ังทางเอกสารและเสียงตามสาย 

3. การปรับปรุงภูมิทัศนรอบองคพระบรมราชานุสรณดอนเจดีย มีขยะไมสะอาด ควรมีการลอกคูรอบองคฯใหดูสะอาด 

ใหปลูกดอกบัวเหมือนเดิมและใสน้ําใหเต็ม ควรปรับปรุงใหมใหสวยงาม 

4. ขอใหศูนยออกกําลังกายในรม (Fitness) เพ่ิมอุปกรณใหมากข้ึน เชน ลูวิ่ง อุปกรณโหนตัว 

5. ขอใหการจัดทําโครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ (เลนฟุตซอล) ทุกป 

6. ใหมีการปรับปรุงซอมแซมถนนหนาวัดดอนเจดียใหมีสภาพท่ีดีกวานี้ 

7. ติดตั้งไฟฟาสองสวางสาธารณะบริเวณถนนคันคลอง 15 

8. ขอใหปรับปรุงแกไขไฟฟาสาธารณะในเขตชุมชน เชน ชุมชนถํ้าพระ 

9. ตองการเครื่องออกกําลังกายกลางแจงในชุมชนถํ้าพระ 

10. ตองการใหมีการขยายถนนในชุมชนถํ้าพระตลอดแนว 
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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 2559 

 

ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 2559 
3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559                       

และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ใน 
แผนการด าเนนิงานประจ าปี 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

1.การพัฒนาเมือง แหล่งท่องเที่ยว และการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิ

15 16 

2.พัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาเมืองน่าอยู่ 15 15 
3.ส่งเสริม พัฒนาการศึกษา การกีฬา ประเพณี                    
และวัฒนธรรม 

15 17 

4.พัฒนาด้านเศรษฐกิจ และเสรมิสร้างความเข้มแข็ง
ชุมชนและสงัคม 

12 8 

5.การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 24 24 
6.เสริมสร้างความปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สนิ 6 9 

รวม 87 89 
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลดอนเจดีย์  ได้มีการประชุมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลดอนเจดีย์ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 22  กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบล
ดอนเจดีย์ ซึ่งที่ประชุมได้วางแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ โดยก าหนดให้ 
ตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการชุมชน ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) เป็นผู้เก็บ
แบบสอบถามหลังคาเรือนละ 1 ชุด โดยด าเนินการแจกแบบสอบถามแยกตามโครงการที่ด าเนินการในแต่ละชุมชน 
การแจกแบบประเมินฯ ร้อยละ 30 ของจ านวนครัวเรือนตามแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
เป็นจ านวน 392 ชุด โดยได้รับกลับมา จ านวน 346 ชุด คิดเป็นร้อยละ 88.27 ดังต่อไปนี้  

ชุมชนปราบไตรจักร 461 ครัวเรือน จ านวน 140 ชุด ได้รับกลับ จ านวน 111 ชุด 
ชุมชนไชยานุภาพ 260 ครัวเรือน จ านวน  79 ชุด  ได้รับกลับ จ านวน  70 ชุด 
ชุมชนสันติสุข  282 ครัวเรือน จ านวน  85 ชุด ได้รับกลับ จ านวน  82  ชุด 
ชุมชนดอนประดู่  183   ครัวเรือน จ านวน  55 ชุด ได้รับกลับ จ านวน  51 ชุด 
ชุมชนถ้ าพระ  111 ครัวเรือน จ านวน  33 ชุด ได้รับกลับ จ านวน  32 ชุด 
รวม    1,297 ครัวเรือน  จ านวน 392 ชุด ได้รับกลับ  จ านวน 346 ชุด  

จากการเก็บข้อมูลมีแบบสอบถามกลับมามีผลสรุปดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

เพศ 
เพศ จ านวน(คน) ร้อยละ 
ชาย 142 41.00 
หญิง 204 59.00 
รวม 346 100.00 

อายุ 
อายุ จ านวน(คน) ร้อยละ 

ต่ ากว่า 20 ปี 19 5.50 
20-30 ปี 57 16.50 
31-40 ปี 55 15.90 
41-50 ปี 88 25.40 
51- 60 ปี 71 20.50 

มากกว่า 60 ปีขึ้นไป 56 16.20 
รวม 346 100.00 

 

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

ประถมศึกษา 159 46.00 
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 99 28.60 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 32 9.20 
ปริญญาตรี 37 10.70 
สูงกว่าปริญญาตรี 8 2.30 
อ่ืนๆ 11 3.20 

รวม 346 100.00 

อาชีพหลัก 
อาชีพหลัก จ านวน(คน) ร้อยละ 

รับราชการ 25 7.20 
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 17 4.90 
ค้าขายธุรกิจส่วนตัว 136 39.30 
รับจ้าง 82 23.70 
นักเรียน/นักศึกษา 35 10.10 
เกษตรกร 29 8.40 
อ่ืนๆ 22 6.40 

รวม 346 100.00 
 

  ข้อมูลทั่วไปของประชากรที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาล                
ต าบลดอนเจดีย์พบว่า เพศหญิงมากกว่าเพศชาย เพศชาย ร้อยละ 41.00 เพศหญิง ร้อยละ 59.00 อายุส่วนใหญ่           
อยู่ในช่วงอายุ 41 - 50 ปี คิดเป็นร้อยละ  25.40  รองลงมาอยู่ในช่วงอายุ 51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 20.50 ซึ่งส่วน
ใหญอ่ยู่ในกลุ่มวัยท างาน ระดับการศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 46.00 รองลงมา
ได้แก่ระดับมัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 28.60 อาชีพหลักส่วนใหญ่ ค้าขายธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 39.30 
รองลงมาได้แก่รับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 23.70 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การประเมินความพึงพอใจโดยซักถามในเรื่องเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม/รับทราบโครงการ  การตรวจสอบ
การด าเนินงาน  โดยแยกการรับทราบโครงการฯ เป็น รับทราบ  และไม่รับทราบ ระดับความพึงพอใจในการด าเนิน
โครงการ  มี 3 ระดับ คือ พึงพอใจมาก พึงพอใจน้อย และไม่พึงพอใจ ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจดังนี้ 
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ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลดอนเจดีย์ 
ในด้านการมีส่วนร่วม/รับทราบโครงการ 

โครงการที่ด าเนินการในปี 2559 
พึง

พอใจ
มาก 

พึง
พอใจ
น้อย 

ไม่พึง
พอใจ 

ไม่ทราบ
การ

ด าเนินงาน 

1. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาล   48.60   40.20   2.80   8.40  
2. ปรับปรุงและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาล  58.70   33.50   2.90   4.90  
3. การป้องกันโรคไข้เลือดออก (พ่นหมอกควัน/ใส่ทรายฆ่าลูกน้ ายุงลายโดยอสม.)  70.20   24.30   3.80   1.70  
4. การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (คุมก าเนิดและฉีดวัคซีนสุนัขและแมว)  53.50   36.10   7.50   2.90  
5. สนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน/การปฏิบัติงานของ อสม. ในชุมชน  68.80   25.40   2.90   2.90  

6. โครงการเฝ้าระวังน้ าบริโภคปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐาน (สุ่มตรวจน้ าบริโภค
ในชุมชน) 

 57.00   30.30   4.00   8.70  

7. โครงการตรวจอาหารและแผงลอยจ าหน่ายอาหาร                           
(clean food good taste) 

 50.40   30.60   4.00   15.00  

8. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการอันตรายต่อสุขภาพ  46.90   33.20   4.00   15.90  
9. โครงการได้ใจสูงวัยสุขภาพดี   
(กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลดอนเจดีย์) 

 57.80   29.20   2.60   10.40  

10. โครงการจับมือไว้แล้วไปด้วยกัน ส่งเสริมรักษา ป้องกันฟื้นฟู                                             
(กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลดอนเจดีย์) 

 50.60   31.80   2.30   15.30  

11. โครงการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง
(กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลดอนเจดีย์) 

 60.70   27.20   2.00   10.10  

12. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยง โรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง (กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลดอนเจดีย์) 

 68.80   25.10   0.90   5.20  

13. โครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาพัฒนาการล่าช้าในเด็กแรกเกิด – 5 ปี ใน
ชุมชน (กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลดอนเจดีย์) 

 45.70   35.50   2.00   16.80  

14. โครงการคัดกรองข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ                                                      
(กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลดอนเจดีย์) 

 45.70   35.50   2.00   16.80  

15. โครงการเฝ้าระวังอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค (ตรวจสารปนเปื้อน)                              
(กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลดอนเจดีย์) 

 55.20   32.70   2.60   9.50  

16. การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ , ผู้พิการ , ผู้ป่วยเอดส์)  53.50   28.30   4.00   14.20  
17. โครงการสานใยรัก ผู้สูงอายุ สุขภาพดี ชีวีมีสุข 
(พระธรรมเทศนาด้วยวิธีการแหล่) 

 68.30   25.10   2.30   4.30  
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โครงการที่ด าเนินการในปี 2559 
พึง

พอใจ
มาก 

พึง
พอใจ
น้อย 

ไม่พึง
พอใจ 

ไม่ทราบ
การ

ด าเนินงาน 

18. งาน  5  ธันวามหาราช 74.30   21.40  2.90  1.40  

19. งาน 12 สิงหามหาราชินี 69.70  26.90  2.50       0.90  
20. งานประเพณีวันลอยกระทง 60.70  35.30  2.80  1.20  
21. งานท าบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่  79.80   18.80   0.50   0.90  
22. งานประเพณีสงกรานต์  57.20   38.40   3.50   0.90  
23. โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน 
(บริเวณหน้าพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช) 

 59.60   32.90   3.50   4.00  

24. โครงการเด็กไทยธรรมดี  45.70   32.40   4.30   17.60  
25. ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ในเด็กสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ทันตกรรมใน
เด็ก, วันเด็กแห่งชาติ ก้าวแรกแห่งความส าเร็จ, สานสัมพันธ์แก่ผู้ปกครอง, พาเด็ก
ท ากิจกรรมที่วัด , พัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,โต๊ะรับประทาน
อาหารพร้อมเก้าอ้ีแสตนเลส)   

 52.90   26.60   1.10   19.40  

26. ศูนย์ออกก าลังกาย (ฟิตเนส) ให้บริการเครื่องออกก าลังกายในร่ม  
(หอประชุมอ าเภอดอนเจดีย์) 

 42.30   41.30   9.20   7.20  

27. เครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง                                                                    
(ชุมชนปราบไตรจักร ชุมชนไชยานุภาพ ชุมชนสันติสุข และชุมชนดอนประดู่) 

 58.10   30.60   8.10   3.20  

28. งานรักษาความสะอาด (พนักงานเก็บขยะ/พนักงานกวาดถนน)  61.00   33.80   3.80   1.40  
29. ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบพระบรมราชานุสรณ์และในเขตเทศบาล                                    
(ตัดแต่งต้นไม้, ดูแลสวนสาธารณะ)                          

 62.50   32.90   2.90   1.70  

30. งานก าจัดวัชพืชและขุดลอกคู – คลอง ในชุมชน  48.30   43.90   3.20   4.60  
31. ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าและปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางหน้าพระบรม    
ราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ปรับปรุงเกาะกลางไฟแปดดวง) 

 72.80   24.60   1.20   1.40  

โครงการที่ด าเนินการเฉพาะในแต่ละชุมชน 

โครงการที่ด าเนินการในปี 2559 
พึง

พอใจ
มาก 

พึง
พอใจ
น้อย 

ไม่พึง
พอใจ 

ไม่ทราบ
การ

ด าเนินงาน 

ชุมชนปราบไตรจักร  แบบสอบถาม   111  ชุด 
1.การลอกท่อระบายน้ าโดยเรือนจ าจังหวัดสุพรรณบุรี  
(ถนนปราบไตรจักร-ไชยานุภาพ ) 

86.5 10.8 0.90 1.80 
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โครงการที่ด าเนินการในปี 2559 
พึง

พอใจ
มาก 

พึง
พอใจ
น้อย 

ไม่พึง
พอใจ 

ไม่ทราบ
การ

ด าเนินงาน 

ชุมชนไชยานุภาพ  แบบสอบถาม   70  ชุด 
1.การลอกท่อระบายน้ าโดยเรือนจ าจังหวัดสุพรรณบุรี   
(ถนนปราบไตรจักร-ไชยานุภาพ) 

44.30 52.90 2.80 0.00 

ชุมชนสันติสุข  แบบสอบถาม  82  ชุด 
1. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในชุมชนสันติสุข ถนนคันคลอง 15 - บ้านนางอุ่น
เรือน เบญจวรรณ 

46.4 28.0 4.9 20.7 

2. ซ่อมแซม ปรับปรุงท่อลอด ค.ส.ล. ถนนทางเชื่อมเข้าซอยภายในชุมชนสันติสุข 47.6 25.6 7.3 19.5 

ชุมชนดอนประดู่  แบบสอบถาม  51  ชุด 
1.ก่อสร้างขยายถนน ค.ส.ล. ชุมชนดอนประดู่จากบริเวณหน้าบ้านนางสมศรี   
สรหงส์ ถึงหน้าบ้านนายสุปชัย สุขส าราญ 

71.2 25.4 1.70 1.70 

 

ในการประเมินความพึงพอใจในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้จ าแนกรายจ่ายความพึงพอใจออกมา
อย่างชัดเจน คือ พึงพอใจมาก พึงพอใจน้อย และไม่พึงพอใจ ดังนั้น จากยุทธศาสตร์การด าเนินงานของเทศบาล              
ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ สามารถสรุปผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมือง แหล่งท่องเที่ยวและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 
ธรรมชาติ การประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์นี้  พบว่าโครงการส่วนใหญ่ประชาชน
รับทราบการด าเนินการ โครงการที่ประชาชนมีระดับความพึงพอใจสูงสุดคือ คือ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า
และปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางหน้าพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ปรับปรุงเกาะกลางไฟแปด
ดวง) คิดเป็นร้อยละ 72.80 รองลงมาคือ ก่อสร้างขยายถนน ค.ส.ล. ชุมชนดอนประดู่จากบริเวณหน้าบ้านนางสมศรี   
สรหงส์ ถึงหน้าบ้านนายสุปชัย สุขส าราญ คิดเป็นร้อยละ 71.20 การลอกท่อระบายน้ าโดยเรือนจ าจังหวัด
สุพรรณบุรี (ถนนปราบไตรจักร-ไชยานุภาพ ) คิดเป็นร้อยละ 65.40 ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบพระบรมราชานุสรณ์และ
ในเขตเทศบาล (ตัดแต่งต้นไม้, ดูแลสวนสาธารณะ) คิดเป็นร้อยละ 62.50 ปรับปรุงและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาล คิดเป็นร้อยละ 58.70 ในส่วนของการด าเนินงานที่มีระดับความพึงพอใจในระดับ
ที่ต่ ากว่าร้อยละ 50 คือการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาล คิดเป็นร้อยละ 48.60 งาน
ก าจัดวัชพืชและขุดลอกคู - คลอง ในชุมชนคิดเป็นร้อยละ 48.30 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในชุมชน    
สันติสุขถนนคันคลอง 15 - บ้านนางอุ่นเรือน เบญจวรรณ คิดเป็นร้อยละ 46.40 และระดับความพึงพอใจต่ าสุด คือ 
ซ่อมแซม ปรับปรุงท่อลอด ค.ส.ล. ถนนทางเชื่อมเข้าซอยภายในชุมชนสันติสุข  คิดเป็นร้อยละ 47.60 โครงการที่
ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ทราบการด าเนินงานสูงสุดซึ่งเป็นโครงการที่ด าเนินการในชุมชนสันติสุข คือโครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. ภายในชุมชนสันติสุขถนนคันคลอง 15 - บ้านนางอุ่นเรือน เบญจวรรณ คิดเป็นร้อยละ 20.70 
รองลงมาคือ ซ่อมแซม ปรับปรุงท่อลอด ค.ส.ล. ถนนทางเชื่อมเข้าซอยภายในชุมชนสันติสุข คิดเป็นร้อยละ 19.50 
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จากข้อมูลดังกล่าวที่ประชาชนไม่ทราบการด าเนินการแสดงให้เห็นว่าการด าเนินงานของเทศบาลฯ เป็นการ
ด าเนินงานแก้ไขปัญหาเฉพาะพ้ืนที่ และไม่ใช่เส้นทางสายหลักท าให้ประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชนไม่ค่อยทราบการ
ด าเนินงาน  

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาเมืองน่าอยู่ การประเมินความพึงพอใจต่อผลการ
ด าเนินงานในยุทธศาสตร์นี้ พบว่าโครงการส่วนใหญ่ประชาชนรับทราบการด าเนินการ โครงการที่ประชาชนมีระดับ
ความพึงพอใจสูงสุดคือ คือการป้องกันโรคไข้เลือดออก (พ่นหมอกควัน/ใส่ทรายฆ่าลูกน้ ายุงลาย โดย อสม.) คิดเป็น
ร้อยละ 70.20 รองลงมาคือ สนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน/การปฏิบัติงานของ อสม.ในชุมชน คิดเป็น ร้อยละ 
68.80 งานรักษาความสะอาด (พนักงานเก็บขยะ/พนักงานกวาดถนน) คิดเป็นร้อยละ 61.00 โครงการสร้างเสริม
สุขภาพ ป้องกันโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง (กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลดอนเจดีย์) คิดเป็น
ร้อยละ 60.70 โครงการได้ใจสูงวัยสุขภาพดี (กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลดอนเจดีย์) คิดเป็นร้อยละ 
57.80 โครงการเฝ้าระวังน้ าบริโภคปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐาน (สุ่มตรวจน้ าบริโภคในชุมชน)  คิดเป็นร้อยละ 
57.00 โครงการเฝ้าระวังอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค (ตรวจสารปนเปื้อน) (กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
ต าบลดอนเจดีย์) คิดเป็นร้อยละ 55.20 การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (คุมก าเนิดและฉีดวัคซีนสุนัขและแมว) คิดเป็น
ร้อยละ 53.50 โครงการจับมือไว้แล้วไปด้วยกัน ส่งเสริมรักษา ป้องกันฟ้ืนฟู (กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
ต าบลดอนเจดีย์) คิดเป็นร้อยละ 50.60 ในส่วนของการด าเนินงานที่มีระดับความพึงพอใจในระดับที่ต่ ากว่าร้อยละ 
50 คือ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการอันตรายต่อสุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 46.90 โครงการที่มีระดับ
ความพึงพอใจต่ าสุดคือ โครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาพัฒนาการล่าช้าในเด็กแรกเกิด – 5 ปี ในชุมชน (กองทุน
หลั กปร ะกั นสุ ขภ าพ เทศบาลต า บลดอน เ จดี ย์ )  แล ะ โค ร งกา รคั ด ก รองข้ อ เ ข่ า เ สื่ อ ม ในผู้ สู ง อ า ยุ                                                      
(กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลดอนเจดีย์) คิดเป็นร้อยละ 45.70 โครงการที่ประชาชนไม่ทราบผลการ
ด าเนินงานสูงสุดคือ โครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาพัฒนาการล่าช้าในเด็กแรกเกิด – 5 ปี ในชุมชน (กองทุน
หลั กปร ะกั นสุ ขภ าพ เทศบาลต า บลดอน เ จดี ย์ )  แล ะ โค ร งกา รคั ด ก รองข้ อ เ ข่ า เ สื่ อ ม ในผู้ สู ง อ า ยุ                                                      
(กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลดอนเจดีย์) คิดเป็นร้อยละ 16.80 เนื่องจากทั้งสองโครงการที่มีระดับ
ความพึงพอใจต่ าสุดและไม่ทราบการด าเนินงาน เพราะเป็นการด าเนินการเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็น
กลุ่มเป้าหมายมีกลุ่มคนจ านวนจ ากัด ดังนั้น ผู้ที่ไม่ได้ร่วมโครงการหรือไม่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายจะไม่ทราบ                 
การด าเนินงาน  

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริม พัฒนาการศึกษา การกีฬา ประเพณี และวัฒนธรรม การประเมิน            
ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์นี้ พบว่าโครงการส่วนใหญ่ประชาชนรับทราบการด าเนินการ 
โครงการที่ประชาชนมีระดับความพึงพอใจสูงสุดคือ คือ งานท าบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ คิดเป็นร้อยละ 
79.80 รองลงมาคือ งาน 5 ธันวามหาราช คิดเป็นร้อยละ 74.30 งาน 12 สิงหามหาราชินี คิดเป็นร้อยละ 69.70  
งานประเพณีลอยกระทง คิดเป็นร้อยละ 60.70 โครงการเกี่ยวกับงานประเพณีที่ประชาชนมีระดับความพึงพอใจ
ต่ าสุด คืองานประเพณีสงกรานต์ คิดเป็นร้อยละ 57.20 จากผลการด าเนินการประชาชนส่วนใหญ่รับทราบและพึง
พอใจต่อการด าเนินการในกิจกรรมด้านนี้มาก เพราะประชาชนได้รับทราบโครงการที่เห็นชัดเจน และเป็นโครงการที่ 
เทศบาลฯ ท าอย่างต่อเนื่องมาหลายปี ในส่วนของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกาย ประชาชนมีระดับความ
พึงพอใจในการจัดเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง (ชุมชนปราบไตรจักร, ชุมชนไชยานุภาพ ชุมชนสันติสุข และชุมชน
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ดอนประดู่) คิดเป็นร้อยละ 58.10 ในส่วนการจัดศูนย์ออกก าลังกาย(ฟิตเนส) ให้บริการเครื่องออกก าลังกายในร่ม 
(หอประชุมอ าเภอดอนเจดีย์) มีความพึงพอใจในระดับท่ีต่ ากว่าร้อยละ 50 คือร้อยละ 42.30 ซึ่งเป็นความพึงพอใจใน
ระดับท่ีต่ าสุด ซึ่งประชาชนในบางส่วนจะไม่ทราบการด าเนินงาน เพราะไม่ได้มาร่วมกิจกรรมในด้านนี้ก็ไม่ทราบการ
ด าเนินงาน ในส่วนของการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ในเด็กสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ทัน
ตกรรมในเด็ก, วันเด็กแห่งชาติ ก้าวแรกแห่งความส าเร็จ, สานสัมพันธ์แก่ผู้ปกครอง, พาเด็กท ากิจกรรมที่วัด, พัฒนา
สิ่งแวดล้อมภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอ้ีแสตนเลส) คิดเป็นร้อยละ 52.90 ซึ่งส่วน
ใหญ่ประชาชนไม่ทราบผลการด าเนินงานเพราะการด าเนินการดังกล่าวด าเนินการเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาด้านเศรษฐกิจ และเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนและสังคม การประเมิน
ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์นี้ พบว่าโครงการส่วนใหญ่ประชาชนรับทราบการด าเนินการ 
โครงการที่ประชาชนมีระดับความพึงพอใจสูงสุดคือ คือโครงการสานใยรัก ผู้สูงอายุ สุขภาพดี ชีวีมีสุข (พระธรรม
เทศนาด้วยวิธีการแหล่) คิดเป็นร้อยละ 68.30 การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ , ผู้พิการ , ผู้ป่วยเอดส์)  คิดเป็น
ร้อยละ 53.50 ซึ่งมีประชาชนบางส่วนไม่ทราบการด าเนินงานเพราะการด าเนินการดังกล่าวด าเนินการเฉพาะ
กลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มผู้สูงอายุ ในส่วนของการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพนั้นประชาชนที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายจะไม่ทราบการ
ด าเนินงาน ด้วยเทศบาลด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผ่านระบบบัญชีของธนาคาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล จากการประเมินความพึงพอใจต่อผล
การด าเนินงานในยุทธศาสตร์นี้ พบว่าประชาชนรับทราบการด าเนินงาน และมีระดับความพึงพอใจมากโครงการออก
หน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน (บริเวณหน้าพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช) คิดเป็นร้อยละ 
59.60 จากผลการด าเนินการประชาชนส่วนใหญ่รับทราบและพึงพอใจต่อการด าเนินการในกิจกรรมนี้ เพราะ
ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการโดยตรง 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จากการประเมินความพึงพอใจ
ต่อผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์นี้  พบว่ามีระดับความพึงพอใจมาก คือโครงการเด็กไทยธรรมดี คิดเป็นร้อยละ 
45.70 ซึ่งประชาชนไม่ทราบการด าเนินงานเพราะการด าเนินการดังกล่าวด าเนินการเฉพาะกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่ม
นักเรียน  

จากผลการประเมินความพึงพอใจเห็นได้ว่าเทศบาลฯ ยังต้องน าผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ด าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน นอกจากนี้ เทศบาลฯ ยังต้องเน้นในเรื่องของการ
ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานโครงการต่างๆ ของเทศบาล 
รวมถึงการติดตามข่าวสาร กิจกรรมที่เทศบาลฯ จะด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การด าเนินงานสนองตอบกับ
ปัญหาและความต้องการที่ประชาชนในเขตเทศบาลฯ ต้องการให้ส่งผลลัพธ์ที่ดีในการพัฒนางานทุกมิติของ  
เทศบาลฯ จากการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของเทศบาลฯ จากความพึงพอใจต่อผลการปฏิบัติงานของ
เทศบาลฯ ที่ประชาชนสะท้อนออกมาจากการตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเทศบาลฯ  
เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงประสิทธิภาพที่เทศบาลต าบลดอนเจดีย์พยายามด าเนินการให้บรรลุตามวิสัยทัศน์การพัฒนา
เทศบาลที่ว่า “เทศบาลต าบลดอนเจดีย์  เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มุ่งเน้นการบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการศึกษา การกีฬา พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงรักษา
สิ่งแวดล้อม” 
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