
 

 

 

                    คําชี้แจง : แบบประเมินตนในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  โดยจะทํา

การประเมินและรายงานทุก ๆ  ครั้ง  หลังจากที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว 

ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่น          เทศบาลตําบลดอนเจดีย 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การดําเนินงาน 

ไมมี 

การดําเนินงาน 

สวนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน   

1. มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น    

2. มีการจัดทําประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น    

3. มีการจัดประชุมอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ    

4. มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น    

5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น    

6. มีคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพิจารณารางแผน 

   ยุทธศาสตรการพัฒนา 

   

สวนที่  2  การจัดทําแผนพฒันาทองถ่ิน   

7. มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถิ่นมาจัดทําฐานขอมูล    

8. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจดัทําแผน    

9. มีการวิเคราะหศักยภาพทองถิ่น (SWOT)  เพ่ือประเมินสถานภาพ 

   การพัฒนาทองถิ่น 

   

10. มกีารกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลอง 

     กับศักยภาพของทองถิ่น 

   

11. มกีารกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลอง 

     กับยุทธศาสตรจังหวัด 

   

12. มกีารกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน    

13. มกีารกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น    

14. มกีารกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา    

15. มกีารกําหนดยุทธศาสตรที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด    

16. มกีารอนุมติัและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา    

17. มกีารจัดทาํบัญชีกลุมโครงการในแผนยทุธศาสตร    

18. มกีารกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร    

19. มกีารทบทวนแผนยุทธศาสตรหรือไม    
 

การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  
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                คําชี้แจง  : แบบที่ 2 เปนแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร                             

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ภายใตแผนพัฒนา  3  ป โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน               

ทุก 6  เดือน เริ่มต้ังแตสิ้นสุดการดําเนินงานในเดือนตุลาคม 2559  -  กันยายน 2560  

 

 

สวนที่  1  ขอมูลทั่วไป 

1. ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่น      เทศบาลตําบลดอนเจดีย 

2. รายงานผลการดําเนินงาน ระยะ 6 เดือน (เดือนเมษายน –  กันยายน 2560) 

 

สวนที่  2   ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

3.  จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

  

ยุทธศาสตร 

ป 2559 ป 2560 รวม 

จํานวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

1 15 7,967,000 13 5,628,000 28 13,595,000 

2 15 2,005,000 14 1,748,000 29 3,753,000 

3 15 9,824,000 16 9,624,650 31 19,448,650 

4 12 5,484,000 11 5,174,600 23 10,658,600 

5 24 1,331,100 20 3,104,800 44 4,435,900 

6 6 846,000 7 926,000 13 1,772,000 

รวม 87 27,457,100 81 26,206,050 168 53,663,150 

 

 

 

 

 

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดําเนนิงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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                                      ยุทธศาสตรการดําเนินงานของเทศบาลตําบลดอนเจดีย 

ยุทธศาสตรที ่1  การพัฒนาเมือง แหลงทองเที่ยว และการรกัษาคุณภาพส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 

ยุทธศาสตรที ่2  พัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาเมืองนาอยู 

ยุทธศาสตรที ่3  สงเสริม พัฒนาการศึกษา การกฬีา ประเพณี และวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตรที ่4  พัฒนาดานเศรษฐกิจ และเสริมสรางความเขมแข็งชุมชนและสังคม 

ยุทธศาสตรที ่5  การบริหารจดัการตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตรที ่6  เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

 

 

4.  จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 

 

ยุทธศาสตร 

ป  2558  ป 2559 ป 2560 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 2 1,064,000 10 1,910,000 4 60,000 16 3,034,000 

3 23 2,131,000 20 2,851,000 14 68,000 57 5,050,000 

4 14 9,112,000 7 8,861,000 13 9,300,650 34 27,273,650 

5 2 158,000 2 403,000 8 2,345,800 12 2,906,800 

6 11 5,764,000 24 1,503,000 10 615,000 45 7,882000 

รวม 53 18,239,000 64 15,538,000 50 13,551,450 167 46,176,450 

  

                                                  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 

ยุทธศาสตรที่ 1   การพัฒนาคุณภาพผลผลติทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณชิยกรรม การแปรรูปและ 

ผลิตภัณฑ เพ่ือการบริโภคและการสงออก 

ยุทธศาสตรที่ 2   การเสริมสรางและพัฒนาการทองเที่ยวการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 

ยุทธศาสตรที่ 3   การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

ยุทธศาสตรที่ 4   การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับใหตรงกับความตองการของประชาชน 

ยุทธศาสตรที่ 5   การสงเสรมิใหกีฬาอยูในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมคีวามสามารถดานการกีฬาสูความเปนเลิศในระดับชาติ 

ยุทธศาสตรที่ 6   การนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและการบริการเพ่ือประโยชนของประชาชน 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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5.  ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการที่

เสร็จ 

(1) 

 

จํานวนโครงการที่

อยูในระหวาง

ดําเนินงาน * 

 (2) 

จํานวนโครงการที่ยัง

ไมไดดําเนนิงาน* 

(3) 

จํานวนโครงการที่มี

การยกเลิก 

(4) 

จํานวนโครงการที่มี

การเพิ่มเติม 

(5) 

จํานวนโครงการ

ทั้งหมด 

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

(3)+(4)+(5) 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
จํานว

น 
รอยละ จํานวน รอยละ 

1 12 92.31 1 7.69 - 0.00 - 0.00 - 0.00 13 15.48 

2 14 100.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 14 16.67 

3 15 88.24 - 0.00 - 0.00 1 6.25 1 6.25 17 20.24 

4 8 66.67 - 0.00 - 0.00 3 33.33 1 33.33 12 14.29 

5 14 66.67 - 0.00 1 100.00 5 55.56 1 33.33 21 25.00 

6 7 100 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 7 8.33 

รวม 70 83.33 1 1.19 1 1.19 9 10.71 3 3.57 84 100.00 
 

หมายเหตุ      ยุทธศาสตร 6 ขอ คือยทุธศาสตรการดําเนินงานของเทศบาลตําบลดอนเจดยี 

                  *(2) เปนโครงการที่มกีารกอหนี้ผูกพันไวแลว  

                  *(3) เปนโครงการที่ยงัไมไดกอหนี้ผูกพันไว 

โครงการที่อยูระหวางดําเนินงาน 

ยุทธศาสตรที่ 1   1.กอสรางปรบัปรุงถนน ค.ส.ล.ทอระบายน้ํา บอพัก ค.ส.ล.และทางเทาถนนเทศบาลซอย 4 

โครงการที่ยงัไมไดดําเนินการ 

ยุทธศาสตรที่ 5   1.โครงการกอสรางอาคารเกบ็พัสดุและอาคารอเนกประสงค 

โครงการที่มกีารยกเลิก 

ยุทธศาสตรที่ 3   1. โครงการสงเสริมการเรียนรูนอกหองเรียนแกเด็กและเยาวชน 

ยุทธศาสตรที่ 4   1. โครงการมคัคุเทศกนอย 

                      2. การจดัการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล 

                      3. โครงการชุมชนอบอุนเกือ้กูลผูดอยโอกาส 

ยุทธศาสตรที่ 5   1. โครงการ 5 ส 

                      2. โครงการออกหนวยใหบริการประชาชน 

                      3. โครงการจัดทําแผนพัฒนาส่ีป 

                      4. โครงการฝกอบรมวินยัและการดําเนินการทางวินัย 

                      5. โครงการอบรมใหความรูดานการเงินการคลัง 

 โครงการที่มกีารเพิ่มเติม 

 ยุทธศาสตรที่ 3   1. โครงการสงเสริมการออกกําลังกาย 

 ยุทธศาสตรที่ 4   1. โครงการตามรอยพระบาทเรยีนรูศาสตรพระราชาสูการพัฒนาที่ยัง่ยืน 

 ยุทธศาสตรที่ 5   1. ปรับปรุง บํารุง รักษา ระบบเสียงตามสาย            

 

 
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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6.  การเบิกจายงบประมาณป 2560 

ยุทธศาสตร 
งบปกติ เงินสะสม งบคางจาย รวม 

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 

1 3,450,350.65 17.42 - - - - 3,450,350.65 17.42 

2 1,407,510.00 7.10 - - - - 1,407,510.00 7.10 

3 8,439,665.30 42.60 - - - - 8,439,665.30 42.60 

4 4,829,794.00 24.38 - - - - 4,829,794.00 24.38 

5 564,006.00 2.85 - - - - 564,006.00 2.85 

6 1,120,530.00 5.66 - - - - 1,120,530.00 5.66 

รวม 19,811,855.95 100.00 - - - - 19,811,855.95 100.00 
 

หมายเหตุ      ยุทธศาสตร 6 ขอ คือยุทธศาสตรการดําเนินงานของเทศบาลตําบลดอนเจดีย 
 

สวนที่ 3 ผลการดําเนนิงานตามโครงการที่ไดรับเงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ 

โครงการ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

ดําเนินการ 

เสร็จแลว 

อยูในระหวาง

ดําเนินการ 

ยังไมได 

ดําเนินการ 

งบประมาณ 

ที่ไดรับ 

งบประมาณ 

ที่เบิกจายไป 

1. - - - - - 

2. - - - - - 

3. - - - - - 

4. - - - - - 

5. - - - - - 

6. - - - - - 

รวม - - - - - 
 

สวนที่ 4 ปญหาและขอเสนอแนะตอการปฏิบัติงาน 

1. การประกาศเสียงตามสายไมชัดเจน ประชาสัมพันธไมทั่วถงึ  

2. สิ่งที่สอบถามมาทางประชาชนไมทราบขอมลู ขาดการประชาสัมพันธทั้งทางเอกสารและเสียงตามสาย 

3. ถนนหนาวัดดอนเจดียชํารุดเสียหายเปนหลมุเปนบอ ควรมีการปรับปรุงใหมีสภาพดีกวาน้ี 

4. เครื่องออกกําลังกายกลางแจงมีนอย 

5. ควรปรับปรุงการจัดสวนบริเวณเกาะกลาง ควรมีการเก็บและกําจัดวัชพืชเหมืองสงนํ้าอยางตอเน่ืองเปนประจํา 

6. ควรดูแลความสะอาดและตัดหญาบริเวณพระบรมราชานุสรณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

7. ทอระบายนํ้าสงกลิ่นเหม็นรบกวน 

8. ไฟทางในบางจุดไมสวาง มืดมาก (หลังเซเวนฯ ธนาคารไทยพาณิชย) 

9. นกพิราบถายมูลสรางความสกปรกบริเวณอาคารบานเรือนของประชาชน 

 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 

 

              คําชี้แจง   :  แบบที่ 3/1  เปนแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชประเมินผลการดําเนินงาน            

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามยุทธศาสตรที่กําหนดไว  และมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานปละ 2 ครั้ง คือ              

รอบเดือนตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560 และ เดือนเมษายน - กันยายน 2560 

 
 

สวนที่ 1   ขอมูลทั่วไป 

1. ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่น        เทศบาลตําบลดอนเจดีย 

2. วัน / เดือน / ปที่รายงาน   เดือนเมษายน – กันยายน 2560 
 

สวนที่  2  ยุทธศาสตรและโครงการในป 2560 

3. ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการที่ปรากฏอยูในแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560                       

และจํานวนโครงการที่ไดปฏิบัติ 

 

ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการ 

จํานวนโครงการที่ปรากฏอยูใน 

แผนการดําเนนิงานประจําป 

จํานวนโครงการ 

ที่ไดปฏิบัติ 

1. การพัฒนาเมือง แหลงทองเที่ยว และการรกัษา   

   คุณภาพส่ิงแวดลอมและทรพัยากรธรรมชาติ 
13 13 

2. พัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาเมืองนาอยู 14 14 

3. สงเสริม พัฒนาการศึกษา การกฬีา ประเพณี                      

   และวัฒนธรรม 
16 16 

4. พัฒนาดานเศรษฐกิจ และเสริมสรางความเขมแข็ง 

   ชุมชนและสังคม 
11 9 

5. การบริหารจดัการตามหลักธรรมาภิบาล 20 16 

6. เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 7 7 

รวม 81 75 

 

 

 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  
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     คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลดอนเจดีย  ไดมีการประชุมการติดตาม 

และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลดอนเจดีย ครั้งที่ 1  ในวันที่ 21 เมษายน 2560 ณ หองประชุมเทศบาล

ตําบลดอนเจดีย ซึ่งที่ประชุมไดวางแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ               

โดยกําหนดให ตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการชุมชน รวมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน              

(อสม.) เปนผูเก็บแบบสอบถามหลังคาเรือนละ 1 ชุด โดยดําเนินการแจกแบบสอบถามแยกตามโครงการที่

ดําเนินการในแตละชุมชน การแจกแบบประเมินฯ รอยละ 30 ของจํานวนครัวเรือนตามแผนการดําเนินงานประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2560 เปนจํานวน 392 ชุด ดังตอไปน้ี  

ชุมชนปราบไตรจักร 477 ครัวเรือน จํานวน 140 ชุด ไดรับกลับ จํานวน 112 ชุด 

ชุมชนไชยานุภาพ 263 ครัวเรือน จํานวน  79 ชุด  ไดรับกลับ จํานวน   69 ชุด 

ชุมชนสันติสุข  284 ครัวเรือน จํานวน  85 ชุด ไดรับกลับ จํานวน   83  ชุด 

ชุมชนดอนประดู  185   ครัวเรือน จํานวน  55 ชุด ไดรับกลับ จํานวน   45 ชุด 

ชุมชนถ้ําพระ  111 ครัวเรือน จํานวน  33 ชุด ไดรับกลับ จํานวน   32 ชุด 

รวม    1,320 ครัวเรือน  จํานวน 392 ชุด ไดรับกลับ  จํานวน 341 ชุด  

จากการเก็บแบบประเมินที่ไดรับกลับคืนมาคิดเปนรอยละ 86.99 

จากการเก็บขอมูลมีแบบสอบถามกลับมามีผลสรุปดังนี้ 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

เพศ 

เพศ จํานวน(คน) รอยละ 

ชาย 128 37.50 

หญิง 213 62.50 

รวม 341 100.00 

อายุ 

อายุ จํานวน(คน) รอยละ 

ตํ่ากวา 20 ป 18 5.30 

21-30 ป 38 11.20 

31-40 ป 69 20.20 

41-50 ป 82 24.00 

51- 60 ป 77 22.60 

มากกวา 60 ปขึ้นไป 57 16.70 

รวม 341 100.00 

แบบที่ 3/2 แบบประเมินผลความพึงพอใจตอผลการดําเนนิงานของเทศบาลตําบลดอนเจดีย 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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การศึกษา 

การศึกษา จํานวน(คน) รอยละ 

ประถมศึกษา 125 36.70 

มัธยมศึกษาหรอืเทียบเทา 102 29.90 

อนุปริญญาหรอืเทียบเทา 33 9.70 

ปริญญาตร ี 53 15.50 

สูงกวาปริญญาตร ี 5 1.50 

อ่ืนๆ 23 6.70 

รวม 341 100.00 

อาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จํานวน(คน) รอยละ 

รับราชการ 9 2.60 

เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 10 2.90 

คาขายธุรกิจสวนตัว 147 43.10 

รับจาง 77 22.60 

นักเรียน/นักศึกษา 20 5.90 

เกษตรกร 28 8.20 

อ่ืนๆ 50 14.70 

รวม 341 100.00 

 

  ขอมูลทั่วไปของประชากรที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาล                

ตําบลดอนเจดียพบวา เพศหญิงมากกวาเพศชาย เพศชาย รอยละ 37.50 เพศหญิง รอยละ 62.50 อายุสวนใหญ           

อยูในชวงอายุ 41 - 50 ป คิดเปนรอยละ  24.00  โดยแยกเปนอายุตํ่ากวา 20 ป รอยละ 5.30 , อายุ 21 - 30 ป 

รอยละ 11.10, อายุ 31 - 40 ป รอยละ 20.20, อายุ 41 - 50 ป รอยละ 24.00 อายุ 51-60 ป รอยละ 22.60 และ

อายุมากกวา 60 ป รอยละ 16.70 ซึ่งสวนใหญอยูในกลุมวัยทํางาน ระดับการศึกษาสวนใหญ จบการศึกษาระดับ

ประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 36.70 รองลงมาไดแกระดับมัธยมศึกษา คิดเปนรอยละ 29.90 อาชีพหลักสวนใหญ 

คาขาย/ธุรกิจสวนตัว  คิดเปนรอยละ 43.10 รองลงมาไดแกรับจาง คิดเปนรอยละ 22.60 

สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอผลการดําเนนิงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 การประเมินความพึงพอใจโดยซักถามในเรื่องเก่ียวกับการมีสวนรวม/รับทราบโครงการ  การตรวจสอบ

การดําเนินงาน  โดยแยกการรับทราบโครงการฯ เปน รับทราบ  และไมรับทราบ ระดับความพึงพอใจในการดําเนิน

โครงการ มี 5 ระดับ คือ พึงพอใจมากที่สุด พึงพอใจมาก พึงพอใจนอย ไมพึงพอใจ และไมทราบผลการดําเนินงาน 

ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจดังน้ี 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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รอยละความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลตอผลการดําเนนิงานของเทศบาลตําบลดอนเจดีย 

ในดานการมีสวนรวม/รบัทราบโครงการ 

โครงการที่ดําเนินการในป 2560 

พึงพอใจ

มากที่สุด

(4) 

พึงพอใจ

มาก  
(3) 

พึงพอใจ

นอย  
(2) 

ไมพึง

พอใจ 
(1) 

ไมทราบการ

ดําเนินงาน 
(0) 

1. ปรับปรุง ซอมแซมถนน ผวิจราจรภายในชุมชนตางๆ ในเขตเทศบาล 20.20 52.80 18.50 3.80 4.70 

2. ปรับปรุงซอมแซม บํารุงรกัษา อุปกรณระบบไฟฟาสองสวางสาธารณะริม

ถนนสายตาง ๆ ภายในเขตเทศบาล 
31.40 51.60 12.60 0.60 3.80 

3. ปรับปรุง ซอมแซม รางระบายนํ้า ทอระบายนํ้าและบอพักภายในเขต

เทศบาล 

27.00 52.50 14.40 1.50 4.60 

4. การปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกในชุมชน  

(พนหมอกควัน/ใสทรายกําจัดลูกนํ้ายุงลาย โดย อสม.) 
32.80 53.40 12.00 1.20 0.60 

5. งานสาธารณสุขมลูฐานในชุมชน/การปฏิบัติงานของ อสม.ในชุมชน 32.60 49.60 15.80 0.90 1.10 

6. โครงการเฝาระวังนํ้าบริโภคปลอดภัยตามเกณฑมาตรฐาน  

(สุมตรวจนํ้าบริโภคในชุมชน) 
23.80 49.30 18.50 2.30 6.10 

7. ตรวจรับรองรานอาหารและแผงลอย (Clean food good taste) 22.30 48.70 17.00 1.80 10.20 

8. โครงการจัดการน้ําเสียในชมุชนและแหลงน้ําสาธารณะ 23.50 45.70 22.00 3.20 5.60 

9. โครงการปรบัเปล่ียนพฤตกิรรมสุขภาพในกลุมเส่ียง โรคเบาหวาน  

ความดันโลหิตสูง (กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลดอนเจดีย) 
32.80 49.60 12.30 0.60 4.70 

10. โครงการสงเสริมการบริโภคเกลือเสริมไอโอดีนปองกันโรคขาดสารอาหาร  

(กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลดอนเจดีย) 
34.30 45.70 14.70 1.20 4.10 

11. สนับสนุนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการ และผูติดเชื้อเอดส    44.00 41.90 11.50 0.00 2.60 

12. โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  

ในรัชกาลที่ 9 
43.40 36.70 12.30 2.10 5.50 

13. โครงการตามรอยพระบาท เรียนรูศาสตรพระราชา สูการพฒันาที่ยั่งยืน 

 (ดงูานนิทรรศรตันโกสินทร) 40.80 37.80 11.10 2.70 7.60 

14. จุดเทียนถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 48.20 34.90 10.90 2.20 3.80 

15. โครงการทาํบุญตักบาตรเน่ืองในวันขึ้นปใหม 52.50 39.60 6.70 0.60 0.60 

16. โครงการสบืสานประเพณีสงกรานต 26.70 48.40 19.60 2.40 2.90 

17. โครงการสบืสานประเพณีวันลอยกระทง 27.30 49.00 19.90 2.30 1.50 

18. โครงการปนรัก ปนบุญ (ปนจักรยานถวายเทียนพรรษา) 21.70 44.30 21.70 1.50 10.80 

19. โครงการเด็กไทยธรรมดี (นํานักเรียนไปทัศนศึกษาไหวพระ ณ วัดจังหวัด

อางทอง) 
23.20 42.80 15.20 1.80 17.00 

20. โครงการสงเสริมศักยภาพเด็ก และเยาวชนในเขตเทศบาล 

(เขาคายทํากจิกรรม  ณ จังหวัดกาญจนบรุี) 
18.80 46.60 16.10 1.20 17.30 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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โครงการที่ดําเนินการในป 2560 

พึง

พอใจ

มาก

ที่สุด(4) 

พึง

พอใจ

มาก 

(3) 

พึง

พอใจ

นอย 

(2) 

ไมพึง

พอใจ 

(1) 

ไมทราบ

การ

ดําเนินงาน 

(0) 

21.สงเสริมสนบัสนุนการเรียนรูในเด็กสังกัดศูนยพัฒนาเดก็เล็ก  

(ทันตกรรมในเด็ก วันเด็กแหงชาติ กาวแรกแหงความสําเรจ็ สานสัมพันธแก

ผูปกครองพาเดก็ทํากิจกรรมที่วดั พัฒนาส่ิงแวดลอมภายในศูนยพัฒนาเดก็เล็ก 

โครงการสงเสรมิสุขภาพและปองกันโรคติดตอในศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ โครงการ

สงเสริมพัฒนาการเดก็ประถมวยัในศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ) 

24.30 51.00 12.30 1.50 10.90 

22. ฝกอบรมอาชีพระยะส้ันและศึกษาดูงานของชุมชนยอยในการฝกอาชีพ  

(ฝกทํากะหรี่ปบ ซาลาเปาและดอกไมจันทน) 
16.10 56.90 15.00 2.00 10.00 

23. การดําเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตําบลดอนเจดีย 21.40 56.30 12.90 1.50 7.90 

24. ศูนยออกกาํลังกาย (ฟตเนส) ใหบริการเครื่องออกกําลังกายในรม 

(หอประชุมอําเภอดอนเจดยี) 
20.80 54.50 18.50 3.60 2.60 

25. โครงการสานใยรกัผูสูงอาย ุสุขภาพดี ชีวีมสุีข  

(ฟงธรรมะจากพระวัฒนามหาเมธี) 
28.70 52.50 12.90 0.60 5.30 

26. การออกปฏิบัติงานกูชีพ กูภัย เทศบาลตําบลดอนเจดีย (รบั-สงผูปวย) 20.50 61.30 15.00 1.50 1.70 

27. การใหบริการดานงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

(บรกิารน้ําอุปโภค บริโภคและการใหความชวยเหลือสาธารณภัยตาง ๆ) 
20.20 59.20 16.70 1.00 2.90 

28. การดูแล ตดิตั้งวัสดุ อุปกรณดานการจราจรและสนับสนุนวัสดุ อุปกรณจราจร 

แก สถานีตํารวจภูธรดอนเจดีย (ไฟสัญญาณจราจร ทาสีตเีสนจราจร กรวยจราจร 

ปายจราจร) 

19.60 61.00 15.50 1.30 2.60 

29. การฝกซอมแผนปองกันอัคคีภัย และการชวยเหลือคนจมน้ํา 

(บริเวณหนาองคพระบรมราชานุสรณฯ) 
20.50 49.90 18.80 1.80 9.00 

30. เครื่องออกกําลังกายกลางแจง 

(ชุมชนปราบไตรจักร ชุมชนไชยานุภาพ ชุมชนสันติสุข และชุมชนดอนประดู) 
24.90 53.40 16.70 3.20 1.80 

31. ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณพระบรมราชานุสรณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

(ปรับปรุง ดูแล รักษาสวนสาธารณะในเขตเทศบาล) 
32.30 51.90 12.60 1.80 1.40 

32. งานรักษาความสะอาด (พนักงานเก็บขยะ/พนักงานกวาดถนน) 29.30 59.20 9.70 1.20 0.60 

33. การบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

 (คัดแยกขยะ/ตั้งจุดรวบรวมขยะอันตราย/ทอดผาปาขยะ รีไซเคิล) 
25.80 54.50 15.20 1.00 3.50 

34. การขุดลอกเหมืองสงน้ําและทางระบายน้ําและกําจัดวัชพชืในคู-คลอง 22.60 53.70 15.80 2.90 5.00 
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โครงการที่ดําเนินการเฉพาะในแตละชุมชน 

โครงการที่ดําเนินการในป 2560 

พึงพอใจ

มากที่สุด

(4) 

พึงพอใจ

มาก 
(3) 

พึงพอใจ

นอย 
(2) 

ไมพึง

พอใจ 
(1) 

ไมทราบการ

ดําเนินงาน 
(0) 

ชุมชนปราบไตรจักร  แบบสอบถาม 112 ชุด 

1. โครงการลอกทอระบายน้ํา โดยเรือนจําจังหวัดสุพรรณบรุ ี 28.80 59.50 9.00 0.90 1.80 

ชุมชนไชยานุภาพ  แบบสอบถาม 69 ชุด 

1. โครงการลอกทอระบายน้ํา โดยเรือนจําจังหวัดสุพรรณบรุ ี 39.10 52.20 5.80 0.00 2.90 

ชุมชนดอนประดู  แบบสอบถาม 45 ชุด 

1.โครงการปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรถนนซอยสามัคคีภายในชุมชนดอนประดู 15.60 66.70 4.40 13.30 0.00 
 

ในการประเมินความพึงพอใจในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไดจําแนกรายจายความพึงพอใจออกมา

อยางชัดเจน คือ พึงพอใจมากที่สุด พึงพอใจมาก พึงพอใจนอย ไมพึงพอใจ และไมทราบผลการดําเนินงาน ดังน้ัน 

จากยุทธศาสตรการดําเนินงานของเทศบาลทั้ง 6 ยุทธศาสตร สามารถสรุปผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรไดดังน้ี  

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาเมือง แหลงทองเที่ยวและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและทรัพยากร 

ธรรมชาติ การประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานในยุทธศาสตรน้ี พบวาโครงการสวนใหญประชาชน

รับทราบการดําเนินการ โครงการที่ประชาชนมีระดับความพึงพอใจมากที่สุดคือ คือ ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ      

พระบรมราชานุสรณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ปรับปรุง ดูแล รักษาสวนสาธารณะในเขตเทศบาล) คิดเปนรอยละ 

84.20 รองลงมาคือ ปรับปรุง ซอมแซมบํารุงรักษา อุปกรณระบบไฟฟาสงสวางสาธารณะริมถนนสายตาง ๆ ภายใน

เขตเทศบาล คิดเปนรอยละ 83.00 ปรับปรุงซอมแซม รางระบายนํ้า ทอระบายนํ้าและบอพักภายในเขตเทศบาล   

คิดเปนรอยละ 79.50 การขุดลอกเหมืองสงนํ้าและทางระบายนํ้าและกําจัดวัชพืชในคู-คลอง คิดเปนรอยละ 76.30 

และปรับปรุง ซอมแซมถนน ผิวจราจรภายในชุมชนตาง ๆ ในเขตเทศบาล คิดเปนรอยละ 73.00   

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาเมืองนาอยู การประเมินความพึงพอใจตอ                

ผลการดําเนินงานในยุทธศาสตรน้ี พบวาโครงการสวนใหญประชาชนรับทราบการดําเนินการ โครงการที่ประชาชน            

มีระดับความพึงพอใจสูงสุดคือ คือ งานรักษาความสะอาด (พนักงานเก็บขยะ/พนักงานกวาดถนน) คิดเปนรอยละ 

88.50 รองลงมาคือ การปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกในชุมชน (พนหมอกควัน/ใสทรายกําจัดลูกนํ้ายุงลาย 

โดย อสม.) คิดเปนรอยละ 86.20  โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุมเสี่ยง โรคเบาหวาน ความดันโลหิต

สูง (กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลดอนเจดีย) คิดเปนรอยละ 82.40 งานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน/

การปฏิบัติงานของ อสม.ในชุมชน คิดเปนรอยละ 82.20 การบริหารจัดการขยะมูลฝอย (คัดแยกขยะ/ต้ังจุดรวบรวม

ขยะอันตราย/ทอดผาปาขยะ รีไซเคิล) คิดเปนรอยละ 80.30 โครงการสงเสริมการบริโภคเกลือเสริมไอโอดีนปองกัน

โรคขาดสารอาหาร (กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลดอนเจดีย) คิดเปนรอยละ 80.00 โครงการเฝาระวัง

นํ้าบริโภคปลอดภัยตามเกณฑมาตรฐาน (สุมตรวจนํ้าบริโภคในชุมชน) คิดเปนรอยละ 73.10 ตรวจรับรอง

รานอาหารและแผงลอย(Clean food good tasts) คิดเปนรอยละ 71.00 และโครงการจัดการนํ้าเสียในชุมชนและ

แหลงนํ้าสาธารณะ คิดเปนรอยละ 69.20   
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ยุทธศาสตรที่ 3  สงเสริม พัฒนาการศึกษา การกีฬา ประเพณี และวัฒนธรรม การประเมิน            

ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานในยุทธศาสตรน้ี พบวาโครงการสวนใหญประชาชนรับทราบการดําเนินการ 

โครงการที่ประชาชนมีระดับความพึงพอใจสูงสุดคือ คือ โครงการทําบุญตักบาตรเน่ืองในวันขึ้นปใหม คิดเปนรอยละ 

92.10 รองลงมาคือจุดเทียนถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คิดเปนรอยละ 

83.10 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 คิดเปนรอยละ 80.10  

โครงการตามรอยพระบาทเรียนรูศาสตรพระราชา สูการพัฒนาที่ยังยืน คิดเปนรอยละ 78.60 เครื่องออกกําลังกาย

กลางแจง (ชุมชนปราบไตรจักร ชุมชนไชยานุภาพ ชุมชนสันติสุข และชุมชนดอนประดู) คิดเปนรอยละ 78.30 

โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง คิดเปนรอยละ 76.30 สงเสริมสนับสนุนการเรียนรูในเด็กสังกัดศูนยพัฒนา

เด็กเล็กและศูนยออกกําลังกาย (ฟตเนส) ใหบริการเครื่องออกกําลังกายในรม (หอประชุมอําเภอดอนเจดีย) คิดเปน

รอยละ 75.30 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต คิดเปนรอยละ 75.10 และโครงการปนรัก ปนบุญ (ปนจักรยาน

ถวายเทียนพรรษา) และเด็กไทยธรรมดี (นํานักเรียนไปทัศนศึกษาไหวพระ ณ วัดจังหวัดอางทอง) คิดเปนรอยละ 

66.00 จากผลการดําเนินการประชาชนสวนใหญรับทราบและพึงพอใจตอการดําเนินการในกิจกรรมดานน้ีมาก 

เพราะประชาชนไดรับทราบโครงการที่เห็นชัดเจน และเปนโครงการที่เทศบาลฯ ทําอยางตอเน่ืองมาหลายป ในสวน

ของการจัดกิจกรรมที่ไดรับความพึงพอใจนอยน้ัน สวนใหญกลุมเปาหมายจะเปนเฉพาะกลุมเด็กและเยาวชน  ซึ่ง

สวนใหญประชาชนทั่วไปจะไมทราบผลการดําเนินงานเพราะการดําเนินการเพราะเปนกิจกรรมที่ทําเฉพาะ

กลุมเปาหมาย 

ยุทธศาสตรที่ 4  พัฒนาดานเศรษฐกิจ และเสริมสรางความเขมแข็งชุมชนและสังคม การประเมิน

ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานในยุทธศาสตรน้ี พบวาโครงการสวนใหญประชาชนรับทราบการดําเนินการ 

โครงการที่ประชาชนมีระดับความพึงพอใจสูงสุดคือ คือสนับสนุนเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ คนพิการและผูติดเช้ือเอดส    

คิดเปนรอยละ 85.90 โครงการสานใยรักผูสูงอายุ สุขภาพดีชีวีมีสุข คิดเปนรอยละ 81.20 การดําเนินงานกองทุน

สวัสดิการชุมชนเทศบาลตําบลดอนเจดีย คิดเปนรอยละ 77.70 ฝกอบรมอาชีพระยะสั้นและศึกษาดูงานของชุมชน

ยอยในการฝกอาชีพ (ฝกทํากะหรี่ปบ ซาลาเปา และดอกไมจันทน) คิดเปนรอยละ 73.00 และโครงการสงเสริม

ศักยภาพเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล (เขาคายทํากิจกรรม ณ จังหวัดกาญจนบุรี) คิดเปนรอยละ 65.40 ซึ่งมี

ประชาชนบางสวนไมทราบการดําเนินงานเพราะการดําเนินการดังกลาวดําเนินการ เฉพาะกลุมเปาหมายคือกลุมเด็ก

และเยาวชน  

ยุทธศาสตรที่ 5  การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล จากการประเมินความพึงพอใจตอผล

การดําเนินงานในยุทธศาสตรน้ีในป 2560 การดําเนินงานสวนใหญประชาชนไมคอยรับทราบขาวสารมากนัก สาเหตุ

เกิดจากปญหาดานการประชาสัมพันธ ซึ่งไดรับขอมูลจากประชาชนวาการประชาสัมพันธไมทั่วถึง ไมชัดเจน ควรจะ

มีการเพ่ิมชองทางในการประชาสัมพันธใหมากขึ้นนอกจากใชเสียงตามสายอยางเดียว บางพ้ืนที่เครื่องขยายเสียง

ชํารุดเสียหาย ทําใหไมทราบขอมูล  

ยุทธศาสตรที่ 6  เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน จากการประเมินความพึงพอใจ

ตอผลการดําเนินงานในยุทธศาสตรน้ี พบวาประชาชนรับทราบการดําเนินงาน โครงการที่ประชาชนมีระดับความพึง

พอใจสูงสุดคือการออกปฏิบัติงานกูชีพ กูภัย เทศบาลตําบลดอนเจดีย (รับ-สงผูปวย) คิดเปนรอยละ 81.80 การดูแล 

ติดต้ังวัสดุ อุปกรณดานการจราจรและสนับสนุนวัสดุ อุปกรณจราจรแกสถานีตํารวจภูธรดอนเจดีย (ไฟสัญญาณ
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จราจร ทาสีตีเสนจราจร กรวยจราจร ปายจราจร) คิดเปนรอยละ 80.60 การใหบริการดานงานปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย (บริการนํ้าอุปโภค บริโภคและการใหความชวยเหลือสาธารณภัยตาง ๆ) คิดเปนรอยละ 79.40 และการ

ฝกซอมแผนปองกันอัคคีภัยและการชวยเหลือคนจมนํ้า (บริเวณหนาองคพระบรมราชานุสรณ) คิดเปนรอยละ 

70.40 มีประชาชนบางสวนไมทราบการดําเนินงานเพราะการดําเนินการดังกลาวทําเฉพาะในบางกลุมเทาน้ัน ทําให

ไมคอยทราบผลการดําเนินงานของเทศบาลมากนัก 

ซึ่งในปน้ีเทศบาลฯ ไดปรับแบบประเมินความพึงพอใจ เปนพึงพอใจมากที่สุด พึงพอใจมาก พึง

พอใจนอย ไมพึงพอใจ และไมทราบการดําเนินงาน  ทําใหผลการประเมินแตกตางจากปที่ผานมา แตผลการประเมิน

ที่ออกมาใกลเคียงกับการประเมินฯ ณ ตอนจัดทําโครงการ ซึ่งแสดงใหเห็นวาเทศบาลฯ ยังตองนําผลการประเมินมา

ปรับปรุงการดําเนินงานเพ่ือใหสอดคลองกับ ความตองการของประชาชน นอกจากน้ีเทศบาลฯ ยังตองเนนในเรื่อง

ของการประชาสัมพันธ สรางความเขาใจ  สรางการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานโครงการตางๆ ของ

เทศบาล รวมถึงการติดตามขาวสาร กิจกรรมที่เทศบาลฯ จะดําเนินงานอยางตอเน่ือง เพ่ือใหการดําเนินงาน

สนองตอบกับปญหาและความตองการที่ประชาชนในเขตเทศบาลฯ ตองการใหสงผลลัพธที่ดีในการพัฒนางานทุกมิติ

ของเทศบาลฯ จากการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลฯ จากความพึงพอใจตอผลการปฏิบัติงานของ

เทศบาลฯ ที่ประชาชนสะทอนออกมาจากการตอบแบบประเมินความพึงพอใจตอการดําเนินงานของเทศบาลฯ  

เปนสิ่งที่บงบอกถึงประสิทธิภาพที่เทศบาลตําบลดอนเจดียพยายามดําเนินการใหบรรลุตามวิสัยทัศนการพัฒนา

เทศบาลที่วา “เทศบาลตําบลดอนเจดีย  เปนเมืองนาอยู ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มุงเนนการบริหารตาม

หลักธรรมาภิบาล สงเสริมการศึกษา การกีฬา พัฒนาแหลงทองเที่ยว เสริมสรางชุมชนเขมแข็ง รวมแรงรักษา

สิ่งแวดลอม” 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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