
 

 

วิสัยทัศนการพัฒนา 

  เทศบาลตําบลดอนเจดียเปนเมืองนาอยู  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น   

  มุงเนนการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล สงเสริมการศึกษา การกีฬา 

  พัฒนาแหลงทองเที่ยว เสริมสรางชุมชนเขมแข็ง รวมแรงรักษาสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 

ยุทธศาสตรที่ 1   การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม  

การแปรรูปผลผลิตเพ่ือการบริโภคและการสงออก 

ยุทธศาสตรที่ 2   การเสริมสรางและพัฒนาการทองเที่ยวการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ 

 สิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรที่ 3   การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

ยุทธศาสตรที่ 4   การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับใหตรงกับความตองการ 

 ของประชาชน 

ยุทธศาสตรที่ 5   การสงเสริมใหกีฬาอยูในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมีความสามารถดานการกีฬาสูความ

เปนเลิศในระดับชาติ 

ยุทธศาสตรที่ 6   การนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพ่ือประโยชนของประชาชน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลดอนเจดีย 

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาเมือง แหลงทองเที่ยว และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 

แนวทางการพัฒนา 

1. การพัฒนาสาธารณูปโภคใหประชาชนไดรับบริการอยางทั่วถึง 

2. กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน ทางเทา ทอระบายนํ้าใหทั่วถึงและไดมาตรฐาน 

3. การพัฒนาและดูแลรักษาแหลงทองเที่ยวใหเปนแหลงทองเที่ยวสวยงาม นามอง 

4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาเมืองนาอยู 

แนวทางการพัฒนา 

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

วิสัยทัศน ยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนา 
 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริม พัฒนาการศึกษา การกีฬา ประเพณี และวัฒนธรรม 

แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ 
2. พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา 

3. พัฒนาสถานศึกษาและอุปกรณที่เกี่ยวของใหมีความพรอม 

4. สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมดานศาสนา ประเพณี วันสําคัญและวัฒนธรรมตางๆ ของทองถิ่น 

5. สงเสริมกีฬา การออกกําลังกาย และนันทนาการทุกประเภท 
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาดานเศรษฐกิจ และเสริมสรางความเขมแข็งชุมชนและสังคม 

แนวทางการพัฒนา 

1. สงเสริมใหประชาชนเขามามีบทบาทและมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น 

2. สงเสริมและสรางความเขมแข็งใหชุมชนแบบมีสวนรวม 

3. สงเคราะหและสงเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผูติดเช้ือเอดส สามารถใช

ชีวิตอยูรวมกับคนในสังคมได 

4. สงเสริมและพัฒนาอาชีพใหกับประชาชน 

ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

แนวทางการพัฒนา 

1. การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 

2. การพัฒนาบุคลากรใหมีความพรอมในการปฏิบัติงาน 

3. การสงเสริมและพัฒนารายไดเทศบาล 

4. การพัฒนาและสงเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานขององคกรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ

ประชาชน 

5. การพัฒนาระบบขอมูลขาวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการประชาสัมพันธ เพ่ือเพ่ิมชองทางใน

การรับรูขอมูลขาวสารใหแกประชาชน 

ยุทธศาสตรที่ 6 เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

แนวทางการพัฒนา 

1. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

2. การจัดใหมีระบบการจราจรที่สะดวกและปลอดภัย 
3. การพัฒนาศักยภาพงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหพรอมตอการปฏิบัติงาน 

4. การแกไขปญหายาเสพติดและอบายมุขแบบมีสวนรวม 

5. การสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแบบวิถีไทย 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
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                    คําชี้แจง : แบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  โดย

จะทําการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นแลว 

ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่น เทศบาลตําบลดอนเจดีย 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การดําเนินงาน 

ไมมี 

การดําเนินงาน 

สวนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน   

1. มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น    

2. มีการจัดทําประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น    

3. มีการจัดประชุมอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ    

4. มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น    

5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น    

6. มีคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพิจารณารางแผน 

   การพัฒนาทองถิ่น 

   

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. มกีารอนุมติัและประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น    

17. มกีารจัดทาํบัญชีกลุมโครงการในแผนพัฒนาทองถิ่น    

18. มกีารกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น    

19. มกีารทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่นหรือไม    
 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  

3 

 



                                                                                                   

 

 

 

                คําชี้แจง  : แบบที่ 2 เปนแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร                             

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ภายใตแผนพัฒนาเทศบาล  4  ป โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ

ดําเนินงานทุก 6 เดือน เริ่มต้ังแตสิ้นสุดการดําเนินงานในเดือนตุลาคม 2560  -  กันยายน 2561  

 

 

สวนที่  1  ขอมูลทั่วไป 

1. ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่น      เทศบาลตําบลดอนเจดีย 

2. รายงานผลการดําเนินงาน ระยะ 6 เดือน (เดือนเมษายน –  กันยายน 2561) 

 

สวนที่  2   ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

3.  จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  

ยุทธศาสตร 

ป 2560 ป 2561 รวม 

จํานวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

1 13 5,628,000 12 2,001,000 25 7,629,000 

2 14 1,748,000 13 1,783,000 27 3,531,000 

3 16 9,624,650 18 12,672,800 34 22,297,450 

4 11 5,174,600 11 5,160,200 22 10,334,800 

5 20 3,104,800 19 3,970,700 39 7,075,500 

6 7 926,000 7 976,000 14 1,902,000 

รวม 81 26,206,050 80 26,563,700 161 52,769,750 

 

 

 

 

 

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดําเนนิงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

4 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      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  2559  ป 2560 ป 2561 รวม 

จํานวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

1 1 10,000 1 10,000 - - 2 20,000 

2 10 1,910,000 4 60,000 11 1,893,000 25 3,863,000 

3 20 2,851,000 14 68,000 23 6,785,200 57 9,704,200 

4 7 8,861,000 13 9,300,650 14 12,613,300 34 30,774,950 

5 2 403,000 8 2,345,800 9 690,000 19 3,438,800 

6 24 1,503,000 10 615,000 - - 24 2,118,000 

รวม 64 15,538,000 50 13,551,450 57 21,981,500 167 49,918,950 

  

                                                  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 
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5.  ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการ 

ที่เสร็จ 

(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 จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1 15 88.24 - 0.00 - 0.00 - 0.00 2 11.76 17 19.54 

2 13 100.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 13 14.94 

3 15 83.33 - 0.00 - 0.00 2 11.11 1 5.26 18 20.69 

4 9 75.00 - 0.00 - 0.00 2 16.67 1 20.00 12 13.79 

5 15 78.95 1 100.00 - 0.00 3 15.79 - 0.00 19 21.84 

6 7 87.50 - 0.00 - 0.00 - 0.00 1 20.00 8 9.20 

รวม 74 85.06 1 1.15 - 0.00 7 8.05 5 5.57 87 100.00 
 

หมายเหตุ      ยุทธศาสตร 6 ขอ คือยทุธศาสตรการดําเนินงานของเทศบาลตําบลดอนเจดยี 

                  *(2) เปนโครงการที่มกีารกอหนี้ผูกพันไวแลว  

                  *(3) เปนโครงการที่ยงัไมไดกอหนี้ผูกพันไว 

โครงการทีอ่ยูระหวางดําเนินงาน 

ยุทธศาสตรที ่5   1. โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค 

โครงการที่มีการยกเลิก 

ยุทธศาสตรที ่3   1. สนับสนุนโครงการจัดขบวนแหเทียนพรรษาประจําป 2561 

  2. สนับสนุนการจัดงานประเพณีทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที ่4 1. โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานคณะกรรมการชมุชน 

  2. โครงการออกหนวยใหบริการประชาชน 

ยุทธศาสตรที ่5 1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

                      2. โครงการฝกอบรมวินยัและการดําเนินการทางวินัย 

                      3. การจดัการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล 

โครงการที่มีการเพิ่มเติม 

 ยุทธศาสตรที ่1  1. โครงการปรับปรงุผิวจราจรถนนขางรานทิพวรรณถึงตลาดเมืองทอง 

  2. โครงการปรบัปรุง ซอมแซมผิวจราจรดวยแอสฟลทติกฯ คอนกรตีบริเวณลานดานหนาและถนนรอบองค 

    พระบรมราชานุสรณสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช 

ยุทธศาสตรที ่3   1. ปรับปรุง ซอมแซม อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ยุทธศาสตรที ่4   1. โครงการตามรอยพออยูอยางพอเพียงเพื่อขับเคล่ือนแผนชุมชนสูการพัฒนาที่ยัง่ยืน 

ยุทธศาสตรที ่6   1. ปรับปรุง ซอมแซมระบบโทรทัศนวงจรปด       

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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6.  การเบิกจายงบประมาณป 2561 

ยุทธศาสตร 
งบปกติ เงินสะสม งบคางจาย รวม 

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 

1 1,610,725.00 7.84 - - 4,650,000.00 90.31 6,260,725.00 24.36 

2 1,443,999.00 7.03 - - - - 1,443,999.00 5.62 

3 11,332,403.68 55.14 - - - - 11,332,403.68 44.10 

4 5,008,193.00 24.37 - - - - 5,008,193.00 19.49 

5 308,050.00 1.50 - - 499,000.00 9.69 807,050.00 3.14 

6 847,030.00 4.12 - - - - 847,030.00 3.30 

รวม 20,550,400.68 100.00 - - 5,149,000.00 100.00 25,200,400.68 100.00 
 

หมายเหตุ      ยุทธศาสตร 6 ขอ คือยุทธศาสตรการดําเนินงานของเทศบาลตําบลดอนเจดีย 
 

สวนที่ 3 ผลการดําเนนิงานตามโครงการที่ไดรับเงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ 

โครงการ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

ดําเนินการ 

เสร็จแลว 

อยูในระหวาง

ดําเนินการ 

ยังไมได 

ดําเนินการ 

งบประมาณ 

ที่ไดรับ 

งบประมาณ 

ที่เบิกจายไป 

1. 1 - - 3,830,300.00 2,299,000.00 

2. - - - - - 

3. - - - - - 

4. - - - - - 

5. - - - - - 

6. - - - - - 

รวม - - - - - 
 

สวนที่ 4 ปญหาและขอเสนอแนะตอการปฏิบัติงาน 

1. เสียงตามสายดังเกินไป ดังมาก ๆ ลดเสียงลงหนอย  

2. ควรทําลูกระนาดถนนในตลาด เพราะรถจักรยานยนตว่ิงเร็วมากอาจทําใหเกิดอุบัติเหตุ  

3. อยากใหมีการดูแลแบบจรงิจังกับการวางของบนผิวถนนและการจราจร และการรุกที่สาธารณะ ควรใหมีเจาหนาที่มาตรวจ 

   เปนประจํา 

4. ขอติดต้ังไฟฟาสาธารณะบริเวณหนาอาคารพาณิชย (ตลาดเมืองทอง)  

5. ควรมีการสาํรวจถังขยะหากมีการแตก ชํารุดควรนํามาเปลี่ยน  

6. อยากใหแจงผลการสํารวจตลาดสดใหประชาชนทราบ และชวยตรวจตลาดบุญศรีสวุรรณดวย  

7. อยากใหมีการออกกําลังกายในรูปแบบตาง ๆ เชน อารบิค โยคะ 

8. ขอใหปรับปรุงถนนเทศบาล ต้ังแตรานอาหารกาญจนา-ตลาดเมืองทอง จากถนนลาดยางเปลี่ยนเปน ถนนคอนกรตี  

   มีทอระบายนํ้าทั้ง 2 ขางถนนดวย 

 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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สวนที่ 4 ปญหาและขอเสนอแนะตอการปฏิบัติงาน (ตอ) 

9. ควรติดต้ังสัญญาณไฟจราจร บริเวณวงเวียนหนารานอาหารกาญจนา พรอมกับลูกระนาดชะลอความเร็วรถกอนถึงไฟแดง 

    เพราะเกิดอุบัติเหตุบอย (มีคนบาดเจ็บและเสียชีวิต)  

10. ชวยประกาศขาวเสียงตามสายตอนเชาดวย 

11. ขอใหปรับปรุง ซอมแซมไฟฟาที่เสียบริเวณถนนสายตลาดเมืองทอง (ต้ังแตหนาเทศบาล-รานไพศาลเภสัช) 

12. ขอใหปรับปรุงแกไขบริเวณซุมทางเขาชุมชนดอนประดู เพราะมีตนไมบดบังสายตาอาจทําใหเกิดอุบัติเหตุได 

13. เสียงตามสายไดยินไมชัดเจน ควรปรับปรุง ซอมแซมใหใชงานไดทั่วถึงทุกพ้ืนที่  

14. ชวยลอกเหมืองหนาหมูบานปลัดเชา 

15. อยากใหจดัประเพณสีงกรานตใหดีกวาน้ี 

16. ควรประชาสัมพันธโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ของเทศบาลใหมากกวาน้ี เพราะบางโครงการประชาชนไมทราบขอมูล ขาวสาร 

17. เสียงตามสายเบาเกินไปทําใหไมคอยไดยิน  

18. การกําจัดวัชพืชไมควรใชยาฆาหญาฉีดพนลงไปในคูคลอง อยากใหใชแรงงานคนแทน จะไดไมมสีารปนเปอนในนํ้า 

19. ควรจัดระเบียบการจอดรถ การจราจรและมีการจัดระเบียบเกี่ยวกับรานคาตาง ๆ ใหเปนระเบียบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
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แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพฒันาทองถ่ิน 

 

              คําชี้แจง   :  แบบที่ 3/1  เปนแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชประเมินผลการดําเนินงาน            

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามยุทธศาสตรที่กําหนดไว  และมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานปละ 2 ครั้ง คือ              

รอบเดือนตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561 และ เดือนเมษายน - กันยายน 2561 

 
 

สวนที่ 1   ขอมูลทั่วไป 

1. ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่น เทศบาลตําบลดอนเจดีย 

2. วัน / เดือน / ปที่รายงาน เดือนเมษายน – กันยายน 2561 
 

สวนที่  2  ยุทธศาสตรและโครงการในป 2561 

3. ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการที่ปรากฏอยูในแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561                       

และจํานวนโครงการที่ไดปฏิบัติ 

 

ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการ 

จํานวนโครงการที่ปรากฏอยูใน 

แผนการดําเนนิงานประจําป 

จํานวนโครงการ 

ที่ไดปฏิบัติ 

1. การพัฒนาเมือง แหลงทองเที่ยว และการรกัษา   

   คุณภาพส่ิงแวดลอมและทรพัยากรธรรมชาติ 
12 17 

2. พัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาเมืองนาอยู 13 13 

3. สงเสริม พัฒนาการศึกษา การกฬีา ประเพณี                      

   และวัฒนธรรม 
18 16 

4. พัฒนาดานเศรษฐกิจ และเสริมสรางความเขมแข็ง 

   ชุมชนและสังคม 
11 10 

5. การบริหารจดัการตามหลักธรรมาภิบาล 19 16 

6. เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 7 8 

รวม 80 80 

 

 

 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
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     คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลดอนเจดีย  ไดมีการประชุมการติดตาม 

และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลดอนเจดีย ครั้งที่ 3  เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2561 ณ หองประชุมเทศบาล

ตําบลดอนเจดีย ซึ่งที่ประชุมไดวางแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ               

โดยกําหนดให ตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการชุมชน รวมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน              

(อสม.) เปนผูเก็บแบบสอบถามหลังคาเรือนละ 1 ชุด โดยดําเนินการแจกแบบสอบถามแยกตามโครงการที่

ดําเนินการในแตละชุมชน การแจกแบบประเมินฯ รอยละ 30 ของจํานวนครัวเรือนตามแผนการดําเนินงานประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561 เปนจํานวน 401 ชุด ดังตอไปน้ี  

ชุมชนปราบไตรจักร 477 ครัวเรือน จํานวน 143 ชุด ไดรับกลับ จํานวน 116 ชุด 

ชุมชนไชยานุภาพ 272 ครัวเรือน จํานวน  82 ชุด  ไดรับกลับ จํานวน   60 ชุด 

ชุมชนสันติสุข  286 ครัวเรือน จํานวน  86 ชุด ไดรับกลับ จํานวน   85  ชุด 

ชุมชนดอนประดู  187   ครัวเรือน จํานวน  56 ชุด ไดรับกลับ จํานวน   56 ชุด 

ชุมชนถ้ําพระ  112 ครัวเรือน จํานวน  34 ชุด ไดรับกลับ จํานวน   34 ชุด 

รวม    1,334 ครัวเรือน  จํานวน 401 ชุด ไดรับกลับ  จํานวน 351 ชุด  

จากการเก็บแบบประเมินที่ไดรับกลับคืนมาคิดเปนรอยละ 87.53 

จากการเก็บขอมูลมีแบบสอบถามกลับมามีผลสรุปดังนี้ 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

เพศ 

เพศ จํานวน(คน) รอยละ 

ชาย 141 40.20 

หญิง 210 59.80 

รวม 351 100.0 

อายุ 

อายุ จํานวน(คน) รอยละ 

ตํ่ากวา 20 ป 19 5.40 

21-30 ป 47 13.40 

31-40 ป  66  18.80 

41-50 ป 73 20.80 

51- 60 ป 95 27.10 

มากกวา 60 ปขึ้นไป 51 14.50 

รวม 351 100.00 

แบบที่ 3/2 แบบประเมินผลความพึงพอใจตอผลการดําเนนิงานของเทศบาลตําบลดอนเจดีย 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
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การศึกษา 

การศึกษา จํานวน(คน) รอยละ 

ประถมศึกษา 124 35.30 

มัธยมศึกษาหรอืเทียบเทา 114 32.50 

อนุปริญญาหรอืเทียบเทา 47 13.40 

ปริญญาตร ี 34 9.70 

สูงกวาปริญญาตร ี 6 1.70 

อ่ืนๆ 26 7.40 

รวม 351 100.00 

อาชีพหลัก  

อาชีพหลัก  จํานวน(คน)  รอยละ  

รับราชการ  12  3.40  

เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  12  3.40  

คาขายธุรกิจสวนตัว 144 41.00 

รับจาง 91 25.90 

นักเรียน/นักศึกษา 19 5.40 

เกษตรกร 39 11.10 

อ่ืนๆ 34 9.70 

รวม 351 100.00 

 

  ขอมูลทั่วไปของประชากรที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาล                

ตําบลดอนเจดียพบวา เพศหญิงมากกวาเพศชาย เพศชาย รอยละ 40.20 เพศหญิง รอยละ 59.80 อายุสวนใหญ           

อยูในชวงอายุ 51-60 ป คิดเปนรอยละ  27.10 โดยแยกเปนอายุตํ่ากวา 20 ป รอยละ 5.40 , อายุ 20 - 30 ป รอย

ละ 13.40, อายุ 31 - 40 ป รอยละ 18.80, อายุ 41 - 50 ป รอยละ 20.80 และอายุมากกวา 60 ป รอยละ 14.50 

ซึ่งสวนใหญอยูในกลุมวัยทํางาน ระดับการศึกษาสวนใหญ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 35.30 

รองลงมาไดแกระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา คิดเปนรอยละ 32.50 อาชีพหลักสวนใหญ คาขาย/ธุรกิจสวนตัว  

คิดเปนรอยละ 41.00 รองลงมาไดแกรับจาง คิดเปนรอยละ 25.90 

สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอผลการดําเนนิงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 การประเมินความพึงพอใจโดยซักถามในเรื่องเก่ียวกับการมีสวนรวม/รับทราบโครงการ  การตรวจสอบ

การดําเนินงาน  โดยแยกการรับทราบโครงการฯ เปน รับทราบ  และไมรับทราบ ระดับความพึงพอใจในการดําเนิน

โครงการ มี 5 ระดับ คือ พึงพอใจมากที่สุด พึงพอใจมาก พึงพอใจนอย ไมพึงพอใจ และไมทราบผลการดําเนินงาน 

ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจดังน้ี 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
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รอยละความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลตอผลการดําเนนิงานของเทศบาลตําบลดอนเจดีย 

ในดานการมีสวนรวม/รบัทราบโครงการ 

โครงการที่ดําเนินการในป 2561 

พึงพอใจ

มากที่สุด

(4) 

พึงพอใจ

มาก  
(3) 

พึงพอใจ

นอย  
(2) 

ไมพึง

พอใจ 
(1) 

ไมทราบการ

ดําเนินงาน 
(0) 

1. ปรับปรุง ซอมแซมถนน ผวิจราจรภายในชุมชนตางๆ ในเขตเทศบาล 29.60 58.10 6.60 1.10 4.60 

2. ปรับปรุงซอมแซม บํารุงรกัษา อุปกรณระบบไฟฟาสองสวางสาธารณะ 

ริมถนนสายตาง ๆ ภายในเขตเทศบาล 

27.90 55.30 11.40 2.00 3.40 

3. ปรับปรุง ซอมแซม รางระบายนํ้า ทอระบายนํ้าและบอพักภายในเขต

เทศบาล 

24.80 55.00 11.70 2.30 6.30 

4. ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณพระบรมราชานุสรณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 36.80 51.60 10.30 0.60 0.90 

5. ปรับปรุง ดูแลรักษาสวนสาธารณะ สวนหยอม และภูมิทัศนในเขตเทศบาล 28.80 52.70 16.50 1.70 0.30 

6. การปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกในชุมชน (สํารวจลูกนํ้า ยุงลาย  

พนหมอกควัน/ใสทรายกําจัดลูกนํ้ายุงลาย โดย อสม.) 

34.20 54.40 10.50 0.60 0.30 

7. โครงการพัฒนา สนับสนุน เกณฑมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารของ

ผูประกอบการดานอาหารและตลาดสด (ใหความรูผูประกอบการดานสุขาภิบาล

อาหาร/ตรวจรับรองมาตรฐาน Clean food good Test) 

20.50 58.10 15.70 0.90 4.80 

8. กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลดอนเจดีย (ตรวจสารปนเปอน/  

คัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูงในชุมชน ) 
27.40 56.40 13.10 0.60 2.60 

9. โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา (สํารวจประชากร

สุนัขและแมว โดย อสม./บริการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาในสุนัขและแมว 

โดย ผูผานการอบรม) 

32.50 49.60 14.50 1.10 2.30 

10. โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข (ตรวจคัดกรองมะเร็งเตานม/

ไอโอดีน/โภชนาการเด็ก)  
31.60 52.10 11.40 0.60 4.30 

11. โครงการเฝาระวังนํ้าบริโภคปลอดภัยตามเกณฑมาตรฐาน  

(สุมตรวจนํ้าบริโภคตามชุมชน) 
24.50 49.30 17.40 0.30 8.50 

12. โครงการจดัการนํ้าเสียในชุมชนและแหลงนํ้าสาธารณะในเขตเทศบาลฯ 

(เก็บตัวอยางนํ้าตามแหลงสาธารณะสงตรวจนํ้าเสียเกินมาตรฐานหรือไม) 
20.50 43.60 22.50 1.40 12.00 

13. โครงการสบืสานประเพณีลอยกระทง 34.50 46.20 17.40 2.00 - 

14. โครงการทาํบุญวันขึ้นปใหม 37.90 53.00 8.00 1.10 - 

15. โครงการประเพณีสงกรานต 33.00 48.40 16.80 1.70 - 

16. โครงการปนรักปนบุญ (ปนจักรยานถวายเทียนพรรษา) 29.30 47.00 18.50 1.10 4.00 

17. การบริหารและพัฒนาในศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ 24.50 53.80 15.40 1.10 5.10 

18. การใหความชวยเหลือและสงเคราะหผูยากไร ผูดอยโอกาสในชุมชน 26.50 49.00 19.40 2.60 2.60 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
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โครงการที่ดําเนินการในป 2561 

พึงพอใจ

มากที่สุด

(4) 

พึงพอใจ

มาก 
(3) 

พึงพอใจ

นอย 
(2) 

ไมพึง

พอใจ 
(1) 

ไมทราบการ

ดําเนินงาน 
(0) 

19. โครงการฝกอาชีพระยะสั้น (ทํายาหมอง สเปรยกันยุง และสบูสมุนไพร) 23.60 46.20 18.80 3.10 8.30 

20. โครงการสานใยรัก ผูสูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข (ฟงธรรมะจากพระนักเทศก) 27.90 48.40 15.10 1.70 6.80 

21. โครงการสงเสริมการดําเนินการกองทุนสวัสดิการชุมชน(กองทุนวันละบาท) 29.30 49.00 14.00 1.40 6.30 

22. เบ้ียผูสูงอายุ เบ้ียความพิการ เบ้ียยังชีพผูติดเช้ือเอดส 39.30 44.40 10.80 1.70 3.70 

23. โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร

เทพยวรางกูล (จุดเทียนถวายพระพร) 
37.30 50.40 10.80 - 1.40 

24. โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ  

ในรัชกาลที่ 9 (จุดเทียนถวายพระพร) 
40.70 47.30 10.00 0.30 1.70 

25. การใหบรกิารงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(บริการนํ้าอุปโภค บริโภคและการใหความชวยเหลือสาธารณภัยตาง ๆ) 
25.90 50.40 20.80 0.90 2.00 

26. การออกปฏิบัติงานกูชีพ กูภัย เทศบาลตําบลดอนเจดีย (รับ-สงผูปวย) 29.90 52.40 14.50 1.10 2.00 

27. การปรับปรุงปายจราจร สัญญาณไฟจราจรในเขตเทศบาล (ไฟสญัญาณ

จราจร ทาสีตีเสนจราจร กรวยจราจร ปายจราจร) 
26.80 54.40 17.10 0.90 0.90 

28. การใหบรกิารประชาชนของพนักงาน เจาหนาที่ภายในสํานักงาน 23.10 57.80 14.50 2.30 2.30 

29. การใหบรกิารของพนักงานภายนอกสํานักงาน (งานเก็บขยะ/งานกวาด

ถนน/งานปองกันฯ/งานซอมบํารุงถนน งานซอมไฟฟา งานซอมฝาทอ) 
28.20 54.40 14.80 1.10 1.40 

30. การใหบรกิารประชาสัมพันธผานระบบเสียงตามสายภายในเทศบาล 21.70 47.30 25.60 4.60 0.90 

31. การแกไขปญหาเรื่องรองทุกข/รองเรียนภายในเขตเทศบาล 17.40 51.10 24.80 4.00 3.70 

32. กอสราง ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ทอระบายนํ้า บอพัก ค.ส.ล. และทางเทา 

ถนนเทศบาลซอย 4 
22.50 51.00 16.50 2.00 8.00 

33. การขุดลอกเหมืองสงนํ้าและทางระบายนํ้าและกําจัดวัชพืชในคู-คลอง 22.50 50.40 20.20 1.70 5.10 

โครงการที่ดําเนินการเฉพาะในแตละชุมชน 

โครงการที่ดําเนินการในป 2561 

พึงพอใจ

มากที่สุด

(4) 

พึงพอใจ

มาก 
(3) 

พึงพอใจ

นอย 
(2) 

ไมพึง

พอใจ 
(1) 

ไมทราบการ

ดําเนินงาน 
(0) 

ชุมชนปราบไตรจักร  แบบสอบถาม 116 ชุด 

1. โครงการลอกทอระบายนํ้า โดยเรือนจําจังหวัดสุพรรณบุรี (ไชยาตร 12.00 14.20 6.80 - - 

ชุมชนไชยานุภาพ  แบบสอบถาม 60 ชุด 

1. โครงการลอกทอระบายนํ้า โดยเรือนจําจังหวัดสุพรรณบุรี (ไชยาตร 5.10 7.70 3.80 0.60 - 
 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
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ในการประเมินความพึงพอใจในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 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 

88.40 รองลงมาคือ ปรับปรุง ซอมแซมถนนภายในชุมชนตาง ๆ ในเขตเทศบาล คิดเปนรอยละ 87.70 ปรับปรุง 

ซอมแซม บํารุงรักษา อุปกรณระบบไฟฟาสองสวางสาธารณะริมถนนสายตาง ๆ ภายในเขตเทศบาล คิดเปนรอยละ  

83.20 ปรับปรุง ดูแล รักษาสวนสาธารณะ สวนหยอมและภูมิทัศนในเขตเทศบาล คิดเปนรอยละ 81.50 ปรับปรุง 

ซอมแซม รางระบายนํ้า ทอระบายนํ้าและบอพักในเขตเทศบาล คิดเปนรอยละ 79.80 กอสราง ปรับปรุงถนน      

ค.ส.ล.ทอระบายนํ้า บอพัก ค.ส.ล.และทางเทาถนนเทศบาลซอย 4 คิดเปนรอยละ 73.50 และที่ประชาชนพึงพอใจ

ตํ่าสุดคือ การขุดลอกเหมืองสงนํ้าและทางระบายนํ้าและกําจัดวัชพืชในคู-คลอง คิดเปนรอยละ 72.90 

ยุทธศาสตรที่  2 พัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาเมืองนาอยู การประเมินความพึงพอใจ           

ตอผลการดําเนินงานในยุทธศาสตรน้ี พบวาโครงการสวนใหญประชาชนรับทราบการดําเนินการ โครงการที่

ประชาชนมีระดับความพึงพอใจสูงสุดคือ คือ การปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกในชุมชน (พนหมอกควัน/    

ใสทรายกําจัดลูกนํ้ายุงลาย โดย อสม.) คิดเปนรอยละ 88.60 รองลงมาคือ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล

ตําบลดอนเจดีย (ตรวจสารปนเปอน/คัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชน) คิดเปนรอยละ 83.80 

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข (ตรวจคัดกรองมะเร็งเตานม/ไอโอดีน/โภชนาการเด็ก) คิดเปนรอยละ 83.70 

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา (สํารวจประชากรสุนัขและแมว โดย อสม./บริการฉีดวัคซีน

ปองกันโรคพิษสุนัขบาในสุนัขและแมว โดยผูผานการอบรม) คิดเปนรอยละ 82.10 โครงการพัฒนา สนับสนุนเกณฑ

มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารของผูประกอบการดานอาหารและตลาดสด (ใหความรูผูประกอบการดานสุขาภิบาล

อาหาร/การตรวจรับรองมาตรฐาน Clean food good tasts) คิดเปนรอยละ 78.60 โครงการเฝาระวังนํ้าบริโภค

ปลอดภัยตามเกณฑมาตรฐาน (สุมตรวจนํ้าบริโภคในชุมชน) คิดเปนรอยละ 73.80 และโครงการจัดการนํ้าเสีย      

ในชุมชนและแหลงนํ้าสาธารณะในเขตเทศบาล (เก็บตัวอยางนํ้าตามแหลงนํ้าสาธารณะสงตรวจนํ้าเสียเกินมาตรฐาน

หรือไม) คิดเปน รอยละ 64.10 จากแบบประเมินความพึงพอใจพบวาประชาชนสวนใหญไมทราบวาเทศบาลไดมี

การดําเนินการในบางโครงการ เชน การสุมตรวจนํ้าเสียจากแหลงนํ้าสาธารณะตาง ๆ การตรวจตลาด และการตรวจ

รานอาหาร ผูที่ทราบจะมีเพียงไมกี่คนซึ่งก็คือคนที่รวมกับทางเทศบาลเทาน้ัน  

ยุทธศาสตรที่ 3  สงเสริม พัฒนาการศึกษา การกีฬา ประเพณี และวัฒนธรรม การประเมิน            

ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานในยุทธศาสตรน้ี พบวาโครงการสวนใหญประชาชนรับทราบการดําเนินการ 

โครงการที่ประชาชนมีระดับความพึงพอใจสูงสุดคือ คือ โครงการทําบุญตักบาตรเน่ืองในวันขึ้นปใหม คิดเปนรอยละ 

90.90 รองลงมาคือ โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิพระบรมราชินีนารถ ในรัชกาลที่ 9 (จุดเทียน

ถวายพระพร) คิดเปนรอยละ 88.00 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร    
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เทพยวรางกูร (จุดเทียนถวายพระพร) คิดเปนรอยละ 87.70 โครงการประเพณีสงกรานต คิดเปนรอยละ 81.40 

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง คิดเปนรอยละ 80.70 การบริหารและพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก คิดเปน   

รอยละ 78.30 และโครงการปนรักปนบุญ คิดเปนรอยละ 76.30 จากแบบประเมินฯ ประชาชนบางสวนไมทราบการ

ดําเนินการมากนัก เพราะในยุทธศาสตรน้ีมีบางโครงการหรือบางกิจกรรมที่ทํากับกลุมเปาหมายเฉพาะกลุม เชน 

การพัฒนาในดานตาง ๆ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กลุมที่ทราบก็จะมีเพียงกลุมผูปกครองที่มีบุตร-หลานเรียนอยูที่

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทาน้ัน เปนตน 

ยุทธศาสตรที่ 4  พัฒนาดานเศรษฐกิจ และเสริมสรางความเขมแข็งชุมชนและสังคม การประเมิน

ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานในยุทธศาสตรน้ี พบวาโครงการสวนใหญประชาชนรับทราบการดําเนินการ 

โครงการที่ประชาชนมีระดับความพึงพอใจสูงสุดคือ คือการจายเบ้ียผูสูงอายุ เบ้ียความพิการ เบ้ียยังชีพผูติดเช้ือ

เอดส คิดเปนรอยละ 99.90 โครงการสงเสริมการดําเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน (กองทุนวันละบาท) คิดเปน

รอยละ 78.30 โครงการสานใยรักผูสูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข (ฟงธรรมะจากพระนักเทศน) คิดเปนรอยละ 76.30  

การใหความชวยเหลือและสงเคราะหผูยากไร ผูดอยโอกาสในชุมชน คิดเปนรอยละ 75.50 และโครงการฝกอาชีพ

ระยะสั้น (ทํายาหมอง สเปรยกันยุง และสบูสมุนไพร) คิดเปนรอยละ 69.80 ในยุทธศาสตรน้ีกลุมเปาหมายคือ

ประชาชนทั่วไป แตกลุมที่ใหความสนใจและรวมกิจกรรมกับโครงการในยุทธศาสตรน้ีสวนใหญจะเปนกลุมผูสูงอายุ 

หรือกลุมที่เปนคณะกรรมการชุมชนเทาน้ัน  

ยุทธศาสตรที่ 5  การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล จากการประเมินความพึงพอใจตอผล

การดําเนินงานในยุทธศาสตรน้ีในป 2561 โครงการที่ประชาชนมีระดับความพึงพอใจสูงสุดคือ การใหบริการของ

พนักงานภายนอกสํานักงาน (งานเก็บขยะ/งานกวาดถนน/งานปองกันฯ/งานซอมบํารุงถนน/งานซอมไฟฟาและงาน

ซอมฝาทอ) คิดเปนรอยละ 82.60 รองลงมาคือการใหบริการประชาชนของพนักงานเจาหนาที่ภายในสํานักงาน   

คิดเปนรอยละ 80.90 การใหบริการประชาสัมพันธผานระบบเสียงตามสายภายในเทศบาล คิดเปนรอยละ 69.00 

สวนเรื่องการแกไขปญหารองทุกข/รองเรียนภายในเขตเทศบาล ไดรับความพึงพอใจจากประชาชนนอยที่สุดของ

ยุทธศาสตรน้ี คิดเปนรอยละ 67.50 สวนที่เปนขอบกพรองของยุทธศาสตรน้ีเทศบาลไดดําเนินการแกไขบางแลว   

ในบางสวน ก็คือเรื่องการประชาสัมพันธเสียงตามสาย บางชุมชนเห็นวาเสียงประชาสัมพันธดังเกินไป บางชุมชนก็วา

เสียงประชาสัมพันธเบาเกินไป ฟงไมรูเรื่องบาง ในปงบประมาณ 2561 เทศบาลไดดําเนินการปรับปรุงระบบเสียง

ตามสายใหคลอบคลุมทั่วทั้งเทศบาล ซึ่งอาจจะยังไมสมบูรณมากนัก แตเทศบาลก็จะไดพยายามปรับปรุงใหดีขึ้น 

เรื่องรองทุกข/รองเรียนตาง ๆ น้ันในพ้ืนที่ของเทศบาลไมไดมีเรื่องรองทุกข/รองเรียนมากมายนัก ทําใหผลการ

ประเมินที่ออกมาคะแนนจึงไมสูงมาก 

ยุทธศาสตรที่ 6  เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน จากการประเมินความพึงพอใจ

ตอผลการดําเนินงานในยุทธศาสตรน้ี พบวาประชาชนรับทราบการดําเนินงาน โครงการที่ประชาชนมีระดับความพึง

พอใจสูงสุดคือการออกปฏิบัติงานกูชีพกูภัย เทศบาลตําบลดอนเจดีย (รับ-สงผูปวย) คิดเปนรอยละ 82.30 การ

ปรับปรุงปายจราจร สัญญาณไฟจราจรในเขตเทศบาล (ไฟสัญญาณจราจร ทาสี ตีเสนจราจร กรวยจราจร ปาย

จราจร) คิดเปนรอยละ 81.20 การใหบริการงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (บริการนํ้าอุปโภค บริโภคและการ

ใหความชวยเหลือสาธารณภัยตาง ๆ คิดเปนรอยละ 76.30  
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จะเห็นไดวาแบบประเมินความพึงพอใจรูปแบบจะเหมือนของปที่ผานมา ซึ่งคณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลฯ ไดประชุมพิจารณาถึงรูปแบบและคิดวารูปแบบดังกลาวไดแบงความพึงพอใจออกมาคอนขาง

ชัดเจนจึงยังคงรูปแบบเดิมไว โดยแบงความพึงพอใจออกเปน 5 ระดับคือพึงพอใจมากที่สุด พึงพอใจมาก พึงพอใจ

นอย ไมพึงพอใจ และไมทราบการดําเนินงาน  ผลการประเมินที่ไดใกลเคียงกับการประเมินฯ ตอนจัดทําโครงการ 

ซึ่งเทศบาลฯ ยังตองนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของประชาชน 

นอกจากน้ีเทศบาลฯ ยังตองเนนในเร่ืองของการประชาสัมพันธ เพ่ือสรางความเขาใจ  สรางการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการดําเนินงานโครงการตางๆ เพราะบางกิจกรรมหรือโครงการดําเนินการเฉพาะกลุมเปาหมายบางกลุม

เทาน้ัน ทําใหประชาชนโดยทั่วไปไมทราบผลการดําเนินงาน รวมถึงขาดการติดตามขอมูล ขาวสาร กิจกรรมที่

เทศบาลฯ ไดดําเนินงานอยางตอเน่ือง เพ่ือใหการดําเนินงานสนองตอบกับปญหาและความตองการที่ประชาชนใน

เขตเทศบาลฯ ตองการใหสงผลลัพธที่ดีในการพัฒนางานทุกมิติของเทศบาลฯ จากการติดตามประเมินผลการ

ดําเนินงานของเทศบาลฯ จากความพึงพอใจตอผลการปฏิบัติงานของเทศบาลฯ ที่ประชาชนสะทอนออกมาจากการ

ตอบแบบประเมินความพึงพอใจตอการดําเนินงานของเทศบาลฯ  เปนสิ่งที่บงบอกถึงประสิทธิภาพที่เทศบาลตําบล

ดอนเจดียพยายามดําเนินการใหบรรลุตามวิสัยทัศนการพัฒนาเทศบาลที่วา “เทศบาลตําบลดอนเจดีย  เปนเมือง

นาอยู ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มุงเนนการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล สงเสริมการศึกษา การกีฬา พัฒนา

แหลงทองเที่ยว เสริมสรางชุมชนเขมแข็ง รวมแรงรักษาสิ่งแวดลอม” 
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