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ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน 
ท่ีมีผลต่อการด าเนินงาน(โครงการ/กิจกรรม)ของเทศบาลต าบลพิมาย 

ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีในภาพรวมตาม
ยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
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๑.  วิธีการประเมิน 

๑.๑  ก าหนดรูปแบบในการประเมิน (โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน) 
      ๑) ก าหนดแบบประเมินความพึงพอใจ 

   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน ได้ก าหนดแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน 
ที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ของเทศบาลต าบลพิมาย ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ีดังนี้ 

-ก าหนดแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลพิมายในการพัฒนา
และส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2     ซึ่งก าหนดค่าความ
พึงพอใจไว้ 3 ระดับ คือ พอใจมาก พอใจ และไม่พอใจ โดยก าหนดค่าคะแนน ดังนี้ 
  พอใจมาก = 3   คะนน 
  พอใจ  =  2 คะแนน 
  ไม่พอใจ  = 1 คะแนน 

  ในประเด็นการพัฒนา  ๙ ข้อ   
(๑)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 
(๒)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 
(๓)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
(๔)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 
(๕)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
(๖)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
(๗)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 
(๘)  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
(๙)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

                 - ก าหนดแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลพิมายในการพัฒนาและ
ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในแต่ละยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  โดยให้คะแนนเต็ม 
10 ในแต่ละหัวข้อในแต่ละยุทธศาสตร์  ในประเด็นการพัฒนา 8 ข้อ ดังนี้ 

(๑)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 
(๒)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 
(๓)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
(๔)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 
(๕)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
(๖)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
(๗)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 
(8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
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๒) ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการประเมินในครั้งนี้ คือประชากรตามฐานทะเบียนราษฎร์ในเขตเทศบาล
ต าบลพิมาย จ านวนทั้งหมด 8,230  คน (ข้อมูลจากรายงานสถิติประชากร  ระดับส านักทะเบียน  ของส านัก
ทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลพิมาย  ณ วันที่  9  สิงหาคม 2562)   เป็นฐานในการก าหนดประชากร 
        กลุ่มตัวอย่าง คือ ขนาดประชากรในเขตเทศบาลต าบลพิมาย  โดยใช้สูตรการหาขนาดตัวอย่าง
ของ TARO YAMANE  ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 9๕ % ดังนี้    
   n =    N  .                      
                                   1+(Ne2) 
  เมื่อ  n = ขนาดของหน่วยตัวอย่างกลุ่มเป้าหมาย 
   N = ประชากรทั้งหมด 
   e = ค่าความคลาดเคลื่อน 0.05 
      ดังนั้น  กลุ่มเป้าหมาย  =  8,230 / 1 + (8,230*0.0025)   
               =  8,230 /21.575 
                                  = 381.46     
  จากการค านวณขนาดตัวอย่าง ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เชื่อถือได้  จ านวน 381 คน 

         ๑.๒  ด าเนินการประเมิน 
         คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  แต่งตั้งคณะท างานฯ และได้ลงพ้ืนที่
เป้าหมายและท าการสุ่มประเมินประชากรกลุ่มเป้าหมาย จ านวน  15  ชุมชน โดยได้ทอดแบบสอบถามดังกล่าว 
ทั้งหมด 500 ชุด และได้กลับคืนมา จ านวน  467  ชุด 

         1.3 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน 
      ๑) วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ท าแบบประเมินโดยหาค่าเฉลี่ย 
      ๒) วิเคราะห์ความพึงพอใจผลการด าเนินงาน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและประเด็นการ
ประเมิน  การหาค่าความพึงพอใจเป็นการประมาณค่า (Rating – Scale) ชนิด 3 ระดับ ในประเด็นการพัฒนา 9 
ข้อ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาเลือกค าตอบและแปลความหมายตามค่าคะแนนเฉลี่ย  ดังนี้ 
       คะแนนเฉลี่ยระหว่าง  2.35 – 3.00 หมายถึง   พอใจมาก 
       คะแนนเฉลี่ยระหว่าง  1.67 – 2.34 หมายถึง   พอใจ 
       คะแนนเฉลี่ยระหว่าง  1.00 – 1.66 หมายถึง   ไม่พอใจ 
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๒.  ผลการประเมิน 
  ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ของ
เทศบาลต าบลพิมาย ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ีสรุปได้ดังนี้ 

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป 
  ตารางที่  1 แสดงจ านวนและร้อยละของประชาชน จ าแนกตาม เพศ 

เพศ จ านวน(ราย) ร้อยละ 

ชาย     155   33.19 

หญิง    312  66.81 

รวม 467 100 
   

จากตารางดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ   
66.81  และเพศชาย ร้อยละ 33.19  

  ตารางที่  2 แสดงจ านวนและร้อยละของประชาชน จ าแนกตาม อายุ 

อายุ จ านวน(ราย) ร้อยละ 

ต่ ากว่า  ๒0  ปี       20 4.29 

20 – 30 ปี 53 11.35 

30 – 40 ปี 88 18.84 

41 – 50 ปี 95 20.34 

51 60 ปี 107 22.91 

มากกว่า  ๖๐  ปี 104 22.27 

รวม 467 100 
  จากตารางดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 51 -60 ปี   
คิดเป็นร้อยละ 22.91  รองลงมา มีอายุมากกว่า 60 ปี คิดเป็นร้อยละ  22.27 , อายุ 41 – 50 ปี คิดเป็น   
ร้อยละ 20.34 , อายุ 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 18.84 อายุ 20 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 11.35 และอายุต่ า
กว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 4.29  ตามล าดับ 
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  ตารางที่  ๓  แสดงจ านวนและร้อยละของประชาชน จ าแนกตาม ระดับการศึกษา 

การศึกษา จ านวน(ราย) ร้อยละ 

ประถมศึกษา    137  29.34 

มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า         ๑67 35.76 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 40 8.57 

ปริญญาตรี     97 20.77 

สูงกว่าปริญญาตรี    6 1.28 

อ่ืน ๆ  20 4.28 

รวม 467 100 

  จากตารางดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา
หรือเทียบเท่า  คิดเป็นร้อยละ 35.76 รองลงมามีระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 29.34  
การศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ  20.77  อ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 4.28  และสูงกว่าปริญญาตรี    
คิดเป็นร้อยละ  1.28 ตามล าดับ   

  ตารางที่  ๔  แสดงจ านวนและร้อยละของประชาชน จ าแนกตาม อาชีพ 

อาชีพ จ านวน(ราย) ร้อยละ 

รับราชการ 38 8.14 

เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 11 2.36 

  ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  191 40.90 

รับจ้าง 105 22.48 

นักเรียน/นักศึกษา  37 7.92 

เกษตรกร 15 3.21 

อ่ืนๆ  70 14.99 

รวม 467 100 

     จากตารางดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  
คิดเป็นร้อยละ 40.90  รองลงมามีอาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 22.48 , อาชีพอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 14.99 , 



33 
 

                       รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  เทศบาลต าบลพิมาย  ประจ าปีงบประมาณ 2562                                                                                                               
 

อาชีพรับราชการ คิดเป็นร้อยละ 8.14 , อาชีพนักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 7.92 , อาชีพเกษตรกร คิดเป็น
ร้อยละ 3.21  และอาชีพเอกชน/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 2.36  ตามล าดับ 

  ตารางท่ี  5  แสดงจ านวนและร้อยละของสถานะภาพสมรส 

สถานะภาพสมรส จ านวน(ราย) ร้อยละ 

โสด 142 30.41 

สมรส 268 57.39 

หย่า 16 3.43 

หม้าย 41 8.78 

รวม 467 100 

จากตารางดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีสถานะภาพสมรส  คิดเป็น
ร้อยละ 57.39  รองลงมามีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 30.41 ,สถานะภาพหม้าย คิดเป็นร้อยละ 8.78 และ
สถานะภาพหย่า คิดเป็นร้อยละ 3.43  ตามล าดับ 
ส่วนที่  ๒  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

     ตารางที่ 6  แสดงค่าเฉลี่ยและร้อยละของความพึงพอใจในการด าเนินงานของเทศบาล
ต าบลพิมายในภาพรวม 

ประเด็น ระดับความพึงพอใจ เฉลี่ย 
คิดเป็น
ร้อยละ 

พอใจมาก
(๓) 

พอใจ    
(2) 

ไม่พอใจ
(1) 

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 152 300 15 2.29 
๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรูข้้อมลูของโครงการ/กจิกรรม 145 293 29 2.25 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 119 300 48 2.15 
๔  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 101 298 68 2.07 
๕.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 105 284 78 2.06 
๖.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 123 303 41 2.18 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ  
     ประชาชนในท้องถิ่น 118 285 64 2.12 
๘.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 92 305 70 2.05 
๙.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 119 306 42 2.16 

ค่าคะแนนเฉลี่ย    2.15 

  จากตารางที่ 6  สามารถสรุปผลการประเมินความพึงพอใจขอประชาชนที่มีผลต่อการด าเนินงาน
ของเทศบาลต าบลพิมายในภาพรวม  ได้ดังนี้ 
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  1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม พบว่าความพึงพอใจของผู้ตอบ
แบบสอบถามจากคะแนนการประเมิน มีระดับค่าเฉลี่ย 2.29  อยู่ในระดับ พอใจ 
  2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  พบว่าความพึงพอใจของ
ผู้ตอบแบบสอบถามจากคะแนนการประเมิน มีระดับค่าเฉลี่ย 2.25  อยู่ในระดับ พอใจ 
  3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  พบว่าความพึงพอใจ
ของผู้ตอบแบบสอบถามจากคะแนนการประเมิน มีระดับค่าเฉลี่ย 2.15  อยู่ในระดับ พอใจ 
  4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ พบว่าความพึงพอใจของ
ผู้ตอบแบบสอบถามจากคะแนนการประเมิน มีระดับค่าเฉลี่ย 2.07  อยู่ในระดับ พอใจ 
  ๕. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  พบว่าความพึงพอใจ
ของผู้ตอบแบบสอบถามจากคะแนนการประเมิน มีระดับค่าเฉลี่ย 2.06  อยู่ในระดับ พอใจ  
  6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  พบว่าความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากคะแนนการประเมิน มีระดับค่าเฉลี่ย 2.18  อยู่ในระดับ  พอใจ 
  7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น พบว่าความ
พึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามจากคะแนนการประเมิน มีระดับค่าเฉลี่ย 2.12  อยู่ในระดับ พอใจ 
  8. มีการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน  พบว่าความพึงพอใจของผู้ตอบ
แบบสอบถามจากคะแนนการประเมิน มีระดับค่าเฉลี่ย 2.05  อยู่ในระดับ พอใจ 
  9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  พบว่าความพึงพอใจของผู้ตอบ
แบบสอบถามจากคะแนนการประเมิน มีระดับค่าเฉลี่ย 2.16  อยู่ในระดับ พอใจ 

  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน จากตารางที่  6 แสดงให้ เห็นว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ของเทศบาลต าบลพิมาย
ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในภาพรวม มีระดับค่าเฉลี่ย 2.15  อยู่ในระดับพอใจ   
(คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.66 = ไม่พอใจ , 1.67 – 2.34 = พอใจ , 2.35 – 3.00 = พอใจมาก) 
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ส่วนที่ 3  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามรายยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  ตารางที่  7  แสดงค่าเฉลี่ยและร้อยละของความพึงพอใจในการด าเนินงานของเทศบาล
ต าบลพิมายในยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว  ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี 

ประเด็น คะแนนเฉลี่ยที่ได้ 
(คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.71 
๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรูข้้อมลูของโครงการ/กจิกรรม  7.68 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  7.36 
๔  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.24  
๕.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  7.05 
๖.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.50  
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.30  
8.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.48  

ภาพรวมค่าเฉลี่ย 7.42 

  จากตารางที่ 7  พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเทศบาล     
ต าบลพิมาย  ในยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการท่องเที่ยว  ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี  มีค่าคะแนนเฉลี่ย 
7.42  จากคะแนนเต็ม 10 

  ตารางที่  8  แสดงค่าเฉลี่ยและร้อยละของความพึงพอใจในการด าเนินงานของเทศบาล
ต าบลพิมายในยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ประเด็น คะแนนเฉลี่ยที่ได้ 
(คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.74 
๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรูข้้อมลูของโครงการ/กจิกรรม  7.67 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  7.37 
๔  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.34  
๕.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.14 
๖.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.45  
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.38  
8.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.46  

ภาพรวมค่าเฉลี่ย 7.44 

จากตารางที่  8  พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเทศบาล        
ต าบลพิมาย  ในยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน   มีค่าคะแนนเฉลี่ย 7.44               
จากคะแนนเต็ม 10 
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  ตารางที่  9  แสดงค่าเฉลี่ยและร้อยละของความพึงพอใจในการด าเนินงานของเทศบาล
ต าบลพิมายในยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมค่านิยมหลักของชาติและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ประเด็น คะแนนเฉลี่ยที่ได้ 
(คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.55 
๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรูข้้อมลูของโครงการ/กจิกรรม  7.54 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  7.21 
๔  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.11 
๕.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.05 
๖.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.32  
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.27  
8.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.36  

ภาพรวมค่าเฉลี่ย 7.30 

จากตารางที่  8  พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเทศบาล        
ต าบลพิมาย  ในยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการส่งเสริมค่านิยมหลักของชาติและการมีส่วนร่วมของประชาชน   มีค่า
คะแนนเฉลี่ย 7.30  จากคะแนนเต็ม 10 
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ส่วนที่  4 
สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผน 

๑.  ผลการติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2561 - 2565) 

  จากการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลพิมายสามารถ   
สรุปได ้ ดังนี้ 
  ๑.๑  เทศบาลต าบลพิมาย ได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นไปด้วยความ
ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔8
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561   
  ๑.๒  เทศบาลต าบลพิมาย สามารถน าโครงการจากแผนพัฒนาไปด าเนินงาน(จัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี) ได้เป็นร้อยละ(ย้อนหลังสองปี) ของจ านวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นในแต่ละปี 
ดังนี้ 

ที ่ รายการ/กิจกรรม จ านวนโครงการ จ านวนโครงการ ร้อยละ 
ที่บรรจุในแผน ที่ปฎิบัติจริง  

1 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.25๖๐ 192  118  61.46  
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561 134 88 65.67 
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 143 84 58.74 

๒.  ผลการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) 

  จากการติดตามและประเมิลผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61–๒๕๖5) ของเทศบาล        
ต าบลพิมาย (เฉพาะใน ปี 2๕๖2) สามารถสรุปได้  ดังนี้ 
  ๒.๑  เทศบาลต าบลพิมาย ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  
เป็นไปด้วยความถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561   
  ๒.๒  เทศบาลต าบลพิมาย สามารถด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ได้ ไม่ถึงร้อยละ ๕๐                    
ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ดังนี้  
ที ่ รายการ/กิจกรรม จ านวนโครงการ ร้อยละ จ านวนโครงการ ร้อยละ 

ปี พ.ศ.2561 ปี พ.ศ.25๖2 
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 198 100 - - 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  - - 143 100 

2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 102 51.52 84 58.74 
3 แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 102  51.52 84 58.74 
4 ผลการด าเนินงานที่ปฏิบัติได้จริง  58 29.29 53 37.06 
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3.  ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖2 
  ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลพิมาย    
ในภาพรวม ในพ้ืนที่เป้าหมายจ านวน 15 ชุมชน  จ านวน 467 ชุด โดยการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้งสิ้นสุด
ปีงบประมาณ ผลที่ได้จากการศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจ 2.15 คะแนน (เต็ม 3 คะแนน) และความ
พึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลพิมายในรายยุทธศาสตร์ พบว่าประชาชนมีความ
พึงพอใจมากที่สุดในยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน  มีระดับค่าคะแนน
เฉลี่ย 7.44  รองลงมายุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว  ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี  มีระดับ
ค่าคะแนนเฉลี่ย 7.42  และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการส่งเสริมค่านิยมหลักของชาติและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน  มีระดับค่าคะแนนเฉลี่ย 7.30  จากคะแนนเต็ม 10 ตามล าดับ 
 
4.  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา   

 จากแบบประเมินที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ได้เปิดโอกาสให้ประชาชน
ได้แสดงความคิดเห็นต่อการผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลต าบลพิมาย สามารถสรุปได้ดังนี้ 

เทศบาลต าบลพิมาย  มีอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย เป็นจุดดึงดูดให้นักท่องเที่ยว  ทั้งชาวไทย
และต่างประเทศ เดินทางมาท่องเที่ยว  อีกทั้งยังมีวัฒนธรรม ประเพณี จัดเป็นประจ าทุกปี  เช่นประเพณีแห่เทียน
พรรษา ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง  และยังมีงานเทศกาลเที่ยวพิมาย  ที่จัดอย่างยิ่งใหญ่เป็นประจ า
ทุกปี  แต่โครงการ กิจกรรม  ประเพณีต่าง ๆ  ยังขาดการประชาสัมพันธ์  ประชาชนบางส่วนไม่รับรู้ข้อมูลข่าวสาร  
ควรพัฒนาปรับปรุงระบบการประชาสัมพันธ์  และสร้างแรงจูงใจเพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
มากยิ่งขึ้น  ควรพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว และน าเที่ยวรอบเมืองพิมายไม่ควรน าเที่ยวเฉพาะในอุทยานปราสาทหิน  
พิมาย  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น   มีที่จัดแสดงและน าเสนอผลงาน  ปัญหาในเรื่องการขาด
จิตส านึกของประชาชนเรื่องการจราจร  การวางสิ่งของบนทางเท้า การส่งเสียงดังยามวิกาล การรักษาความสงบ
เรียบร้อยของท้องถิ่น ปัญหาเรื่องขยะอุดตันท่อระบายน้ า กลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  ควรลอกท่อระบายน้ า
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

 ข้อเสนอแนะในมุมมองของกรรมการ 
 ปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่เกิดจากการขาดจิตส านึกของประชาชน  เทศบาลไม่

สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้เพียงฝ่ายเดียวต้องอาศัยการร่วมมือของทุกภาคส่วน  มีข้อเสนอแนะให้เสนอปัญหาไป
ยังอ าเภอด้วย  เพราะการสร้างจิตส านึกต้องร่วมกันสร้าง  ร่วมกันแก้ไขปัญหา   
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