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ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน 
ท่ีมีผลต่อการด าเนินงาน(โครงการ/กิจกรรม)ของเทศบาลต าบลพิมาย 

ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีในภาพรวมตาม
ยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
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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. ๒๕๖4  ซึ่งก าหนดค่าความ   
พึงพอใจไว้ 3 ระดับ คือ พอใจมาก พอใจ และไม่พอใจ โดยก าหนดคา่คะแนน 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.2565  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 

      ๑.๒  ด าเนินการประเมิน 
         ท าการสุ่มประเมินประชากรกลุ่มเป้าหมาย จ านวน  15  ชุมชน โดยได้ทอดแบบสอบถามดังกล่าว 
ทั้งหมด 300 ชุด ได้กลับคืนมา จ านวน  245  ชุด คิดเป็นร้อยละ 81.67 ของแบบสอบถามท้ังหมด 
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         1.3 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน 
      ๑) วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ท าแบบประเมินโดยหาค่าเฉลี่ย 
      ๒) วิเคราะห์ความพึงพอใจผลการด าเนินงาน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและประเด็นการ
ประเมิน  การหาค่าความพึงพอใจเป็นการประมาณค่า (Rating – Scale) ชนิด 3 ระดับ ในประเด็นการพัฒนา 9 
ข้อ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาเลือกค าตอบและแปลความหมายตามค่าคะแนนเฉลี่ย  ดังนี้ 

  ช่องกว้างระหว่างระดับชั้น (คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด)  =  (3 – 1)  =  0.66 
                                                              จ านวนชั้น                          3 
       คะแนนเฉลี่ยระหว่าง  2.34 – 3.00 หมายถึง   พอใจมาก 
       คะแนนเฉลี่ยระหว่าง  1.67 – 2.33 หมายถึง   พอใจ 
       คะแนนเฉลี่ยระหว่าง  1.00 – 1.66 หมายถึง   ไม่พอใจ 

๒.  ผลการประเมิน 
  ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ของ
เทศบาลต าบลพิมาย ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สรุปได้ดังนี้ 

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป 
  ตารางที่  1 แสดงจ านวนและร้อยละของประชาชน จ าแนกตาม เพศ 

เพศ จ านวน(ราย) ร้อยละ 

ชาย     124  50.60 

หญิง    121  49.40 

รวม 245 100 
   

จากตารางดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ   
50.60  และเพศหญิง ร้อยละ 49.40  

  ตารางที่  2 แสดงจ านวนและร้อยละของประชาชน จ าแนกตาม อายุ 
อายุ จ านวน(ราย) ร้อยละ 

ต่ ากว่า  ๒0  ปี       10 4.03 
20 – 30 ปี 34 13.88 
31 – 40 ปี 25 10.20 
41 – 50 ปี 78 31.84 
51 - 60 ป ี 36 14.69 

มากกว่า  ๖๐  ปี 62 25.31 
รวม 245 100 
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จากตารางดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี คิด
เป็นร้อยละ 31.84  รองลงมามีอายุมากกว่า 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.31 , อายุระหว่าง 51 -60 ปี  คิดเป็น
ร้อยละ  14.69 , อายุ 20 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 13.88 , อายุ 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 10.20 และอายุ
ต่ ากว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 4.03 ตามล าดับ 
  ตารางที่  ๓  แสดงจ านวนและร้อยละของประชาชน จ าแนกตาม ระดับการศึกษา 

การศึกษา จ านวน(ราย) ร้อยละ 

ประถมศึกษา    54  22.04 

มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า         ๑23 50.21 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 15 6.12 

ปริญญาตรี     52 21.22 

สูงกว่าปริญญาตรี    1 0.41 

อ่ืน ๆ  0 0.00 

รวม 245 100 

  จากตารางดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษาระดับชั้น
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 50.21 รองลงมามีระดับการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา คิดเป็นร้อย
ละ 22.04 , การศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ 21.22 , การศึกษาระดับชั้นอนุปริญญาหรือ
เทยีบเท่า คิดเป็นร้อยละ 6.12 , และการศึกษาระดับชั้นสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ  0.41   ตามล าดับ 
  ตารางที่  ๔  แสดงจ านวนและร้อยละของประชาชน จ าแนกตาม อาชีพ 

อาชีพ จ านวน(ราย) ร้อยละ 

รับราชการ 31 12.65 

เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 26 10.61 

  ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  56 22.86 

รับจ้าง 96 39.19 

นักเรียน/นักศึกษา  12 4.90 

เกษตรกร 9 3.67 

อ่ืนๆ  15 6.12 

รวม 245 100 
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     จากตารางดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 
39.18 , รองลงมามีอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  คิดเป็นร้อยละ 22.86 , อาชีพรับราชการ คิดเป็นร้อยละ 
12.65 , อาชีพเอกชน/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 10.61 , อาชีพอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 6.12 , อาชีพนักเรียน/
นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 4.90 และอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 3.67 ตามล าดับ 

  ตารางท่ี  5  แสดงจ านวนและร้อยละของสถานะภาพสมรส 

สถานะภาพสมรส จ านวน(ราย) ร้อยละ 

โสด 37 15.10 

สมรส 196 80.00 

หย่า 6 2.45 

หม้าย 6 2.45 

รวม 245 100 

จากตารางดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อย
ละ 80.00 ,  รองลงมามีสถานะภาพโสด  คิดเป็นร้อยละ 15.10 , สถานะภาพหย่า คิดเป็นร้อยละ 2.45 และ
สถานะภาพหม้าย คิดเป็นร้อยละ 2.45  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 100 142 3 2.40 
๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรูข้้อมลูของโครงการ/กจิกรรม 85 157 3 2.33 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 165 74 6 2.65 
๔  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 158 84 3 2.63 
๕.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 155 82 8 2.60 
๖.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 127 115 3 2.51 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ  
     ประชาชนในท้องถิ่น 130 114 1 2.53 
๘.  มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 78 163 4 2.30 
๙.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 82 160 3 2.32 

ค่าคะแนนเฉลี่ย    2.47 
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จากตารางที่ 6  สามารถสรุปผลการประเมินความพึงพอใจขอประชาชนที่มีผลต่อการด าเนินงาน
ของเทศบาลต าบลพิมายในภาพรวม  ได้ดังนี้ 
  1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม พบว่าความพึงพอใจของผู้ตอบ
แบบสอบถามจากคะแนนการประเมิน มีระดับค่าเฉลี่ย 2.40  อยู่ในระดับ พอใจมาก 
  2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  พบว่าความพึงพอใจของ
ผู้ตอบแบบสอบถามจากคะแนนการประเมิน มีระดับค่าเฉลี่ย 2.33  อยู่ในระดับ พอใจ 
  3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  พบว่าความพึงพอใจ
ของผู้ตอบแบบสอบถามจากคะแนนการประเมิน มีระดับค่าเฉลี่ย 2.65  อยู่ในระดับ พอใจมาก 
  4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ พบว่าความพึงพอใจของ
ผู้ตอบแบบสอบถามจากคะแนนการประเมิน มีระดับค่าเฉลี่ย 2.63  อยู่ในระดับ พอใจมาก 
  ๕. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  พบว่าความพึงพอใจ
ของผู้ตอบแบบสอบถามจากคะแนนการประเมิน มีระดับค่าเฉลี่ย 2.60  อยู่ในระดับ พอใจมาก  
  6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  พบว่าความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากคะแนนการประเมิน มีระดับค่าเฉลี่ย 2.51  อยู่ในระดับ  พอใจมาก 
  7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น พบว่าความ
พึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามจากคะแนนการประเมิน มีระดับค่าเฉลี่ย 2.53  อยู่ในระดับ พอใจมาก 
  8. มีการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน  พบว่าความพึงพอใจของผู้ตอบ
แบบสอบถามจากคะแนนการประเมิน มีระดับค่าเฉลี่ย 2.30  อยู่ในระดับ พอใจ 
  9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  พบว่าความพึงพอใจของผู้ตอบ
แบบสอบถามจากคะแนนการประเมิน มีระดับค่าเฉลี่ย 2.32  อยู่ในระดับ พอใจ 

  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน จากตารางที่  6 แสดงให้ เห็นว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ของเทศบาลต าบลพิมาย
ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ในภาพรวม มีระดับค่าเฉลี่ย 2.47  อยู่ในระดับ     
พอใจมาก   
(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 7.30 
๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรูข้้อมลูของโครงการ/กจิกรรม  7.33 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  7.22 
๔  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.32 
๕.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  7.28 
๖.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.31  
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.29  
8.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.48  

ภาพรวมค่าเฉลี่ย 7.32 

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

  ตารางที่  8  แสดงค่าเฉลี่ยและร้อยละของความพึงพอใจในการด าเนินงานของเทศบาล
ต าบลพิมายในยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ประเด็น คะแนนเฉลี่ยที่ได้ 
(คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.35 
๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรูข้้อมลูของโครงการ/กจิกรรม  7.42 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  7.28 
๔  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหป้ระชาชนทราบ 7.47  
๕.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.52 
๖.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.53 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.59  
8.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.66  

ภาพรวมค่าเฉลี่ย 7.48 

จากตารางที่  8  พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเทศบาล        
ต าบลพิมาย  ในยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน   มีค่าคะแนนเฉลี่ย 7.48               
จากคะแนนเต็ม 10 
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  ตารางที่  9  แสดงค่าเฉลี่ยและร้อยละของความพึงพอใจในการด าเนินงานของเทศบาล
ต าบลพิมายในยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมค่านิยมหลักของชาติและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ประเด็น คะแนนเฉลี่ยที่ได้ 
(คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.29 
๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรูข้้อมลูของโครงการ/กจิกรรม  7.31 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  7.32 
๔  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.38 
๕.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.58 
๖.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.30  
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.31  
8.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.38  

ภาพรวมค่าเฉลี่ย 7.36 

จากตารางที่  9  พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเทศบาล        
ต าบลพิมาย  ในยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการส่งเสริมค่านิยมหลักของชาติและการมีส่วนร่วมของประชาชน มีค่า
คะแนนเฉลี่ย 7.36  จากคะแนนเต็ม 10 
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ส่วนที่  4 
สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผน 

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

  จากการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลพิมายสามารถ   
สรุปได้  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 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
ปี พ.ศ.2563 

179 78 43.58 

2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
ปี พ.ศ.2564 

167 53 31.74 

3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
ปี พ.ศ.2565 

183 63 34.43 

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

  จากการติดตามและประเมิลผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61–๒๕๖5) ของเทศบาล        
ต าบลพิมาย (เฉพาะใน ปี 2๕๖5) 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.2564 ปี พ.ศ.25๖5 
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  167 100 183 100 
2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 53 31.36 63 34.43 
3 แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 53  31.36 63 34.43 
4 ผลการด าเนินงานที่ปฏิบัติได้จริง 20 37.74 30 47.62 
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3.  ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
  ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลพิมาย    
ในภาพรวม โดยการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้งสิ้นสุดปีงบประมาณ ผลที่ได้จากการศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ยของความพึง
พอใจ 2.47 คะแนน (เต็ม 3 คะแนน) และความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงานของเทศบาล
ต าบลพิมายในรายยุทธศาสตร์ พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดในยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน  มีระดับค่าคะแนนเฉลี่ย 7.48  รองลงมาได้แก่ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมค่านิยมหลักของชาติและการมีส่วนร่วมของประชาชน  มีระดับค่าคะแนนเฉลี่ย 7.36  และ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว  ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี และยุทธศาสตร์ที่ มีระดับค่า
คะแนนเฉลี่ย 7.32 จากคะแนนเต็ม 10 ตามล าดับ 
 
4.  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา   

 จากแบบประเมินที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ได้เปิดโอกาสให้ประชาชน
ได้แสดงความคิดเห็นต่อการผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลต าบลพิมาย  ปรากฏดังนี้ 

 
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของประชาชน จ านวนผู้

แสดงความ
คิดเห็น  

1. ควรปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาเส้นทางคมนาคม และพัฒนาการท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์
สถานที่ท่องเที่ยว กิจการรมการท่องเที่ยว เพ่ือให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่มากข้ึน   

2 

2. ส่งเสริมพัฒนาชุมชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย ให้มีรายได้ช่วยเหลือครอบครัว ,และช่วยเหลือ
เด็กยากไร้และส่งเสริมการศึกษา   

3 

3. ควรปรับปรุงการจราจร การจัดระเบียบทางเท้า 
 

1 

  
 ข้อเสนอแนะในมุมมองของกรรมการ 

  
1. เสนอให้บรรจุโครงการฝึกอบรมการท า CPR ,โครงการช่วยคนจมน้ า ในแผนพัฒนาของ

เทศบาล  
๒. โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ เช่น เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ

พระราชด าริด้านสาธารณสุข ซึ่งไม่ได้ด าเนินการและให้เหตุผลว่าเนื่องจากไม่มีชุมชนเสนอขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือ
จัดท าโครงการ ควรประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบให้มากกว่านี้เพื่อประโยชน์ของชุมชน 
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ภาคผนวก 
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