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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปญัหา 

การปกครองท้องถิ่นเป็นรูปแบบการปกครองที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนและเปิดโอกาสให้ประชาชน
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองมากที่สุด  ตามหลักการกระจายอ านาจปกครอง ที่ให้อิสระแก่ท้องถิ่นเพื่อ
ปกครองตนเอง  เพราะสังคมที่มีอาณาเขตใหญ่โต  และมีความแตกต่างกันทั้งในด้านของสภาพทางภูมิศาสตร์  
เศรษฐกิจ  สังคม  หรือแม้แต่สภาพทางการเมือง  จึงย่อมเป็นการยากที่จะให้รัฐบาลกลางดูแลได้อย่างทั่วถึง และ
สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงพอ  ดังนั้นจึ งมีความ
จ าเป็นต้องมีการกระจายอ านาจ โดยรัฐบาลมอบอ านาจในการบริหารงานตามภารกิจต่างๆ  เพื่อให้ท้องถิ่นได้
บริหารจัดการและช่วยเหลือตนเอง  ภายใต้ความเช่ือที่ว่าผู้ที่อยู่ในท้องถิ่น และผู้น าส่วนท้องถิ่นย่อมเข้าใจปัญหา
และความต้องการของท้องถิ่นได้ดีกว่าคนต่างถ่ินเอง   

โดยตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับ  พ.ศ.2540  จนกระทั่งถึงรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.2550 ได้ให้ความส าคัญกับ
การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง  โดยเน้นให้ท้องถิ่นมีสิทธิปกครองตนเอง  มีอิสระในการก าหนดทิศทางใน
การบริหารท้องถิ่นของตนเอง  รวมทั้งมีอิสระในการบริหารงานทั้งทางด้านการบริหารก าลังคน  และงบประมาณ  
ทั้งนี้ยังมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นอย่างเต็มที่และภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย
รัฐธรรมนูญได้ก าหนดแบ่งภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบการจัดบริการสาธารณะระดับชุมชน  
ส่วนราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาครับผิดชอบการด าเนินภารกิจของรัฐในระดับประเทศ  และภูมิภาค  
โดยให้ค าปรึกษาและสนับสนุน  ก ากับดูแลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพียงเท่าที่จ าเป็น  ซ่ึง
แตกต่างจากในอดีตที่ผ่านมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทในการจัดบริการสาธารณะไม่กี่ด้าน  และ
ส่วนใหญ่ไม่ใช่บทบาทหลักในการพัฒนาท้องถิ่นแต่เป็นแค่การจัดบริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน  เช่น  การจัดเก็บ
ขยะและก าจัดขยะ  งานดูแลความสะอาดของถนนและท่อระบายน้ า   เป็นต้น   

ส าหรับปัจจุบัน ราชการส่วนท้องถิ่นไทยแบ่งออกเป็น  2 รูปแบบใหญ่ๆ  ด้วยกัน  คือ  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป  ได้แก่  องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)  เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนต าบล
(อบต.)  กับ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ  ได้แก่  กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา  โดยในแต่ละ
องค์กรมีลักษณะโครงสร้างการบริหาร  อ านาจหน้าที่และระบบงานที่แตกต่างกัน  ขึ้นอยู่กับกฎหมายการปกครอง
ท้องถิ่นขององค์การนั้นๆ  แต่มีปรัชญาและหลักการจัดตั้งองค์การเช่นเดียวกัน  คือ  การกระจายอ านาจการ
ปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่นมีอ านาจอิสระในการปกครองและการบริหารงานในท้องถิ่นโดยประชาชนเอง  
(Local  Self  Government) 

เทศบาล  เป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่มีความส าคัญรูปแบบหนึ่ง  ได้รับการจัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2476  ซ่ึงเริ่มได้มีการจัดตั้งเทศบาลในปี  พ.ศ.2478  โดยก าหนดรูปแบบเทศบาล
ออกเป็น  3  รูปแบบ  ได้แก่  เทศบาลนคร  เทศบาลเมือง  และเทศบาลต าบล  ส่วนรูปแบบการปกครองของ
เทศบาลนั้นเลียนแบบจากการปกครองในระดับประเทศ   

การปกครองในรูปแบบเทศบาล  เป็นกิจกรรมหนึ่งที่รัฐบาลกระท าเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการปกครอง
ท้องถิ่น  ที่เรียกว่า  นโยบายสาธารณะ  โดยก าหนดเป็นหลักการหรือกลวิธีที่จะน าไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ และ
รวมถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับเป้าหมายนั้นด้วย  ซ่ึงจะต้องมีการก าหนดแผนหรือโครงการมาด าเนินกิจกรรมนั้น      
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จึงจะท าให้เปา้หมายนั้นบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ (กวี-  รักษ์ชน,  2541  หน้า  11)  โดยมีกิจกรรมในด้านต่างๆ  
เช่น  การบริการในด้านการศึกษา  สวัสดิการ  การคมนาคม  เป็นต้น  ทั้งนี้ ท้องถิ่นต้องมีการวางแผน  ก าหนด
แนวทางของการกระท าในรูปของคณะกรรมการ  มีสิทธิเสรีภาพในการก าหนดกฎ  ข้อบังคับ  ให้สอดคล้องกับ
ท้องถิ่นและเกิดประโยชน์กับประชาชนในท้องถิ่นนั้นให้มากที่สุด  เพราะฉะนั้นเพื่อให้ทราบถึงผลจากการ
ด าเนินการดังกล่าวข้างต้นจะสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่นั้น  จ าเป็นต้องอาศัยการประเมินผล
นโยบายซ่ึงถือเป็นขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการของนโยบายที่มีความส าคัญ  เพื่อที่จะน าข้อมูลซ่ึงเป็นข้อเท็จจริง  
สามารถน ามาใช้ปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน  อันจะเป็นประโยชน์ต่อวางแผนในการวางในการพัฒนาท้องถิ่น
ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

เทศบาลเมืองทุ่งสง เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ต าบลปากแพรก อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
เดิมมีฐานะเป็นเทศบาลต าบลปากแพรก (โดยประกาศพระราชกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2483) ต่อมา
ได้รับการยกฐานะโดยได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะและเปลี่ยนชื่อเป็นเทศบาลเมืองทุ่งสง เมื่อวันที่ 8 
มีนาคม พ.ศ.2547 เทศบาลเมืองทุ่งสง เป็นชุมชนที่มีแนวโน้มการขยายตัวสูงและเป็นศูนย์กลางความเจริญแห่ง
หนึ่งของจังหวัด เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเมืองจากปัจจัยด้านการคมนาคม โดยเริ่มจากการเป็นชุมทางการ
คมนาคมขนส่งทางรถไฟซ่ึงมีผลให้เกิดการค้าและการบริการอื่นๆ ตามมา  มีพื้นที่ทั้งหมดรวม 7.17 ตาราง
กิโลเมตร โดยแบ่งออกเป็นชุมชนย่อย 19 ชุมชน   
 เทศบาลเมืองทุ่งสงมีพันธกิจหน้าที่ในการบริหารงานและให้บริการประชาชนผ่านแผนงานโครงการ
พัฒนาต่างๆ มากมาย ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่5) พ.ศ. 2554  ซ่ึงเป็น
กฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการได้วางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า การบริหารราชการ
ต้องเป็นไป เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าใน
เชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจาย
อ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน อันเป็นที่มาของพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  การประเมินผลการปฏิบัติงานเปน็สิ่ง
ส าคัญ เพราะการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ จะเป็นการสร้างระบบการควบคุมตนเองให้มีการ
ตรวจสอบ ติดตาม วัดผลการปฏิบัติงาน และการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการที่น าผลการประเมินมาจากความพึงพอใจของประชาชน สามารถน าผลการประเมินไปบริหาร
ราชการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี   

ดังนั้น  เพื่อให้ทราบถึงผลจากการด าเนินการดังกล่าวข้างต้นจะสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้
หรือไม่นั้น จึงจ าเป็นต้องอาศัยการประเมินผลนโยบายซ่ึงถือเป็นขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการของนโยบายที่มี
ความส าคัญ เพื่อที่จะน าข้อมูลซ่ึงเป็นข้อเท็จจริง สามารถน ามาใช้ปรับปรุง แก้ไขการด าเนินงาน อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อวางแผนในการวางในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพต่อไป  คณะผู้ประเมินจึงได้ท าการส ารวจ
และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อให้ทราบถึงผลการด าเนินงาน ซ่ึงถือเป็นการเปิด
โอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการท างานของเทศบาลได้ทางหนึ่ง อีกทั้งยังสามารถน า
ข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสงอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปอย่างยั่งยืน 
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1.2 วัตถุประสงค์ของการประเมนิ 
1.2.1 เพื่อต้องการทราบระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานตามภารกิจต่างๆ ของ

เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 

1.2.2 เพื่อต้องการทราบระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน 5 

เรื่อง และนโยบายการพัฒนา 5 ด้าน ของผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 

1.2.3 เพื่อต้องการทราบระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การ

พัฒนา ของเทศบาล 4 ยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 

1.2.4 เพื่อต้องการทราบระดับของความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการรักษาความสะอาดของ

เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 

 
1.3 ขอบเขตของการประเมนิ 

1) ขอบเขตด้านเนื้อหา   
การประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค ์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานตาม

ภารกิจต่างๆ ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน 5 เรื่อง และนโยบาย

การพัฒนา 5 ด้าน ของผู้บริหารระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

ของเทศบาล 4 ยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนาเทศบาล และระดับของความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการรักษา

ความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตลอดจนเพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของการด าเนินตามนโยบายและแผนพัฒนาเทศบาล   

2) ขอบเขตด้านประชากรและกลุม่ตัวอย่าง  
ประชากร  

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็นประชาชนที่เป็นตัวแทนครัวเรือนที่อาศัยในเขตเทศบาล

เมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 20 ชุมชน และ 1 ย่านการค้า จ านวน 30,583 คน  

ที่มา: งานทะเบียนราษฎร์ เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 

กลุ่มตัวอย่าง  

1. สุ่มจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็นประชาชนที่เป็นตัวแทนครัวเรือนที่อาศัยใน

เขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 20  ชุมชน และ 1 ย่านการค้า  จ านวน 400 

คน  

 ประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่ใช้ในการศึกษาด้วยความเช่ือมั่น 95% ( = .05) ซ่ึงเทียบจาก

ตารางขนาดกลุ่มตัวอย่างของยามาเน่ (ล้วน  สายยศ และอังคณา  สายยศ. 2538 : 297 ;  อ้างอิงจาก Yamane. 1967) 

ปรากฏว่าต้องใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 395 คน ดังนั้นผู้ประเมินได้ด าเนินการตามล าดับดังนี้ 

 ขั้นที่ 1 ประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่ใช้ในการศึกษาปรากฏว่าต้องใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างอย่าง

น้อย 395 คน แต่ผู้ประเมินก าหนดที่ 400 คน  
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ขั้นที่ 2 สุ่มจากหน่วยงานของราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และอื่นๆ ที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองทุ่ง

สง จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 50 หน่วยงาน โดยวิธีการสุ่มแบบโควต้า (Quota sampling)         

 

1.4 นิยามศัพท์เฉพาะ 
1.4.1  ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานของเทศบาลเมือง     

ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 ในประเด็นต่อไปนี้ 
1) ความพึงพอใจของประชาชนในการด าเนินงานตามภารกิจต่างๆ  
2) ความพึงพอใจของประชาชนตอ่การด าเนินงานตามนโยบายเรง่ด่วน 5 เรื่อง  
3) ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ีต่อการด าเนินงานตามนโยบายการพัฒนา 5 ด้าน 
4) ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล 4 

ยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนาเทศบาล  
5) ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ีต่อการรักษาความสะอาด                
1.4.2  ประชาชน หมายถึง บุคคลทุกคนที่มีรายช่ือในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง  จังหวัด

นครศรีธรรมราช ในปี พ.ศ. 2558 
1.4.3  เทศบาล  หมายถึง การปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซ่ึงกฎหมายได้ก าหนดอ านาจหน้าที่และ

ความรับผิดชอบให้เหมาะสมกับการบริหารจดัการท้องถิ่นของตนเอง  ในที่นี้หมายถึง เทศบาลเมืองทุ่งสง  จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.5.1 ท าให้ทราบถึงระดับของความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานตามภารกิจต่างๆ ของ

เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 

1.5.2 ท าให้ทราบถึงระดับของความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานตามนโยบาย              

เร่งด่วน 5 เรื่อง และนโยบายการพัฒนา 5 ด้าน ของผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 

2558 

1.5.3 ท าให้ทราบถึงระดับของความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การ

พัฒนาของเทศบาล 4 ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 

1.5.4 ท าให้ทราบระดับของความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมือง

ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558        

1.5.5 สามารถน าผลที่ได้จากการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขและเป็น

ข้อมูลในการน ามาใช้จัดท าแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และเร่งรัดการพัฒนางานตาม

นโยบายต่อไป 

 
 
 



บทที่  2 
แนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 

 
การประเมินครั้งนี้ผู้ประเมินได้ค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ  เพื่อน ามาสนับสนุนการศึกษาในครั้งนี้  

รวมทั้งได้น า  แนวความคิด  ทฤษฎี  และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องซ่ึงเคยมีผู้ศึกษาไว้แล้วมาใช้เป็นแนวทางใน
ประเมิน ซ่ึงได้แก่  แนวความคิดเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น แนวความคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ  ทฤษฎีแห่ง
ความคาดหวัง  แนวความคิดเกี่ยวกับความคิดเห็น และแนวคิดเกี่ยวกับตัวก าหนดคุณภาพของการให้บริการ 

 
2.1 แนวความคิดเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น 

2.1.1  ความหมายของการปกครองท้องถิ่น 
ความหมายของการปกครองท้องถิ่นนั้น ได้มีผู้ให้ความหมายหรือค านิยามไว้มากมายซ่ึงส่วนใหญ่แล้ว

ค านิยามเหล่านั้นต่างมีหลักการที่ส าคัญคล้ายคลึงกันจะมีต่างกันบ้างก็คือส านวนและรายละเอียดปลีกย่อย  ซ่ึง
สามารถพิจารณาดังนี้   
 Daniel  Wit  (อ้างใน  โกวิทย์  พวงงาม, 2550, 28)  นิยามว่า  การปกครองท้องถิ่น  หมายถึง  การ
ปกครองที่รัฐบาลกลางให้อ านาจ  หรือกระจายอ านาจไปให้หน่วยการปกครองท้องถิ่น  เพื่อเปิดโอกาสให้
ประชาชนในท้องถิ่นได้มีอ านาจในการปกครองร่วมกันทั้งหมด  หรือเพียงบางส่วนในการบริหารท้องถิ่นตาม
หลักการที่ว่าถ้าอ านาจการปกครองมาจากประชาชนในท้องถิ่นแล้วรัฐบาลของท้องถิ่นก็ย่อมเป็นรัฐบาลของ
ประชาชนและเพื่อประชาชนดังนั้นการบริหารปกครองท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องมีองค์กรของตนเอง  อันเกิดจาก
กระจายอ านาจของรัฐบาลกลางโดยให้องคก์รอันมิได้เป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลกลาง  มีอ านาจในการตัดสินใจและ
บริหารงานภายในท้องถิ่นในเขตอ านาจของตน 

ประทาน  คงฤทธิศึกษาการ  (2524, 15)  นิยามว่า  การปกครองท้องถิ่นเป็นระบบการปกครองที่เป็นผล
สืบเนื่องมาจากการกระจายอ านาจทางการปกครองของรัฐ  และโดยนัยนี้จะเกิดองค์การที่ท าหน้าที่ปกครอง
ท้องถิ่นโดยคนในท้องถิ่นนั้นๆ  องค์การนี้จัดตั้งและถูกควบคุมโดยรัฐบาล  แต่ก็มีอ านาจในการก าหนดนโยบาย
และควบคุมให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของตนเอง 

วิญญู  อังคณารักษ์  (2519, 4) นิยามว่า  การปกครองท้องถิ่น  หมายถึง  การปกครองในรูปลักษณะ
กระจายอ านาจการปกครองบางอย่าง  ซ่ึงรัฐได้มอบหมายให้ท้องถิ่นท ากันเองเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มี
โอกาสปกครองและบริหารงานของท้องถิ่นด้วยตนเอง เพื่อสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นนั้น  ให้
งานด าเนินไปอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลตรงกับความต้องการของประชาชนโดยเหตุที่ประชาชน
ในแต่ละท้องถิ่นย่อมจะทราบความต้องการของท้องถิ่นได้ดีกว่าบุคคลอื่น  โดยมีเจ้าหน้าที่ซึ่งราษฎรในท้องถิ่นได้
เลือกตั้งขึ้นมาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนมาบริหารราชการในท้องถิ่นนั้นโดยมีงบประมาณของตนเอง   และมีอิสระ
ในการบริหารงานพอสมควร 
 อุทัย  หิรัญโต  (2523, 2)  นิยามว่า  การปกครองท้องถิ่น  คือ  การปกครองที่รัฐบาลมอบอ านาจให้
ประชาชนในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งจัดการปกครองและด าเนินกิจการบางอย่างโดยด าเนินการกันเองเพื่อบ าบัด
ความต้องการของตน  การบริหารงานของท้องถิ่นมีการจัดเป็นองค์การมีเจ้าหน้าที่ซ่ึงประชาชนเลือกตั้ งขึ้นมา
ทั้งหมด  หรือบางส่วน  ทั้งนี้มีความเป็นอิสระในการบริหารงาน  แต่รัฐบาลต้องควบคุมด้วยวิธีการต่างๆ  ตาม
ความเหมาะสม  จะปราศจากการควบคุมของรัฐ 
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 จากนิยามข้างต้นสามารถสรุปลักษณะส าคัญของการปกครองท้องถิ่น  ได้ดังนี้ 
 1)  การปกครองของชุมชนหนึ่ง  ซ่ึงชุมชนเหล่านั้นอาจมีความแตกต่างกันในด้านความเจริญ  จ านวน
ประชากรหรือขนาดของพื้นที่  เช่น  หน่วยการปกครองท้องถิ่นของไทยจัดเป็น  กรุงเทพมหานคร  เทศบาล  
สุขาภิบาล  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  องค์การบริหารส่วนต าบล  และเมืองพัทยา  ตามเหตุผลดังกล่าว 
 2)  หน่วยการปกครองท้องถิ่นจะต้องมีอ านาจอิสระ  (Autonomy)  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความ
เหมาะสม  กล่าวคือ  อ านาจของหน่วยการปกครองท้องถิ่นจะต้องมีขอบเขตพอควรเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยการปกครองท้องถิ่นอย่างแท้จริง  หากมีอ านาจมากเกินไปไม่มีขอบเขต  หน่วยการ
ปกครองท้องถิ่นนั้นก็จะกลายสภาพเป็นรัฐอธิปไตยเองเป็นผลเสียต่อความมั่นคงของรัฐบาล  อ านาจของท้องถิ่นนี้
มีขอบเขตที่แตกต่างกันออกไป  ตามลักษณะความเจริญและความสามารถของประชาชนในท้องถิ่นนั้นเป็นส าคัญ  
รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลในการพิจารณาการกระจายอ านาจให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นระดับใดจึงจะ
เหมาะสม 
 3)  หน่วยการปกครองท้องถิ่นจะต้องมีสิทธิตามกฎหมาย  (Legal  Rights)  ที่จะด าเนินการปกครอง
ตนเอง   สิทธิตามกฎหมายแบ่งได้เป็น  2  ประเภทคือ 
 -  หน่วยการปกครองท้องถิ่นมีสิทธิที่จะตรากฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับต่างๆขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อประโยชน์ในการบริหารตามหน้าที่และเพื่อใช้บังคับประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ  เช่น  
เทศบัญญัติ  ข้อบังคับสุขาภิบาล  เป็นต้น 
 - สิทธิที่เป็นหลักในการด าเนินการบริหารท้องถิ่นคืออ านาจในการก าหนดงบประมาณเพื่อ
บริหารกิจการตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้นๆ 
 4)  มีองค์กรที่จ าเป็นในการบริหารและการปกครองตนเอง  องค์กรที่จ าเป็นของท้องถิ่นจัดแบ่งเป็นสอง
ฝ่าย  คือ  องค์กรฝ่ายบริหาร  และองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ  เช่น  การปกครองท้องถิ่นแบบเทศบาลจะมีคณะ
เทศมนตรีเป็นฝ่ายบริหาร  และสภาเทศบาลเป็นฝ่ายนิติบัญญัติหรือในแบบมหานคร  คือกรุงเทพมหานคร  จะมี
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นฝ่ายบริหาร  สภากรุงเทพมหานครจะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ  เป็นต้น 
 5)  ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น  จากแนวความคิดที่ว่าประชาชนในท้องถิ่น
เท่านั้นที่จะรู้ปัญหาและวิธีการแก้ไขของตนเองอย่างแท้จริงหน่วยการปกครองท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้ องมีคนใน
ท้องถิ่นมาบริหารงานเพื่อให้สมเจตนารมณ์และความต้องการของชุมชนและอยู่ภายใต้การควบคุมของประชาชน
ในท้องถิ่น  นอกจากนั้นจะเป็นการฝึกให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้าใจในระบบและกลไกของประชาธิปไตยอย่าง
แท้จริงอีกด้วย     
 2.1.2  วัตถุประสงค์ของการปกครองท้องถิ่น 
 1)  ช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาล  ทั้งทางด้านการเงิน  ตัวบุคคล   ตลอดจนเวลาที่ใช้ในการด าเนินการ 
 2)   เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
 3) เพื่อให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นเป็นสถาบันที่ให้การศึกษาการปกครองระบอบประชาธิปไตยแก่
ประชาชน          
 2.1.3 องค์ประกอบของการปกครองท้องถิ่น 

ระบบการปกครองท้องถิ่นจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบที่ส าคัญดังนี้  (อุทัย  หิรัญโต, 2523, 22) 
1)  สถานะตามกฎหมาย  (Legal  State)  หมายความว่า  หากประเทศใด ก าหนดเรื่องการปกครอง

ท้องถิ่นไว้ในรัฐธรรมนูญของประเทศ  การปกครองท้องถิ่นในประเทศนั้นจะมีความเข้มแข็งกว่าการปกครอง
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ท้องถิ่นที่จัดตั้งโดยกฎหมายอื่น  เพราะข้อความที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญนั้นเป็นการแสดงให้เห็นว่า   ประเทศ
นั้นมีนโยบายที่จะกระจายอ านาจอย่างแท้จริง 

2)  พื้นที่และระดับ  (Area  and  Level)  ปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการก าหนดพื้นที่และระดับของหน่วย
การปกครองท้องถิ่นมีหลายประการ  เช่น  ปัจจัยทางภูมิศาสตร์  เชื้อชาต ิ และความส านึกใน  2  ระดับ  คือ  หน่วย
การปกครองท้องถิ่นขนาดเล็กและขนาดใหญ่  ส าหรับขนาดของพื้นที่จากการศึกษาขององค์การสหประชาชาติ  
โดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาต ิ (FAO)  องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม  (UNESCO)  
องค์การอนามัยโลก  (WHO)  และส านักกิจการสังคม  (Bureau  of  Social  Affair)  โดยให้ความเห็นว่าหน่วยการ
ปกครองท้องถิ่นที่สามารถให้บริการและบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพได้ควรมีประชากรประมาณ  50,000  คน  
แต่ก็ยังมีปัจจัยอื่นที่จะต้องพิจารณาด้วย  เช่น  ประสิทธิภาพในการบริหาร  รายได้  และบุคลากร  เป็นต้น 

3)  การกระจายอ านาจและหน้าที่  การที่จะก าหนดให้ท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับ
นโยบายทางการเมือง  และการปกครองของรัฐบาลเป็นส าคัญ 

4) องค์กรนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นโดยผลแห่งกฎหมายแยกจากรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลชาติมีขอบเขตการ
ปกครองที่แน่นอน  มีอ านาจในการก าหนดนโยบายออกกฎข้อบังคับควบคุมให้มีการปฏิบัติตามนโยบายนั้นๆ 

5) การเลือกตั้ง  สมาชิกองค์การหรือคณะผู้บริหารจะต้องได้รับเลือกตั้งจากประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ  
ทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อแสดงถึงการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองของประชาชน   โดยเลือกผู้บริหาร
ท้องถิ่นของตนเอง 

6)  มีอิสระในการปกครองตนเอง  สามารถใช้ดุลยพินิจของตนเองในการปฏิบัติกิจการภายในขอบเขต
ของกฎหมาย  โดยไม่ต้องขออนุมัติจากรัฐบาลกลาง  และไม่อยู่ในสายการบังคับบัญชาของหน่วยงานทางราชการ 

7)   งบประมาณของตนเองมีอ านาจในการจัดเก็บรายได้  การจัดเก็บภาษีตามขอบเขตที่กฎหมายให้
อ านาจในการจัดเก็บ  เพื่อให้ท้องถิ่นมีรายได้เพียงพอที่จะท านุบ ารุงท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 

8)  การควบคุมดูแลของรัฐ  เมื่อได้รับการจัดตั้งขึ้นแล้ว  ยังคงอยู่ในการก ากับดูแลจากรัฐเพื่อประโยชน์
และความมั่นคงของรัฐและประชาชนโดยส่วนรวม   โดยการมีอิสระในการด าเนินงานให้หน่วยการปกครอง
ท้องถิ่นนั้น  ทั้งนี้มิได้หมายความว่ามีอิสระเต็มที่ทีเดียวคงหมายถึงเฉพาะอิสระในการด าเนินการเท่านั้น   เพราะ
มิฉะนั้นแล้วท้องถิ่นจะกลายเป็นรัฐอธิปไตยไป   

2.1.4  หน้าท่ีความรับผิดชอบของหน่วยการปกครองท้องถิ่น 
 หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยการปกครองท้องถิ่น  ควรจะต้องพิจารณาถึงก าลังเงินก าลัง
งบประมาณ  ก าลังคน  ก าลังความสามารถของอุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้  และหน้าที่  ความรับผิดชอบควรเป็น
เรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริง  หากเกินกว่าภาระ  หรือ  เป็นนโยบายซ่ึงรัฐบาลต้องการความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันทั้งประเทศ   ก็ไม่ควรมอบให้ท้องถิ่นด าเนินการ  เช่น  งานทะเบียนที่ดิน  การศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา  การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นด าเนินการ  มีข้อพิจารณาดังนี้ 
 1)  เป็นงานที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น  และงานที่เกี่ยวกับการอ านวยความสะดวกในชีวิต
ความเป็นอยู่ของชุมชน  ได้แก่  การจัดท าถนน  สะพาน  สวนหย่อม  สวนสาธารณะการก าจัดขยะมูลฝอย  เป็นต้น 
 2)  เป็นงานที่เกี่ยวกับการป้องกันภัย  รักษาความปลอดภัย  เช่น  งานดับเพลิง 
 3)  เป็นงานที่เกี่ยวกับการสวัสดิการสังคม  ด้านนี้มีความส าคัญต่อประชาชนในท้องถิ่นมาก  เช่น  การ
จัดให้มีหน่วยการบริการสาธารณสุข  จัดให้มีสถานสงเคราะห์เด็กและคนชรา  เป็นต้น 
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 4)  เป็นงานที่เกี่ยวกับการพาณิชย์ท้องถิ่น  เป็นงานที่หากปล่อยให้ประชาชนด าเนินการเองอาจไม่ได้รับ
ผลดีเท่าที่ควรจะเป็น  จัดให้มีโรงรับจ าน า  การจัดตลาดและงานต่างๆ  ที่มีรายได้โดยสามารถเรียกค่าบริการจาก
ประชาชน         
 2.1.5  การปกครองท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล 

นครินทร์  เมฆไตรรัตน์  และคณะ  (2546, 45-47)  ได้ให้ความหมายของเทศบาลไว้ว่า  เทศบาลถือได้ว่า
เป็นหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยที่เก่าแก่ที่สุด  คือ  เริ่มมีการสถาปนามาตั้งแต่  พ.ศ.2476  และเป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นในเขตชุมชนที่มีความเจริญและใช้ในการบริหารเมืองเป็นหลัก เทศบาล
ของไทยแบ่งออกเป็น  3  ประเภท  คือ  เทศบาลนคร  เทศบาลเมือง  และเทศบาลต าบล  ตามเกณฑ์รายได้และ
ประชากรในพื้นที่ส าหรับการจัดโครงสร้างของเทศบาลได้ใช้รูปแบบของระบบรัฐสภาเป็นหลัก   โดยแบ่ง
โครงสร้างออกเป็น  2  ส่วน  คือ  สภาเทศบาลเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ  และคณะเทศมนตรีหรือนายกเทศมนตรีเป็นฝา่ย
บริหาร 

โดยหน้าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  (รวมแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่  12  
พ.ศ.2546)  (กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  และสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย,2543)  เฉพาะในส่วน
ของเทศบาลเมือง  มีดังนี้ 

มาตรา  53  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย “เทศบาลเมือง”  มีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้ 
1)  กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา  50 
2)  ให้มีน ้าสะอาดหรือน ้าประปา 
3)  ให้มีโรงฆ่าสัตว ์
4)  ให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้ 
5)  ให้มีและบ ารุงทางระบายน ้า 
6)  ให้มีและบ ารุงส้วมสาธารณะ 
7)  ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้า  หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 
8)  ให้มีการด าเนินกิจการโรงรับจ าน า  หรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น 
มาตรา  54  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย  “เทศบาลเมือง”  อาจจัดท ากิจกรรมใดๆ  ในเขตเทศบาล

ดังต่อไปนี้ 
1)  ให้มีตลาด  ท่าเทียบเรือ  และท่าข้าม 
2)  ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 
3)  บ ารุงและส่งเสริมการท า มาหากินของราษฎร 
4)  ให้มีและบ ารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก 
5)  ให้มีและบ ารุงโรงพยาบาล 
6)  ให้มีการสาธารณูปการ 
7)  จัดท ากิจกรรมเพื่อจ าเป็นเพื่อการสาธารณสุข 
8)  จัดตั้งและบ ารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา 
9)  ให้มีและบ ารุงสถานที่ส าหรับกีฬาและพละศึกษา 
10)  ให้มีและบ ารุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
11)  ปรับปรุงแหล่งเส่ือมโทรม  และรักษาความสะอาดเรียบร้อยของท้องถิ่นเทศพาณิชย์ 
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หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.2542  มาตรา  16  (กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย  และสมาคมสันนิบาติเทศบาลแห่งประเทศ
ไทย, 2543)  ดังนี้ 

1)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
2)  การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก  ทางน ้า  และทางระบายน ้า 
3)  การจัดให้มีและควบคุมตลาด  ท่าเทียบเรือ  ท่าข้าม  และที่จอดรถ 
4)  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ 
5)  การสาธารณูปการ 
6)  การส่งเสริม  การฝึกและประกอบอาชีพ 
7)  การพาณิชย์  และการส่งเสริมการลงทุน 
8)  การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
9)  การจัดการศึกษา 
10)  การสังคมสงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก  สตรี  คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส 
11)  การบ ารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
12)  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
13)  การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
14)  การส่งเสริมการกีฬา 
15)  การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
16)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
17)  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
18)  การก าจัดมูลฝอย  ส่ิงปฏิกูล  และน ้าเสีย 
19)  การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว  และการรักษาพยาบาล 
20)  การจัดให้มีและควบคุมสุสาน  และฌาปนสถาน 
21)  การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
22)  การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
23)  การรักษาความปลอดภัย  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  และการอนามัยโรงมหรสพ  และ

สาธารณสถานอื่นๆ 
24)  การจัดการ  การบ ารุงรักษา  และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้  ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม 
25)  การผังเมือง 
26)  การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
27)  การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
28)  การควบคุมอาคาร 
29)  การป้องกันและการบรรเทาสาธารณภัย 
30)  การรักษาความสงบเรียบร้อย  การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน 
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31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ  ก าหนด 
จากที่กล่าวมาสามารถสรุปได้ว่า  เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีหน้าที่ส าคัญ

ในการให้บริการสาธารณะและพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  และเกิดความเจริญก้าวหน้าใน
ท้องถิ่น  โดยเทศบาลนอกจากจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ฉบับที่  12  พ.ศ.2546)  แล้วยังต้องปฏิบัติหน้าที่รับโอนภารกิจในกระบวนการกระจายอ านาจตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ.2542  ซ่ึงเป็นไปตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  พ.ศ.2540  ที่เน้นการกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นส าคัญ 
 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

2.2.1  ความหมายของความพึงพอใจ 
William  Van  Dersal  (อ้างในพัณณิชา  ทองไสย, 2547, 22)  ได้กล่าวถึงปัจจัยหรือตัวแปรที่เอื้ออ านวย

ต่อความพึงพอใจ  ประกอบด้วยนโยบายและการบริหารของหน่วยงานหรือดังกรณีนั้นๆ  สภาพลักษณะกิจกรรม
ความสัมพันธ์ผู้ร่วมกิจกรรมและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม   Michael  Greer  (อ้างในพัณณิชา  ทองไสย, 2547, 
22)  ให้ความหมายของความพึงพอใจว่าเป็นทัศนคติของคนที่มีต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่ง  Yoder  (อ้างในทวีพงษ์  หินค า, 
2541, 7)  ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจว่าเป็นความเต็มใจการปฏิบัติเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อองค์กร   สรุป
ความพึงพอใจคือ  ผลที่ได้รับจากการปฏิบัติหรือมีความเต็มใจในการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่
คาดหวังไว้        

2.2.2  ความพึงพอใจในการบริการ       
 ความพึงพอใจในการบริการ  สามารถพิจารณาได้ใน  2  ลักษณะ  คือ  ความพึงพอใจของผู้มารับบริการ  
(consumer  satisfaction)  และความพึงพอใจในงาน  (job  satisfaction)  ของผู้ให้บริการ จิตตินันท์  เดชะคุปต์  
(2542, 19)  ให้ความหมายความพึงพอใจของรับบริการว่า  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  หมายถึง  ภาวะการ
แสดงออกถึงความรู้สึกในทางบวกที่เกิดจาการประเมินเปรียบเทียบประสบการณ์การได้รับบริการที่ตรงกับส่ิงที่
ผู้รับบริการคาดหวังหรือดีเกินกว่าความคาดหวังของผู้รับบริการ  ในทางตรงกันข้าม  ความไม่พึงพอใจ  หมายถึง  
ภาวะการแสดงออกถึงความรู้สึกในทางลบที่เกิดจากการประเมินเปรียบเทียบประสบการณ์การได้รับบริการที่ต่ า
กว่าความคาดหวังของผู้รับบริการ  ดังปรากฏในแผนภาพ 

 

 

  

  

 

 
 

 ภาพที่  1  แสดงความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ   

 ที่มา  : จิตตินันท์  เดชะคุปต์  (2542) 

   การประเมินเปรียบ 

   เทียบ 

   
  ความคาดหวังของผู้รับบริการ 

    ความคาดหวังของ 
    ผู้รับบริการ 

    ความคาดหวังของ 
    ผู้รับบริการ 

    ความพึงพอใจ  
    บริการรับจริง 
     มากกว่าหรือ 

     เท่ากับบริการ 
     คาดหวัง 
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2.2.3  ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ 

 จิตตินันท์  เดชะคุปต์  (2542, 27-28)  ได้สรุปถึงปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ  มีดังนี้
 1)  ผลิตภัณฑ์บริการ  ความพึงพอใจของผู้รับบริการจะเกิดขึ้นเมื่อได้รับบริการที่มีลักษณะคุณภาพ  และ
ระดับการให้บริการตรงกับความต้องการ  ความเอาใจใส่ขององค์กรบริการ  และค านึงถึงคุณภาพของการน าเสนอ
บริการเป็นส่วนส าคัญยิ่งในการที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า     
 2)  ราคาค่าบริการ  ความพึงพอใจของผู้รับบริการขึ้นอยู่กับราคาค่าบริการที่ผู้รับบริการยอมรับ  หรือ
พิจารณาว่าเหมาะสมกับคุณภาพของการบริการตามความเต็มใจที่จะจ่ายของผู้รับบริการ  ทั้งนี้  เจตคติของ
ผู้รับบริการที่มีต่อราคาค่าบริการที่มีราคาสูง  เป็นสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพสูง  ในขณะที่ลูกค้าบางคนจะ
พิจารณาราคาค่าบริการตามลักษณะความยากง่ายของการให้บริการเป็นต้น    
 3)  สถานที่บริการ  การเข้าถึงบริการได้สะดวกเมื่อผู้รับบริการมี ความต้องการย่อมก่อให้เกิดความพึง
พอใจต่อการบริการ  ท าเลที่ตั้งและการกระจายสถานที่บริการให้ทั่วถึงเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการจึง
เป็นเรื่องส าคัญ           

 4)  การส่งเสริมแนะน าบริการ  ความพึงพอใจของผู้รับบริการเกิดขึน้ได้จากการได้ยินข้อมูลข่าวสารหรือ
บุคคลอื่นถึงคุณภาพของการบริการไปในทางบวก ซ่ึงหากตรงกับความเช่ือที่มีอยู่ก็จะรู้ สึกดีกับบริการดังกล่าว  
อันเป็นแรงจูงใจผลักดันให้มีความต้องการบริการตามมาได้     
 5)  ผู้ให้บริการ  ผู้ประกอบการหรือผู้บริหารบริการ  และผู้ปฏิบัติงานบริการล้วนเป็นบุคคลที่มีบทบาท
ส าคัญต่อการปฏิบัติงานบริการให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจทั้งส้ิน ผู้บริหารการบริการที่วางนโยบายการ
บริการ  โดยค านึงถึงความส าคัญของผู้รับบริการเป็นหลัก  ย่อมสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
ให้เกิดความพึงพอใจได้ง่าย  เช่นเดียวกับผู้ปฏิบัติงานบริการที่ตระหนักถึงผู้รับบริการให้เกิดความพึงพอใจได้ง่าย  
เช่นเดียวกับผู้ปฏิบัติงานบริการที่ตระหนักถึงผู้รับบริการเป็นส าคัญ  จะแสดงพฤติกรรมการบริการและสนอง
บริการผู้ที่มารับบริการต้องการด้วยความสนใจเอาใจใส่อย่างเต็มที่ด้วยจิตส านึกของการบริการ  
 6)  สภาพแวดล้อมของการบริการ  สภาพแวดล้อมและบรรยากาศของการบริการทีมีอิทธิพลต่อความ 
พึงพอใจของผู้รับบริการ  ผู้รับบริการมักจะช่ืนชมสภาพแวดล้อมของการบริการที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
อาคาร  สถานที่  ความสวยงามองการตกแต่งภายในด้วยเฟอร์นิเจอร์และการใช้สีสัน  การจัดแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วน  
ตลอดจนการออกแบบวัสดุเครื่องใช้ในงานบริการเช่น  กระดาษจดหมาย  ซอง  เป็นต้น   
 7)  กระบวนการบริการ  วิธีการน าเสนอบริการในกระวนการบริการเป็นส่วนส าคัญในการสร้างความ 
พึงพอใจกับผู้รับบริการ  ประสิทธิภาพของการจัดการระบบ  การบริการส่งผลให้การปฏิบัติงานบริการแก่
ผู้รับบริการมีความคล่องตัว  และสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างถูกต้องมีคุณภาพ  เช่น  การน า
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาจัดระบบข้อมูล     

 2.2.4  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการให้บริการสาธารณะ     
 พิศาล  มูลศาสตรสาทร  (2529, 15) อธิบายว่าหลักและปัจจัยในการให้บริการประชาชนจะเป็น
ส่วนประกอบในการปฏิบัติงานของข้าราชการบังเกิดผลแก่ส่วนรวมอย่างจริงจัง  ตัวข้าราชการเองเปรียบเสมือน
เทียนไข  ที่จะต้องเผาไหม้ตนเองเพื่อความสุข เพื่อแสงสว่างที่จะมีผู้อื่นจะเหนื่อยยากประการใดก็สามารถทนได้  
ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนซึ่งรับบริการได้รับความสะดวกรวดเร็ว  ตรงกับความต้องการและได้รับความสบายใจแย้ม
ยิ้มเมื่อเขาก้าวออกจากสถานที่ราชการนี่คือสุดยอดของการให้บริการประชาชน   
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 จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น  จะเห็นว่าการบริการสาธารณะจะเป็นภารกิจหลักของรัฐไม่ว่าจะเป็นทั้ง
ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น  ข้าราชการจึงเป็นตัวเช่ือมในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐและประชาชน  
เหล่าข้าราชการจึงต้องตระหนักว่าตนคือผูใ้หบ้ริการ  เป็นผู้รับใช้ของประชาชนโดยไม่เลือกปฏิบัติและต้องบริการ
อย่างเท่าเทียมกันด้วยความรวดเร็ว  และต้องยึดหลักในการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนด้วย  การบริการที่
ดีย่อมจะส่งผลให้ผู้ที่มารับบริการเกิดทัศนคติที่ดีต่อผู้ปฏิบัติงาน  รวมทั้งหน่วยงานแต่ถ้าหากการบริการไม่ดีก็
ย่อมจะท าให้ผู้มารับบริการเกิดทัศนคติไปในทางลบด้วยซ่ึงคงไม่มีองค์กรใดปรารถนา   
 2.2.5   การวัดความพึงพอใจ        
 Stromborg (1984)  การวัดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการนั้น จะวัดในเรื่องนั้นย่อมแตกต่างกันไปตาม
วัตถุประสงค์ของผู้ที่จะศึกษา แต่มีวิธีที่นิยมใช้กัน       

 1)  การสัมภาษณ์  วิธีนี้ผู้ศึกษาจะมีแบบสัมภาษณ์ที่มีค าถาม  ซ่ึงได้รับการทดสอบหาความเที่ยงตรงและ
ความเช่ือมั่นแล้ว  ท าการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ข้อดีของวิธีนี้คือ ผู้สัมภาษณ์อธิบายค าถามให้ผู้ตอบเข้าใจได้  
สามารถใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่อ่านเขียนหนังสือไม่เป็น แต่มีข้อเสีย คือ การสัมภาษณ์ต้องใช้เวลามาก และอาจมี
ข้อผิดพลาดในการส่ือความหมาย     

 2)  การใช้แบบสอบถาม  เป็นวิธีที่มีผู้นิยมใช้มากที่สุด มีลักษณะเป็นค าถามที่ได้ทดสอบความเที่ยงตรง
และความเช่ือมั่นแล้ว กลุ่มตัวอย่างเลือกตอบหรือเติมค า ข้อมของวิธีนี้ คือได้ค าตอบที่มีความหมายแน่นอน มี
ความสะดวก รวดเร็วในการส ารวจ สามารถใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่  ข้อเสีย คือ ผู้ตอบต้องสามารถอ่าน
ออกเขียนได้ และมีความสามารถในการคิดเป็น ความพึงพอใจเป็นสภาวะที่มีความต่อเนื่อง ไม่สามารถบอก
จุดเริ่มต้นและส้ินสุดของความพึงพอใจได้ แบบสอบถามถึงนิยมสร้างเป็นแบบมาตรอันดับ   
 
2.3 ทฤษฎีแห่งความคาดหวัง        
 ความคาดหวังเป็นความปรารถนาที่จะได้ส่ิงหนึ่งส่ิงใด  หรืออยากที่จะอยู่ในสภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง  
เพราะส่ิงหรือสภาพเหล่านั้นจะน าซ่ึงความสุข  หรือความสะดวกสบายในด้านความเป็นอยู่ของตน  เพื่อให้
ทัดเทียมกับผู้อื่นหรืออื่นๆ  ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าความคาดหวังเป็นความรู้สึกนึกคิด  และคาดการณ์ของบุคคลที่มี
ต่อส่ิงหนึ่งสิ่งใด  โดยส่ิงนั้นๆ  อาจเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมความรู้สึกนึกคิดหรือคาดการณ์ การประเมินค่าจึง
อาศัยมาตรฐานของตนเป็นเครื่องวัด  การคาดการณ์ของแต่ละคนจึงแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้แล้วแต่ภูมิหลัง  
ประสบการณ์  ความสนใจ  และเห็นคุณค่าความส าเร็จ ทฤษฎีความคาดหวังของ  Ted  Robert  Gurr  (อ้างใน 
สุเชษฐ์  ทรัพย์สินเสริม, 2541, 12) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาวการณ์ด้านจิตใจของมนุษย์กับ
สภาพแวดล้อมทางสังคม  โดยเสนอใช้ค าศัพท์  “Relative Deprivation”  ซ่ึงหมายถึง  ความไม่สอดคล้องกัน
ระหว่างความคาดหมายด้านคุณค่ากับความสามารถที่จะบรรลุถึงคุณค่า  ความคาดหมายด้านคุณค่า  ได้แก่  สภาพ
ชีวิตและทรัพย์สินที่มนุษย์เชื่อว่าตนมีสิทธิครอบครองส าหรับความสามารถที่จะบรรลุถึงคุณค่า  ได้แก่สภาพชีวิต
และทรัพย์สินที่มนุษย์มีไว้ในครอบครองโดยถูกต้องตามกระบวนการที่ยอมรับกันในสังคมที่ระดับเฉลี่ยของความ
คาดหวังได้เพิ่มสูงขึ้น  โดยที่ความสามารถของผู้ที่ถูกคาดหวังมิได้เพิ่มสูงตามขึ้นได้ด้วย  แล้วจะท าให้ความไม่
พอใจรุนแรงยิ่งขึ้น   ชัยพร  วิชชาวุธ (อ้างใน เดือน แสวงหาทรัพย์, 2544, 8)  กล่าวว่า  การกระท าส่ิงใดส่ิงหนึ่ง
บุคคลย่อมมีความคาดหวัง (Expectancy)  ว่าจะได้รับส่ิงจูงใจเป็นผลตอบแทนการกระท า  เช่น  คาดว่าเมื่อมี
โครงการพัฒนาเกิดขึ้น  จะส่งผลให้มีงานท ามีรายได้เพิ่มขึ้น ความเป็นอยู่ของครอบครัวดีขึ้น ความคาดหวังนี้เกิด
ก่อนที่จะมีโครงการพัฒนา Henry A.Nurray  (อ้างใน มรกต ชินประหัษฐ, 2546, 34)  ได้ให้ความหมายของ
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ความคาดหวังว่า  หมายถึง  ระดับผลงานที่บุคคลก าหนดหรือคาดหวังว่าจะท าได้  และความคาดหวังนั้นเป็นระดับ
ที่บุคคลปรารถนาจะไปให้ถึงเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในการท างานแต่ละครั้ง ภานุมาศ  พรหมเผ่า(อ้างใน มรกต 
ชินประหัษฐ, 2546, 34) สรุปไว้ว่า  ความคาดหวังเป็นความรู้สึกนึกคิดและคาดการณ์ของบุคคลที่มีต่อส่ิงหนึ่งส่ิง
ใด  โดยส่ิงนั้นๆ  อาจจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ได้  ความรู้สึกนึกคิดหรือคาดการณ์ของแต่ละบุคคล  แม้จะ
เป็นการให้ต่อส่ิงที่เป็นรูปธรรมหรือนามธรรมชนิดเดียวกันก็อาจจะแตกต่างกันออกไปได ้ แม้จะเป็นการให้ต่อส่ิง
ที่เป็นรูปธรรมหรือนามธรรมชนิดเดียวกันก็อาจจะแตกต่างกันออกไปได้  ทั้งนี้แล้วแต่ภูมิหลังประสบการณ์  
ความสนใจ  และการเห็นคุณค่าของความส าเร็จของส่ิงนัน้ๆ  เบญจา  นิลาบุตร  (อ้างใน มรกต ชินประหัษฐ, 2546, 
34)  ให้ความหมายว่าความคาดหวังคือ  ความคิดเห็นและความต้องการของบุคคลที่คาดหวังว่าจะได้รับ   
รักษ์พล  วงษ์ม่วง  (อ้างใน วงจันทร์  จันทรวงศ์, 2544, 12-14)  สรุปว่า  ความคาดหวังคือ  ความคิดเห็นหรือส่ิงที่
คาดคิดไว้ว่าจะเกิดขึ้น  หรือสามารถจะกระท าได้  และปรารถนาจะไปให้ถึงเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
 จากความหมายข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า  ความคาดหวังคือ  ระดับของผลงานหรือส่ิงที่บุคคลคาดคิดว่า
จะสามารถท าได้และปรารถนาที่จะให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตนเองตั้งไว้  สาเหตุของความคาดหวังสามารถแยก
ออกเป็น  2  ประเด็น       
 1)  ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ  ได้แก่  ความต้องการในด้านร่างกายซ่ึงจ าเป็นจะต้องตอบสนองทางด้าน
เศรษฐกิจเป็นหลัก          

 2)  ปัจจัยทางด้านสังคม  ได้แก่  ความต้องการล าดับที่สูงขึ้นไปเกี่ยวกับความยอมรับในสังคมการได้รับ
การยกย่อง  การประสบความส าเร็จต่างๆ  (อ้างใน อภิญญา สุมา, 2541, 17-19)    
 Victor H. Vroom  (อ้างใน อภิญญา  สุมา, 2541, 17-18)  ได้เสนอทฤษฎีแห่งความคาดหวัง  เป็น
การศึกษาจิตวิทยาของบุคคลในองค์การ  พบว่าการที่บุคคลจะกระท าส่ิงใดๆ  ก็ตามขึ้นอยู่กับตัวแปรดังต่อไปนี้
 1)  ผลตอบแทนที่เขาได้รับนั้นเหมาะสมกับบทบาทที่เขาเป็นอยู่เพียงใด    

 2)  ความพอใจหรือไม่พอใจต่อผลที่เขาจะได้รับ       

 3)  เมื่อเปรียบเทียบกับผู้อื่นแล้ว  เขาเช่ือว่าเขาจะต้องเป็นผู้ได้รับผลนั้นอย่างแน่นอน   

 4)  เขามีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนความคาดหวัง หรือได้รับล่วงหน้า  
 ความพอใจต่อส่ิงเหล่านี้จะเพิ่มขึ้น เมื่อได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้น  และจะลดลงเมื่อได้รับผลตอบแทน
ลดลงความสัมพันธ์ของความพอใจกับผลตอบแทนจะหายไป  เมื่อบุคคลไม่สนใจต่อผลตอบแทนต่างๆ  แต่ถ้า
ความสัมพันธ์เป็นไปในทางตรงข้าม  นั่นก็ช้ีให้เห็นว่าบุคคลไม่พอใจต่อผลตอบแทนที่ได้  นอกจากนี้  Vroom  ยัง
ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจว่าเป็นผลจากบุคคลนั้นๆ  ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือเข้าไปรับรู้แล้วเกิด
ความพอใจจึงจะเห็นได้ว่าทฤษฎีนี้มีองค์ประกอบส าคัญ  3  ประการ  (อ้างใน วรางคณา ขาวเชียร, 2540, 64-65)  
คือ      

 1)  Valence  คือ  ความพึงพอใจ       
 2)  Instrumentality  คือ ความเป็นเครื่องมือ  คือ  ส่ือ  เครื่องมือ  วิถีทางน าไปสู่ความพึงพอใจ 
 3)  Expectancy  คือ  ความคาดหวังภายในตัวบุคคลนั้นๆ  บุคคลมีความต้องการและมีความคาดหวังใน
หลายส่ิงหลายอย่าง  ดังนั้นจึงต้องกระท าด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งเพื่อตอบสนองความต้องการหรือส่ิงที่คาดหวังเอาไว้  
ซ่ึงเมื่อได้รับการตอบสนองแล้วตามที่ตั้งความคาดหวังหรือคาดหวังเอาไว้บุคคลก็จะได้รับความพึงพอใจ  และใน
ขณะเดียวกันก็จะคาดหวังในส่ิงที่สูงขึ้นอีกเรื่อย ๆ  จากแนวความคิดนี้จะเห็นได้ว่าประชาชนผู้ซ่ึงเลือกตั้งคณะ
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ผู้บริหารเทศบาลเข้ามาย่อมต้องการที่จะได้รับผลตอบแทนด้านบริการสาธารณะจากคณะผู้บริหารตามที่ตนเอง
คาดหวังไว้  คือคาดหวังว่าเมื่อได้รับเลือกตั้งเข้ามาแล้วจะสามารถด าเนินการต่างๆ  ให้เป็นไปตามนโยบาย  และ
ภารกิจที่เคยเสนอไว้ก่อนการเลือกตั้ง 
 
2.4  แนวคิดเกี่ยวกับความคิดเห็น 

2.4.1  ความหมายของความคิดเห็น 
ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ใหค้วามหมายของความคิดเหน็  (Opinion)  ไว้ต่างๆ  กันดังนี ้
พจนานุกรมของ  Webster  (1967, 385)  กล่าวว่า  ความคิดเห็นเป็นการแสดงออกของการตัดสินใจหรือ

การลงความคิดเห็นเกี่ยวกับบุคคลหรือส่ิงใด  เป็นการประเมินสถานการณ์  หรือประเมินค่าตามความเช่ือถือหรือ
ความรู้สึก  โดยตามความเชื่อถือ  มีน ้าหนักมากกว่า  ความประทับใจแต่น้อยกว่าความรู้อันแท้จริง 

Kolesnik  (1970, 320)  ให้นิยามความคิดเห็นว่า  ความคิดเห็นเป็นการแสดงออกซ่ึงการตัดสินใจจากการ
ประเมินค่า  (Evaluation judgment)  หรือทัศนะ  (Point of view)  เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ  และความ
คิดเห็นหรือทัศนะนี้ย่อมได้รับอิทธิพลจากทัศนคติ 

Broom และ Philips  (อ้างใน ประเสริฐ  แย้มกลิ่นฟุ้ง, 2519, 31) กล่าวไว้ว่า  ทัศนคติจะปรากฏอยู่ใน
ความคิดเห็นซ่ึงเป็นเรื่องการตัดสินใจเฉพาะในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง   การเรียงล าดับจากค่านิยมไปสู่ทัศนคติ
และความคิดเห็นเป็นการก้าวจากเรื่องทั่วไปไปยังเรื่องเฉพาะ  จากสภาพจิตหรือความโน้มเอียงที่เริ่มกว้างๆ  และ
แคบเข้า  จนในที่สุดแสดงออกมาเป็น  ความคิดเป็นเฉพาะเรื่องความคิดเห็นขึ้นอยู่กับสถานการณ์   ความคิดเห็น
ของบุคคลที่แสดงถึงความกดดันในสถานการณ์หนึ่งจะไม่มีผลผูกพันจริงจัง  ดังจะเห็นได้จากกรณีสมาชิกสภานิติ
บัญญัติ  ซ่ึงเปลี่ยนความคิดเห็นของตนไปตามอ านาจของกลุ่มต่างๆ  และบรรยากาศ  ความคิดเห็นเปลี่ยนแปลงอยู่
เสมอ 

ทวี  เลรามัญ  (2520, 4)  กล่าวว่า  ความคิดเห็นเป็นการแสดงออกซ่ึงความรู้สึกที่อยู่บนเส้นฐานของ
ข้อเท็จจริงและทัศนคติของบุคคลต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่ง  ซ่ึงอาจเป็นบุคคลกลุ่มบุคคลหรือสถานการณ์เป็นต้น  ความ
คิดเห็นอาจจะเป็นไปในทางเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับสิ่งนั้นก็ได้ 

สุชา  จันทร์เอม  และ  สุรางค์ จันทร์เอม  (2520, 104)  มีความคิดเห็นว่า  เราไม่สามารถจะแยกทัศนคติ  
และความคิดเห็นออกจากกันได้  เพราะทัศนคติและความคิดเห็นนั้นมีลักษณะคล้ายๆ  กัน  แต่ก็มีลักษณะของ
ความคิดเห็นจะไม่ลึกซ้ึงเหมือนทัศนคติ 

เรืองเวทย์  แสงรัตนา  (2522, 13)  กล่าวว่า  ความคิดเห็นเป็นการแสดงออกทางด้านความรู้สึกต่อส่ิงใด
ส่ิงหนึ่งด้วยการพูดหรือเขียน  โดยอาศัยพ้ืนความรู้  ประสบการณ์ และสภาพแวดล้อมซ่ึงการแสดงความคิดเห็นนี้
อาจจะได้รับการยอมรับหรือการปฏิเสธจากคนอื่นๆ  ได ้

ปทานุกรมสังคมวิทยา  (ราชบัณฑิตยสถาน, 2523, 246)  ได้บัญญัติค าว่า  ความคิดเห็น  ซ่ึงตรงกับค าว่า  
Opinion  ในภาษาอังกฤษไว้ว่า  หมายถึง  1)  ข้อพิจารณาเห็นว่าเป็นจริงจากการใช้ปัญญาความคิดประกอบ  ถึงแม้
จะไม่ได้อาศัยหลักฐานพิสูจน์ยืนยันได้เสมอไปก็ตาม  2) ทัศนะหรือประมาณเกี่ยวกับปัญหา  หรือประเด็นใด
ประเด็นหนึ่ง  3) ค าแถลงที่ยอมรับนับถือกันว่าเป็นผู้เช่ียวชาญในหัวข้อปัญหาที่มีผู้น ามาขอปรึกษา   ค าว่า  ความ
คิดเห็น  มีความหมายใกล้เคียงกับค าว่า  “ทัศนคติ”  ซ่ึงมีค าอธิบายได้ว่า  คือ  แนวโน้มที่บุคคลได้รับมาหรือเรียนรู้
มา  และกลายเป็นแบบอย่างในการแสดงปฏิกิริยาสนับสนุน  หรือเป็นปฏิปักษ์ต่อบางส่ิงบางอย่างหรือต่อบุคคล
บางคน 
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อุทัย  หิรัญโต  (2526, 80-81) ให้ความเห็นไว้ว่า  ความคิดเห็นของคนมีหลายระดับ คือ อย่างผิวเผินก็มี
อย่างลึกซ้ึงก็ม ีส าหรับความคิดเห็นที่เป็นทัศนคตินั้นเป็นความคิดเหน็อย่างลึกซ้ึง และติดตัวไปเป็นเวลานาน  และ
ความคิดเห็นทั่วๆ  ไปไม่เฉพาะอย่างยิ่งซ่ึงมีประจ าตัวของบุคคลทุกคนความคิดเห็นที่ไม่ลึกซ้ึง   และเป็นความ
คิดเห็นเฉพาะอย่าง  และมีอยู่เป็นเวลาอันส้ัน  เรียกว่า  Opinion  เป็นความคิดเห็นประเภทหนึ่งที่ไม่ตั้งอยู่บน
รากฐานของพยานหลักฐานที่เพียงพอแก่การพิสูจน์  มีความรู้แห่งอารมณ์น้อยและเกิดขึ้นได้ง่ายแต่ก็สลายตัวเร็ว 

กมลรัตน์  หล้าสุวงษ์  (2527, 174) ได้สรุปว่า ความคิดเห็นเป็นเพียงการแสดงออกที่เกิดจากความรู้สึก
ภายในต่างๆ  ซ่ึงความรู้สึกภายในนั้นอาจเป็นเพียงเจตคติหรือความเชื่อหรือค่านิยมหรือถ้าจะกล่าวในลักษณะของ
พฤติกรรมในแง่ของจิตวิทยาก็กล่าวได้ว่าเจตคติ  ความเชื่อและค่านิยมเป็นพฤติกรรมภายในที่ไม่มีผู้ใดสังเกตหรือ
ทราบได้นอกจากตัวของเขาผู้นั้น  แต่ความคิดเห็นเป็นพฤติกรรมภายนอกที่ผู้อื่นสามารถสังเกตหรือทราบได้อย่าง
ชัดเจน  ดังนั้นคนที่มีเจตคติหรือความเช่ือหรือค่านิยมอย่างหนึ่ง  แต่ถ้าเขาไม่แสดงความคิดเห็นออกมาก็จะไม่มี
ผู้ใดทราบได้เลยว่าเขามีเจตคติหรือความเชื่อหรือค่านิยมเช่นใด 

นพมาศ  ธีรเวคิน  (2539, 99)  อธิบายว่า  ความคิดเห็นนั้นถูกจัดว่าเป็นส่วนที่มนุษย์ได้แสดงออกมาโดย
การพูดหรือการเขียน มนุษย์นั้นพูดจากใจจริง  พูดตามสังคม  หรือพูดเพื่อเอาใจผู้ฟังก็ตาม แต่เมื่อพูดหรือเขียนไป
แล้วก็ท าให้เกิดผลได้  คนส่วนใหญ่ก็มักจะถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มนษุย์แสดงออกมานั้นเปน็สิ่งทีส่ะท้อนถึงความในใจ  
ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่นิยมกันมากความคิดเห็นของบุคคลเกิดจากประสบการณ์  การติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่น  การ
เลียนแบบและองค์ประกอบทางสถาบันสังคม  คือ  

1)  ประสบการณ์  บุคคลจะมีความคิดเห็นในแบบใด  ลักษณะใด  ขึ้นอยู่กับว่าบุคคลนั้นมีประสบการณ์
กับส่ิงๆ  นั้น  ในลักษณะใด 

2)  การติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่น  ความคิดเห็นของบุคคลอาจเกิดจากการที่มีการติดต่อสัมพันธ์กันมีการ
ถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ  จากบุคคลนั้นแล้วก็รับเอาความคิดเห็นนั้นมาเป็นของตนเอง 

3)  ตัวแบบ  ความคิดเห็นของบุคคลบางอย่างอาจเกิดจากการเลียนแบบไม่ว่าเป็นการเลียนแบบ
พฤติกรรมของบุคคลที่ชื่นชอบ หรือจากส่ือต่างๆ  ด้วย 

4)  องค์ประกอบทางสถาบันสังคม  สถาบันทางสังคมต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน  วัด  องค์การ  เป็นส่ิง
ที่มีอิทธิพลในการสร้างคามคิดเห็น  โดยบุคคลจะค่อยๆ  รับประสบการณ์จากชีวิตประจ าวันจนกลายเป็นความ
คิดเห็นต่อไป 

กิตติ  สุทธิสัมพันธ์  (2542, 12-13)  ได้สรุปปัจจัยพื้นฐานที่มีอิทธิพลต่อความคิดเห็นของบุคคล  ซ่ึงท า
ให้บุคคลแต่ละคนแสดงความคิดเห็นที่อาจเหมือนกันหรือแตกต่างกันออกไป  คือ 

1)  ปัจจัยส่วนบุคคล  ได้แก่ 
-  ปัจจัยทางพันธุกรรมและร่างกาย  คือ  เพศ  อวัยวะ  ความครบถ้วนสมบูรณ์ของอวัยวะต่างๆ  

คุณภาพของสมอง 
-  ระดับการศึกษา การศึกษามีอิทธิพลต่อการแสดงออก  ซ่ึงความคิดเห็นและการศึกษาท าให้

บุคคลที่มีความรู้ในเรื่องต่างๆ  มากขึ้น  และคนที่มีความรู้มากจะมีความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ  อย่างมีเหตุผล 
-  ความเชื่อ  ค่านิยม  และเจตคติของบุคคลต่อเรื่องต่างๆ  ซ่ึงอาจได้จากการเรียนรู้กลุ่มบุคคล

ในสังคม  หรือจากการอบรมส่ังสอนของครอบครัว 
-  ประสบการณ์  เป็นส่ิงที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้  ท าให้มีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่และความ

รับผิดชอบต่องาน  ซ่ึงจะส่งผลต่อความคิดเห็น 
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2)  ปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อม  ได้แก่ 
-  ส่ือมวลชน  ได้แก่  วิทยุ  โทรทัศน์  หนังสือพิมพ์  เป็นต้น  ส่ิงต่างๆ เหล่านี้มีอิทธิพลอย่าง

มากต่อความคิดเห็นของบุคคล  เป็นการได้รับข่าวสาร  ข้อมูลต่างๆ  ของแต่ละบุคค 
- กลุ่มและสังคมที่เกี่ยวข้อง  มีอิทธิพลต่อความคิดเห็นของบุคคล  เพราะเมื่อบุคคลอยู่ในกลุ่ม

ใดหรือสังคมใด  ก็จะต้องยอมรับและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของกลุ่มหรือสังคมนั้น  ซ่ึงท าให้บุคคลนั้นมีความ
คิดเห็นไปตามกลุ่ม  หรือสังคมที่อยู่ 

- ข้อเท็จจริงในเรื่องต่างๆ  หรือส่ิงต่างๆ  ที่บุคคลแต่ละคนได้รับ   ทั้งนี้เพราะข้อเท็จจริงที่
บุคคลได้รับแตกต่างกัน  ก็จะมีผลต่อการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกัน 

ปัจจัยที่ท าให้บุคคลเกิดความคิดเห็นต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งประกอบด้วย 
1)  ปัจจัยทางพันธุกรรมและร่างกาย  เป็นปัจจัยที่มักจะไม่มีการพูดถึงมากนัก ซ่ึงจากการศึกษาพบว่า  

ปัจจัยทางพันธุกรรมจะมีผลต่อความก้าวร้าวของบุคคล  ซ่ึงจะท าให้มีผลต่อการศึกษา  เจตคติ  หรือความคิดเห็น
ของบุคคลนั้นๆ  ได ้ ประสบการณ์โดยตรงของบุคคล  คือ  การที่บุคคลได้รับความรู้สึก  และความคิดโดยตรงไม่
ว่าจะเป็นการกระท า  หรือได้พบเห็นต่อสิ่งต่างๆด้วยตัวเอง  ท าให้เกิดเจตคติหรือความคิดเห็นจากประสบการณ์ที่
ตนเองได้รับ 

2)  อิทธิพลจากครอบครัว  เป็นปัจจัยที่บุคคลได้รับจากการเลี้ยงดู  อบรม  ของพ่อแม่และครอบครัว  ท า
ให้เด็กได้รับการอบรมส่ังสอน  ทั้งในความคิด  การตอบสนองความต้องการทาง ด้านร่างกาย  การให้รางวัล  และ
การลงโทษ 

3)  เจตคติและความคิดเห็นของกลุ่ม  เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลมากเพราะบุคคลต้องมีสังคมและอยู่รวมกัน
เป็นกลุ่ม  ดังนั้นเจตคติและความคิดเห็นต่างๆ  ของกลุ่มจะได้รับการถ่ายทอดสู่ตัวบุคคล 

4)  ส่ือมวลชน  เป็นการที่บุคคลได้รับข่าวสาร ความคิดเห็น หรือเจตคติต่างๆ  จากส่ือด้านต่างๆ  จะมีผล
ท าให้บุคคลมีความคิดเห็น  ความรู้สึก  เป็นไปตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ  ที่ได้รับ 

Foster  (1952 อ้างใน สุนิภา  งามสันติกุล, 2543, 11) ได้สรุปว่ามีปัจจัย  2  ประการ  ที่ท าให้เกิดความ
คิดเห็น  ดังนี้ 

1)  ประสบการณ์ที่บุคคลมีต่อส่ิงของ  คน  หมู่คณะ  เรื่องราวต่างๆ  หรือสถานการณ์  ความคิดเห็น  
เกิดขึ้นในตัวบุคคลจากการได้พบเห็น  ความคุ้นเคย  อาจถือได้ว่าเป็นประสบการณ์ตรงและจากการได้ยินได้ฟัง  
ได้เห็นรูปถ่าย  หรืออ่านจากหนังสือโดยไม่ได้พบเห็นของจริงถือว่าเป็นประสบการณ์ทางอ้อม 

2)  ระบบค่านิยมและการตัดสินค่านิยม  เนื่องมาจากกลุ่มชนแต่ละกลุ่มมีค่านิยมและการตัดสินค่านิยม
ไม่เหมือนกัน  คนแต่ละกลุ่มจึงมีความคิดเห็นในสิ่งต่างๆ  แตกต่างกัน 

2.4.2  วิธีวัดความคิดเห็น 
พรเพ็ญ  เพชรสุขศิริ  (2531, 3)  ได้กล่าวถึง  มาตรวัดทัศนคติและความคิดเห็นที่ใช้กันอยู่แพร่หลาย  ซ่ึง

มี  4  วิธี  คือ 
1)  วิธีของเธอร์สโตน  (Thurstone’s Method)  เป็นวิธีสร้างมาตรวัดออกเป็นปริมาณแล้วเปรียบเทียบ

ต าแหน่งของความคิดเห็น  หรือทัศนคติไปในทางเดียวกันและเสมือนว่าเป็น  scale  ที่มีช่องทางเท่ากัน  (equal-
appearing intervals) 
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2)  วิธีของกัตต์แมน  (Guttman’s Scale)  เป็นวิธีวัดทัศนคติหรือความคิดเห็นในแนวเดียวกัน   และ
สามารถจัดอันดับของทัศนคติสูง-ต ่า  แบบเปรียบเทียบกันและกันได้  จากอันดับต ่าสุดถึงสูงสุดได้  และแสดงถึง
การสะสมของข้อความคิดเห็น 

3)  วิธีจ าแนกแบบ  เอส ดี สเกล  (Semantic Differential Scale: S-D Scale)  เป็นวิธีวัดทัศนคติหรือความ
คิดเห็น  โดยอาศัยคู่ค าคุณศัพท์ที่มีความหมายตรงกันข้าม  (Bipolar Adjective)  เช่น ด-ีเลว, ขยัน-ขี้เกียจ  เป็นต้น 

4) วิธีของไลเคิร์ท (Likert’s Method) เป็นวิธีสร้างมาตรวัดทัศนคติและความคิดเห็นที่นิยมแพร่หลาย  
เพราะเป็นวิธีสร้างมาตรวัดที่ง่าย  ประหยัดเวลา  ผู้ตอบสามารถแสดงทัศนคติในทางชอบหรือไม่ชอบ  โดยจัด
อันดับความชอบหรือไม่ชอบ  ซ่ึงอาจมีค าตอบให้เลือก  4  หรือ  5  ค า ตอบ  และให้คะแนน 5, 4, 3, 2, 1  หรือ  +2, 
+1, 0, - 1, -2 ตามล าดับ 

Thurstone  (1928 อ้างใน สุนิภา  งามสันติกุล, 2543, 12)  ได้กล่าวว่า  การวัดความคิดเห็นโดยทั่วไป  
ต้องมีส่วนประกอบ  3  อย่าง  คือ  บุคคลที่ถูกวัด  ส่ิงเร้า  และการตอบสนอง  ซ่ึงจะออกมาเป็นระดับ  สูง-ต ่า  
มาก-น้อย  วิธีวัดความคิดเห็นนั้นโดยมาก  จะใช้การตอบแบบสอบถามและการสัมภาษณ์  โดยให้ผู้ที่ตอบค าถาม
เลือกตอบแบบสอบถาม 

สรุปได้ว่า  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคิดเห็นนั้นอาจแบ่งได้เป็นปัจจัยด้านบุคคลซ่ึงรวมถึงข้อมูลส่วน
บุคคล  ข้อมูลในด้านงานและปัจจยัด้านส่ิงแวดล้อม  ซ่ึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคิดเหน็นัน้อาจจะเป็นปัจจัยส่วน
บุคคล  ได้แก่  เพศ  อายุ  ซ่ึงเป็นปัจจัยทางพันธุกรรมและร่างกาย  ระดับการศึกษา  การศึกษามีอิทธิพลต่อการ
แสดงออกซ่ึงความคิดเห็นและการศึกษาท าให้บุคคลมีความรู้ในเรื่องต่างๆ   มากขึ้น  และคนที่มีความรู้มากจะมี
ความคิดเห็นต่างๆ  อย่างมีเหตุผล  ส่วนข้อมูลในด้านงาน  ได้แก่  ระดับต าแหน่งระยะเวลาในการปฏิบัติงานหรือ
ประสบการณ์เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้  ท าให้มีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่และความรับผิดชอบต่องานซ่ึงจะ
ส่งผลต่อความคิดเห็นส่วนปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อม  ได้แก่  ส่ือต่างๆ  การได้รับข้อมูลข่าวสารจากส่ือต่างๆ  มี
อิทธิพลอย่างมากต่อความคิดเห็นของบุคคลกลุ่มและสังคมที่เกี่ยวข้อง  เช่น  การเข้ามีส่วนร่วมมีอิทธิพลต่อความ
คิดเห็นของบคุคล  เพราะเมื่อบุคคลในกลุ่มใดหรือสังคมใดก็จะต้องยอมรบั และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของกลุ่มหรือ
สังคมนั้น  ซ่ึงท าให้บุคคลมีความคิดเห็นไปตามกลุ่มหรือสังคมนั้นๆ   ข้อเท็จจริงในเรื่องราวต่างๆ  หรือส่ิงต่างๆ  
ที่บุคคลแต่ละคนได้รับ   
 
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับตัวก าหนดคุณภาพของการบริการ 
 คุณภาพของการบริการนั้นมีความหมายหลายประการ คือ บริการดี ราคารับได้ หรือความพอใจของผู้ซื้อ  
การบริการที่มีคุณภาพจะเกิดความประทับใจไปนาน  การบริการที่ดีมีคุณภาพ่จึงเหมือนกับการให้ประโยชน์สุข 
ซ่ึงมีคุณค่าต่อชีวิต 
 คุณภาพของการบริการจึงเป็นมาตรการที่ใช้วัดระดับการบริการว่าดี  ตรงกับความคาดหวังของผู้บริโภค
หรือผู้รับบริการเพียงใด กล่าวคือ ถ้าการบริการที่คาดหวังว่าจะได้รับมากกว่าการบริการที่เราได้รับจริงผลก็คือ  
คุณภาพของการบริการนั้นใช้ไม่ได้  แต่ถ้าการบริการที่คาดหวังว่าจะได้รับเท่ากับการบริการที่เราได้รับจริงผลก็
คือ คุณภาพของการบริการนี้น่าพอใจ และถ้าการบริการที่คาดหวังว่าจะได้รับน้อยกว่าการบริการที่เราได้รับจริง
ผลก็คือ คุณภาพของการบริการนั้นดีเยี่ยม 
 ผลการค้นคว้าเกี่ยวกับปัจจัยที่เป็นตัวก าหนดคุณภาพของการบริการ  ซ่ึงปัจจัยที่เป็นตัวก าหนดคุณภาพ
ของการบริการที่สามารถน าไปใช้ได้กับการบริการทั่ว ๆ ไป มี 10 ประการดังต่อไปนี้ 
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1) ไว้ใจได้ ความหมายว่า การบริการนั้น ต้องคงเส้นคงวาและไว้วางใจ 
2) ความพร้อม หมายถึง การบริการที่พร้อมทุกเวลา ผู้ให้บิรการมีความเต็มใจและได้ 

เตรียมตัวที่จะให้บริการอยู่เสมอ 
3) ความสามารถ หมายถึง ผู้ให้บริการจะต้องมทีักษะและความรู้ในการให้บริการ 
4) ความสามารถในการเข้าถึง หมายความว่า จะต้องง่ายต่อการติดต่อ ไม่มีพิธีการซับซ้อน 

ไม่เสียเวลารอคอยนาน 
5) ความมีอัธยาศัย หมายถึง ความสุภาพอ่อนน้อม เป็นมิตร และเข้าใจความรู้สึกของลูกค้า 
6) การสร้างสัมพันธ์ คือ การติดต่อให้ข่าวสารลูกค้า ด้วยภาษาที่ลูกค้าเข้าใจ รวมทั้งรับฟัง 

ความคิดเห็นของลูกค้า 
7) เชื่อถือได้  หมายถึง การบริการนั้นมีความซ่ือตรง เชื่อถือ และไว้วางใจได ้
8) มั่นคงปลอดภัย  หมายถึง บริการจะต้องไม่เป็นที่สงสัย ปราศจากการเสี่ยงและอันตราย 
9) รู้จักและเข้าใจลูกค้า หมายถึง พยายามท าความเข้าใจถึงความต้องการและความ 

คาดหวังของลูกค้า ให้บริการที่ท าให้ลูกค้าคิดว่าเป็นความใส่ใจเฉพาะตัว 
 10)  พยายามให้ส่ิงที่ลูกค้าสัมผัสได้ หมายถึง ว่าเน้นเป็นพิเศษในเรื่องส่ิงอ านวยความสะดวกที่เป็น
รูปธรรม บุคลากร ตลอดจนสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่สามารถสัมผัสได ้
 อเดย์และแอนเดอร์เชน (Aday and Andersen, 1978) กล่าวถึงทฤษฎีที่ช้ีพื้นฐาน 6 ประเภท ที่เกี่ยวกับ
ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ  และความรู้สึกที่ผู้ใช้บริการได้รับจากการบริการเป็นส่ิงส าคัญที่จะช่วยประเมิน
ระบบบริการว่าได้มีการเข้าถึงผู้ใช้บริการ ความพึงพอใจ 6 ประเภทนั้น คือ 

1) ความพึงพอใจต่อความสะดวกที่ไดรับจากบริการ ซ่ึงแยกออกเป็น 
-  การใช้เวลารอคอยในสถานที่บริการ 
-  การได้รับการดูแลเมื่อมีความต้องการ 
-  ความสะดวกสบายที่ได้รับในสถานบริการ 

 2)   ความพึงพอใจต่อการประสานงานของการบริการ ซ่ึงแยกออกเป็น 
  -  การได้รับบริการทุกประเภทในสถานที่คือผู้ใช้บริการสามารถขอรับบริการความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ 
  -  ผู้ให้บริการให้ความสนใจผู้ใช้บริการ 
  -  ได้มีการติดตามผลงาน 
 3)   ความพึงพอใจต่อข้อมูลที่ได้รับจากบริการ 
 4) ความพึงพอใจต่ออัธยาศัย ความสนใจของผู้ให้บริการ ได้แก่ การแสดงอัธยาศัยท่าทางที่ดี เป็นกันเอง
ของการให้บริการ และความสนใจ ห่วงใยต่อผู้ใช้บริการ 
 5)   ความพึงพอใจต่อคุณภาพของบริการ ได้แก่ คุณภาพของการบริการต่อผู้ใช้บริการ 
 ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ (2541) ได้อธิบายแนวคิดของ Philip Kotler เกี่ยวกับตัวก าหนดคุณภาพของการ
บริการไว้ดังนี้  ผู้ให้บริการจะต้องท าให้ผลิตภัณฑ์แตกต่างจากคู่แข่งขัน  ส่ิงส าคัญส่ิงหนึ่งในการสร้างความ
แตกต่างของธุรกิจให้บริการ คือ การรักษาระดับการให้บริการที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน  โดยเสนอคุณภาพการ
ให้บริการตามที่ลูกค้าได้คาดหวังไว้  โดยทั่วไปคุณภาพของการบริการสามารถพิจารณาได้จากตัวก าหนดคุณภาพ
ที่ส าคัญ ได้แก่ 
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1) ความพึ่งพาได้ หมายถึง ความสามารถในการปฏิบตัิงานในลักษณะที่เชื่อถือได้ถูกต้อง 

สม่ าเสมอ 
2) ความพร้อมในการตอบสนอง หมายถึง ความเต็มใจที่จะใหบ้ริการและช่วยเหลือลูกค้า 

อย่างรวดเร็ว 
3) ความสามารถในการแข่งขัน หมายถึง ทักษะ ความรู้ ความสามารถที่จ าเป็นเพื่อให้การ 

บริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
4) ความเข้าถึงได้ง่าย หมายถึง ความสะดวกในการติดต่อ สามารถเข้าพบได้ง่าย 
5) การมีมารยาทที่ดี หมายถึง ความสุภาพ อ่อนน้อม ให้ความเคารพไม่ถือตัว 
6) การติดต่อส่ือสารที่ดี หมายถึง การตั้งใจฟงัและเข้าใจลูกค้า การใหข้้อมูลที่ถูกต้องแก่ 

ลูกค้าโดยใช้ภาษาและค าพูดที่ลูกค้าสามารถเข้าใจง่าย 
7) ความน่าเชื่อถือ หมายถึง มีความน่าเชื่อถือ สามารถไว้วางใจได้และมีความซ่ือสัตย ์
8) ความปลอดภัย หมายถึง การปกปอ้งลูกค้า จากอันตรายความเสี่ยง หรือ ข้อสงสัยต่าง ๆ  

เคารพในความลบัทีเ่ป็นข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า 
9) ส่ิงที่สัมผัสได้ หมายถึง ส่ิงอ านวยความสะดวก เครื่องอุปกรณ์ รวมถึงบุคลิกภาพของ 

พนักงาน            
 
2.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

กิตติธัช  อิ่มวัฒนกุล (2553)   ศึกษาเรื่อง  ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้าน
โครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาระดับความพึงพอใจและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้านโครงสร้าง
พื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอโนนไทย โดยรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง  ประกอบด้วย
สมาชิกสภาท้องถิ่นและประชาชนในเขตพื้นที่บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนไทย จ านวน 9 แห่ง เพื่อ
น าผลการศึกษามาบันทึกข้อมูลประมวลผล วิเคราะห์ ประเมินผล และผลความพึงพอใจของประชาชน โดยใช้
วิธีการ Taro Yamane เพื่อหาจ านวนขนาดกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนทั้งหมด และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างประชาชน
อย่างเป็นสัดส่วนเพื่อให้ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างจากแต่ละต าบล  ไม่น้อยกว่า 398 คน ซ่ึงเครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษาจึงเป็นแบบสอบถามปลายปิดและปลายเปิด ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้โปรแกรม SPSS เพื่อวัด
ค่าเฉลี่ยและการกระจายของข้อมูล  จากผลการศึกษาท าให้ทราบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ขององค์การบริการส่วนต าบลด้านโครงสร้างพื้นฐานทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านถนน ด้านไฟฟ้าแสงสว่าง และด้าน
ประปา  อีกทั้งระดับความพึงพอใจของประชาชนของแต่ละต าบลในเขตอ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 
รวมถึงข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มี
ประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชนต่อไป 

ณัฐวุฒิ  พิริยะจีระอนันต์  (2544)  ศึกษาเรื่อง  ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ
เทศบาลนครเชียงใหม่  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการให้บริการเทศบาลนคร
เชียงใหม่ในงาน  ด้านการศึกษา  และกองคลังตามล าดับ  ส าหรับกองสาธารณสุข  และกองช่างพบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับน้อย  ในรายละเอียดของงานด้านกองการศึกษามีความพึงพอใจมากทุก
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ด้าน  ส าหรับด้านกองคลัง พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากทุกงานยกเว้นด้านอากรฆ่า
สัตว์  งานพัฒนาชุมชน  และงานสังคมสงเคราะห์  ที่มีอยู่ในระดับความพึงพอใจน้อย  แต่ส าหรับงานกอง
สาธารณสุขและกองช่างในรายะละเอียดของทุกงานพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจน้อยในทุกด้าน 

ส าหรับระดับความพึงพอใจด้านการบริการ  ด้านค่าธรรมเนียม  ด้านสถานที่  ด้านพนักงานที่ให้บริการ 
ด้านอุปกรณ์ ด้านการติดต่อส่ือสาร  และด้านขั้นตอนที่ให้บริการ  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความ       
พึงพอใจในเรื่องการติดต่อส่ือสารและสถานที่  ในระดับความพึงพอใจมาก ส าหรับด้านพนักงาน  ด้านการบริการ  
ด้านอุปกรณ์  ด้านขั้นตอนการให้บริการ และด้านค่าธรรมเนียม  มีระดับความพึงพอใจในระดับน้อยตามล าดับ
ส าหรับระดับปัญหาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับปัญหามากในด้านค่าธรรมเนียม  ด้านการบริการ  ด้าน
พนักงาน  ด้านอุปกรณ์  ตามล าดับและในด้านสถานที่      ด้านการติดต่อส่ือสารและด้านขั้นตอนที่ให้บริการอยู่ใน
ระดับปัญหาน้อยตามล าดับ 

พงษ์ไพบูลย์  ศิลาวราเวทย์ และทิฆัมพร  คุ้มวงค์ (2551) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู้มารับบริการ
จากองค์การบริหารส่วนต าบลท่าล้อ อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  ผลการศึกษาพบว่า ด้านกระบวนการและ
ขั้นตอนในการในการให้บริการ พบว่า ความพึงพอใจโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
ในด้านก าหนดกระบวนการหรือขั้นตอนในการให้บริการแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์อย่างชัดเจนมากที่สุด 
รองลงมาคือผู้รับบริการสามารถตรวจสอบบัญชีรายช่ือผู้สูงอายุ  ด้านความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  
พบว่า ความพึงพอใจโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  โดยจ าแนกตามล าดับดังนี้ เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเป็นผู้มีอัธยาศัยไมตรีที่ดีแก่ผู้มารับบริการ เช่น ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาไพเราะและมีความสุภาพมากที่สุด 
รองลงมาคือ เป็นบุคคลที่มความซ่ือสัตย์สุจริต ไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ จากการให้บริการ  
และมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ซักถาม  ทุกประเด็นเกี่ยวกับการสงเคราะห์กลุ่มเป้าหมายจนกระทั่งหมด
ความสงสัย   ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก พบว่า ความพึงพอใจโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  โดยจ าแนกตามล าดับ
ดังนี้ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในด้านการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพด้วยวิธีการรับเงินสดมากที่สุด 
รองลงมาผู้รับบริการพึงพอใจในด้านระหว่างรอรับบริการได้รับความสะดวกในส่ิงที่องค์การบริการส่วนต าบลจัด
ไว้เป็นอย่างดี  ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในด้านการจัดเตรียมสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อให้บริการแก่ผู้รับบริการ 

พวงเพชร  สุวรรณชาติ (2553)  ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินการด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน ของเทศบาลนครหาดใหญ่ ระหว่างพ.ศ. 2552-2553 ผลการวิจัยพบว่า ประชากรที่อาศัยในเขต
เทศบาลนครหาดใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเทศบาลนครหาดใหญ่โดยภาพรวมและพิจารณาใน
แต่ละโครงการอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด และผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนกลุ่ม
ตัวอย่างต่อการด าเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ระยะเวลาอยู่ในชุมชน ไม่มี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ส่วนปัญหาและ
ข้อเสนอแนะทั่วไปของประชาชนกลุ่มตัวอย่าง คือ ควรปรับปรุงก่อสร้างทางเท้าและซ่อมแซมถนนให้เพียงพอ
และสะดวกในการสัญจร  ควรเอาใจใส่ในการเก็บขยะในคูระบายน้ าอย่างสม่ าเสมอเพื่อป้องกันขยะอุดตัน ขยายคู
ระบายน้ าเพื่อให้ทันในสภาวะฉุกเฉินในการระบายน้ า และจัดอบรมในประชาชนให้ชุมชนให้มีความรู้   ควร
ด าเนินการแก้ไขเครื่องหมายจราจรและสัญญาณไฟจราจรที่ไม่ชัดเจนและเพิ่มตามจุดต่าง ๆ ที่เหมาะสม ควร
ด าเนินการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มเติมในจุดที่ล่อแหลมต่อการเกิดอุบัติเหตุและอาชญากรรม และจัดการตรวจ
ตราแก้ไขอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดการช ารุด 
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พัณณิตา  ทองไสย (2547)  ศึกษาเรื่อง  ความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลที่มีต่อการ
บริหารงานของคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลสว่างแดนดิน  อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร พบว่า  ประชาชน
มีความพึงพอใจการบริหารงานของคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลสว่างแดนดินภาพรวมในระดับต่ า เมื่ อวิเคราะห์
ความพึงพอใจเป็นรายด้าน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจระดับสูงด้านการจัดหารายได้  แต่มีความพึงพอใจใน
ระดับต่ าในด้านที่เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยคือ ความพึงพอใจด้านการควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน  ด้านการ
บริหารงานเทศบาล ด้านการปฏิบัติตามนโยบายหาเสียง  ด้านการพัฒนาท้องถิ่น  และด้านสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ประชาชนที่มีการศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรีมีความพึงพอใจการบริหารงานของคณะผู้บริหาร
เทศบาลภาพรวมสูงกว่าประชาชนที่มีการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
ในขณะที่ประชาชนเพศชายและหญิง  ประชาชนที่มีระดับอายุ  อาชีพ  และรายได้แตกต่างกัน  มีความพึงพอใจ
การบริหารงานของคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลไม่แตกต่างกัน 

สโรชา  แพร่ภาษา  (2549)  ศึกษาเรื่อง  การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอ่การให้บริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรณีศึกษา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา อ าเภอเมือง  จังหวัด
ฉะเชิงเทรา วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับของความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ การศึกษาถึงปัญหา
และอุปสรรค  ที่มีต่อการให้บริการแก่ประชาชน  ตลอดจนแนวทางการพัฒนาการของการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยท าการส ารวจความพึงพอใจใน  3  ภารกิจ  คือ  1) ภารกิจการให้บริการ
เครื่องจักรกล  งานส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม ศิลปะ/กีฬา  และงานระบบสารสนเทศและประชาสัมพันธ์  2) ภารกิจ
งานการให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจ ามกราคม– สิงหาคม 2549  3) ภารกิจงานด้านการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
โรงแรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราประจ าปีงบประมาณ 2549 พบว่าแต่ละข้อตอบสนองต่อภารกิจทั้ง 
3 ด้านออกมาในระดับดี 

ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี  (2550) ศึกษาเรื่อง ความ         
พึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี  โดยการเก็บ
ข้อมูลจากประชาชนที่มาติดต่อราชการโดยสุ่มแบบง่าย จ านวน 100 คน โดยการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ประเด็นคือ 
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลด้านการบริการ ข้อมูลด้านกระบวนการให้บริการด้านส่ิงอ านวยความสะดวก  โดยการศึกษา
พบว่า ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่/บุคลากรให้บริการด้วยรอยย้ิมสุภาพเป็นมิตร บริการด้วยความรวดเร็วดูแล
เอาใจใส่กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ และให้ค าแนะน า หรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี  โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก  ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการเป็นระบบและเป็นขั้นตอน มีระยะเวลาให้บริการที่เหมาะสม 
บริการเป็นระบบก่อน-หลังอย่างยุติธรรม มีเครื่องมือให้บริการที่ทันสมัย มีเอกสาร แผ่นป้าย แผ่นพับ บอร์ด แจ้ง
ข้อมูลต่าง ๆ และมีตู้แสดงความคิดเห็น โดยภาพรวมประชากรผู้ตอบแบบสอบสัมภาษณ์มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก  ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกความสะดวกต่าง ๆ เช่น ที่นั่งผู้รับบริการ สถานที่บริการสะอาดเป็น
ระเบียบ ความชัดเจนของป้ายต่าง ๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ บอกจุดบริการ โทรศัพท์สาธารณะ บริการน้ าดื่ม ที่
จอดรถ ห้องน้ า โดยภาพรวมผู้ตอบแบบสัมภาษณ์มีความพึงพอใจในระดับมาก และด้านผลรวมการให้บริการทุก
ด้านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  ในด้านการให้ค าแนะน าการปรับปรุงการให้บริการ เรื่องสถานที่ที่ยังมีความ
คับแคบ 

สุนทร  จันทรนนท์  (2550)  ศึกษาเรื่อง  ความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลนครยะลา  ที่มีต่อ
การบริหารงานด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมของเทศบาลนครยะลา  ผลการวิจัยพบว่า  กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษามี
ความพึงพอใจต่อการบริหารงานด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมโดยรวมอยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย 3.46  มีความ
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พึงพอใจมากที่สุดคือ  ปัจจุบันพึงพอใจกับสภาพแวดล้อมภายในชุมชน  และมีความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ  การ
ด าเนินการก าจัดสุนัขที่ไม่ปรากฏเจ้าของ ปัญหาด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมมากที่สุดคือ  การ
ประชาสัมพันธ์ในงานด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมไม่ทั่วถึง  ร้อยละ 82.1  ข้อเสนอแนะ  เทศบาลนครยะลา
ควรจัดประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้นทุกชุมชน 

แวหะมะ จินาแวและอริยา คูหา (2553)  ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส กรณีศึกษาประชาชนในเขตอ าเภอยี่งอ ในบริการ 8 ด้าน คือ โครงสร้าง
พื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ด้านการศึกษา ด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้าน
การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ด้านการบริหารจัดการที่ดี ด้านความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข  
มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหา รส่วนจังหวัด
นราธิวาส กรณีศึกษาประชาชนในเขตอ าเภอยี่งอ 2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ตามตัวแปรเพศ อายุ รายได้ และระดับการศึกษา 3.เพื่อศึกษาปัญหาและ
ข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการบริการของขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  โดยกลุ่มตัวอย่างในการ
วิจัย เป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่อ าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส จ านวน 396 คน  โดยใช้วีการสุ่มตัวอย่าง
แบบแบ่งช้ัน (Stratified random sampling) ตามสัดส่วนของจ านวนประชากรกับขนาดกลุ่มตัวอย่างซ่ึงสุ่มจาก
ครัวเรือนโดยเป็นหัวหน้าครัวเรือนหรือตัวแทนโดยใช้ตารางเลขสุ่ม (Ramdom number table) จากประชากร
ทั้งหมด 38,032 คน โดยใช้แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนราธิวาส ซ่ึงมีค่าความเช่ือมั่น 0.96 และแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไขปรับปรุงการบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส 

อมรรัตน์  วงค์ไขยสิทธ์ิ  (2550)   ศึกษาเรื่อง  ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ
เทศบาลต าบลสบปราบ จ าแนกตาม เพศ อายุ การศึกษา  และรายได้  และศึกษาถึงปัญหาอุปสรรค ตลอดจนความ
ต้องการของประชาชนที่มีการให้บริการของเทศบาลต าบลสบปราบ อ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง  โดยกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนผู้มาใช้บริการกับเทศบาลต าบลสบปราบทั้ง 5 กอง  ได้แก่ ส านัก
ปลัดเทศบาล  กองคลัง  กองช่าง  กองการศึกษา  และกองสาธารณสุข จ านวน 376 คน  และได้รับแบบสอบถาม
กลับคืนมา 353 ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ 93.88  โดยใช้วิธีการเลือกสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ  เครื่องที่ใช้ในการวิจัยคือ 
แบบสอบถามปลายปิด  โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  และแบบปลายเปิด  ซ่ึงผู้ศึกษาได้สร้างขั้นมาและ
ได้รับการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญ  โดยมีค่าความเชื่อม่ันโดยรวมเท่ากับ 0.8285 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t และการทดสอบค่า f (One-way 
Anova) จากผลการวิจัยพบว่า 1. ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลสบ
ปราบอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.34) ส่วนความพึงพอใจในรายด้านเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยคือ  ด้านความ
สะดวกของสถานที่ให้บริการ  ด้านความรู้ของพนักงานผู้ให้บริการ  ด้านพนักงานให้บริการ  ด้านคุณภาพภาพงาน
บริการ  และด้านข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากากรให้บริการ 2.ประชาชนผู้รับบริการซ่ึงมีเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ
และรายได้  มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกันในด้านความสะดวกของสถานที่ ให้บริการ ด้านพนักงานให้บริการ 
ด้านความรู้ของพนักงานให้บริการและด้านคุณภาพของงานบริการ  และพบว่าประชาชนผู้รับบริการที่แตกต่างกัน 
มีความพึงพอใจในด้านข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากการให้บริการแตกต่างกัน  3. ข้อเสนอแนะจากประชาชน
ต้องการให้ส านักงานงานเทศบาลต าบลสบปราบเน้นที่การให้บริการของเจ้าหน้าที่เป็นพิเศษในด้านมารยาทและ
มนุษยสัมพันธ ์



บทที่ 3 
วิธีด าเนินการประเมิน 

 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากร  

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็นประชาชนที่เป็นตัวแทนครัวเรือนที่อาศัยในเขตเทศบาล

เมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 20 ชุมชน และ 1 ย่านการค้า จ านวน 30,583 คน  

ที่มา: งานทะเบียนราษฎร์ เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 

 กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็นประชาชนที่เป็นตัวแทนครัวเรือนที่อาศัยในเขตเทศบาล

เมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 20  ชุมชน และ 1 ย่านการค้า  จ านวน 400 คน  

 ประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่ใช้ในการศึกษาด้วยความเช่ือมั่น 95% ( = .05) ซ่ึงเทียบจาก

ตารางขนาดกลุ่มตัวอย่างของยามาเน่ (ล้วน  สายยศ และอังคณา  สายยศ. 2538 : 297 ;  อ้างอิงจาก Yamane. 1967) 

ปรากฏว่าต้องใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 395 คน ดังนั้นผู้ประเมินได้ด าเนินการตามล าดับดังนี้ 

 ขั้นที่ 1 ประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่ใช้ในการศึกษาปรากฏว่าต้องใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างอย่าง

น้อย 395 คน แต่ผู้ประเมินก าหนดที่ 400 คน  

 ขั้นที่ 2 สุ่มจากหน่วยงานของราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และอื่นๆ ที่อยู่ในเขตเทศบาลเมือง    

ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 50 หน่วยงาน โดยวิธีการสุ่มแบบโควตา (Quota sampling) 

    

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า  
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย แบบสอบถามปลายปิด และแบบสอบถามปลายเปิด 

ประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจ าปี 2558 แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 ข้อมูลแสดงความพึงพอใจของประชาชนที่ มีต่อการด าเนินงานตามภารกิจต่างๆ ที่มีต่อการ

ด าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน 5 เรื่อง และนโยบายการพัฒนา 5 ด้าน ของผู้บริหาร ที่มีต่อการด าเนินงานตาม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล 4 ยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนาเทศบาล และที่มีต่อการรักษาความสะอาดของ

เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 

 ตอนที่ 3 ความคิดเห็นทั่วไปและข้อเสนอแนะ 
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3.3 วิธีการเกบ็ขอ้มูล   

การประเมินนี้จะใช้วิธีการเก็บข้อมูล ดังนี ้

1) ลงส ารวจพื้นที่จริงโดยการใช้แบบสอบถามปลายปิด และแบบสอบถามปลายเปิด ส าหรับ

แบบสอบถามปลายเปิด และข้อเสนอแนะต่างๆ จะใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก บันทึกข้อมูลลงแบบสอบถาม 

บันทึกภาพนิ่ง เก็บข้อมูลตามชุมชนโดยมีการกระจายข้อมูล ให้ครบตามปริมาณกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนด โดย

พิจารณาจากสัดส่วนของประชากรแต่ละชุมชน 

2) วิเคราะห์ผลการประเมิน 

 3) เข้าร่วมการประชุมประจ าเดือนขององค์การบริหารสภาชุมชนเมืองทุ่งสง ในวันพุธที่ 27 เดือน
เมษายน พ.ศ. 2559 ณ ที่ท าการชุมชนเสริมชาติ  เพื่อก าหนดการจัดเวทีรายงานผลการประเมิน ที่ประชุมสรุปให้
จัดในวันที่ 16-19 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 

4) เก็บข้อมูลจากการจัดเวทีรายงานผลการประเมินโดยรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์

ผลการประเมิน ข้อเสนอแนะร่วมกันระหว่างผู้ประเมิน ผู้ที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนจากเทศบาล  การจัดเวทีจัดขึ้น

ทั้งหมด 4 วัน ดังนี้ 

1. วันจันทร์ที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ ที่ท าการชุมชนสะพานเหล็ก  
 มีชุมชนเข้าร่วม 3 ชุมชน ได้แก่ - ชุมชนสะพานเหล็ก 
     - ชุมชนราชบริพาร  

- ชุมชนตะวันออกวัดชัยชุมพล 
2. วันอังคารที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ ที่ท าการชุมชนยุทธศาสตร์ 

มีชุมชนเข้าร่วม 5 ชุมชน ได้แก่ - ชุมชนยุทธศาสตร์ 
     - ชุมชนเขาปรดี ี     
     - ชุมชนเสริมชาติ 
     - ชุมชนประชาอุทิศ 
     - ชุมชนบ้านนาเหนือ 
3. วันพุธที่ 18 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ ที่ท าการชุมชนท่าแพใต้ 

มีชุมชนเข้าร่วม 5 ชุมชน ได้แก่ - ชุมชนท่าแพใต ้
- ชุมชนท่าแพเหนือ 
- ชุมชนโดมทองธานี (ท่าแพ) 

     - ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา 
     - ชุมชนบ้านในหวัง 

4. วันพฤหัสบดีที่ 19 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ ที่ท าการชุมชนทุ่งสง-ห้วยยอด 
มีชุมชนเข้าร่วม 5 ชุมชน ได้แก่ - ชุมชนทุ่งสง-ห้วยยอด 

- ชุมชนทุ่งสง-นาบอน 
     - ชุมชนหลังโรงพยาบาลทุง่สง 
     - ชุมชนตลาดใน 
     - ชุมชนเปรมประชา 
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5) รายงานผลการเก็บข้อมูลจากการจัดเวทีรายงานผลการประเมิน 

6) รายการผลการประเมนิ 

 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล  

การประเมินนี้จะใช้การวิเคราะหข์้อมูล ดังนี ้
1) น าผลที่ได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ค่าทางสถิติ โดยค านวณหาค่าสถิติพื้นฐาน ด้วยโปรแกรม

ส าเร็จรูป SPSS for Windows ได้แก่ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เพื่อวัด
ค่าเฉลี่ยและการกระจายของข้อมูล และน าเสนอในรูปแบบตารางพร้อมกับพรรณนาประกอบ 
 2) การใช้กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ทั้ง 4 ข้อจะใช้หลักการสังเคราะห์มูลตีความ 
(Interpretive analysis) 

ระดับการแปรผลจากการใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D) จากแบบสอบถามซ่ึงใช้มาตราส่วน (Rating scale) ตามแบบไลเกิร์ดจะแบ่งมาตราส่วนออกเป็น 5 
ล าดับ คือ 

มาตราส่วน           คะแนน 
 มากที่สุด   5 
 มาก   4 
 ปานกลาง  3 
 น้อย   2 
 น้อยที่สุด   1 
 การแปลความหมายของข้อมูล พิจารณาจากคะแนนเฉลี่ย (Mean) โดยก าหนดเกณฑ์ในการค านวณค่า

คะแนนของ  John W.Best ดังนี้ 

 คะแนนเฉลี่ย 4.50  -  5.00 หมายถึง  มากที่สุด 

 คะแนนเฉลี่ย 3.50  -  4.49 หมายถึง  มาก 

 คะแนนเฉลี่ย 2.50  -  3.49 หมายถึง  ปานกลาง 

 คะแนนเฉลี่ย 1.50  -  2.49 หมายถึง  น้อย 

 คะแนนเฉลี่ย 1.00  -  1.49 หมายถึง  น้อยที่สุด 

 ส าหรับข้อมูลที่ได้จากค าถามปลายเปิดได้ท าการรวบรวมข้อมูลทั้งหมด และด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล

ด้วยการจัดจ าแนกประเภทข้อความที่มีลักษณะเหมือนกันและคล้ายคลึงกันให้อยู่ในประเภทเดียวกัน จากนั้น

วิเคราะห์เนื้อหาของข้อมูลและน าเสนอในรูปแบบของความเรียง 
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3.5 การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล   
         การวิเคราะห์หาค่าสถิติพื้นฐาน ผู้วิจัยจะน าผลที่ได้จากแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนและ
หน่วยของรัฐที่มีต่อการด าเนินงานของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 และการใช้
กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลที่ด าเนินการควบคู่ไปกับการเก็บข้อมูล ตั้งแต่ขั้นแรกจนถึงขั้นสุดท้าย โดยในการ
วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ทั้ง 4 ข้อจะใช้หลักการสังเคราะห์ข้อมูลตีความ (Interpretive analysis) จ านวน 
450 คน มาวิเคราะห์หาค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ตามวัตถุประสงค์ทั้ง 4 
คือ  

1) ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานตามภารกิจต่างๆ ของเทศบาลเมืองทุ่งสง  จังหวัด

นครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 ใน 9 ด้าน คือ ด้านการศึกษาด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีต 

ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการส่งเสริมสนับสนุน กีฬา และนันทนาการ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการ

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อยด้านเศรษฐกิจ การวางแผน

ส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ส่ิงแวดล้อม ด้านบริหารจัดการเทศบาล 

2) ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน 5 เรื่อง และนโยบายการ

พัฒนา 5 ด้าน ของผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 รายละเอียดดังนี้ 

นโยบายเร่งด่วน (วาระท้องถิ่นเมอืงทุ่งสง) 5 เรื่อง ได้แก ่

 นโยบายเร่งด่วนที่ 1 จัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ปรับปรุงถนน ทางเท้า ปรับ ภูมิทัศน์
เมือง และยกระดับมาตรฐานตลาดสดน่าซ้ือจัดท าฐานข้อมูลและจัดระเบียบการขายสินค้าหาบเร่ แผงลอยในเขต
เทศบาลให้ส าเร็จ  

นโยบายเร่งด่วนที่ 2 สานต่อแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม 
ควบคู่กับการป้องกันภัยแล้งที่ส่งผลกระทบต่อชีวิต ความเป็นอยู่และอาชีพของคนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 นโยบายเร่งด่วนที่ 3 พัฒนารายได้ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งบประมาณ และการบริหารทรัพย์สินของ
เทศบาล ขับเคลื่อนการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าระบบรางภาคใต้ -ทุ่งสงให้ส าเร็จ โดยประสานงานเชิงรุกกับ
กลไกภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ และขับเคลื่อนโครงการสถานีขนส่งย่อยให้
เสร็จสมบูรณ์ เชื่อมโยงการใช้งานกับสถานีขนส่งอ าเภอทุ่งสง เพื่อน ามาซ่ึงรายได้ในการพัฒนาเมืองในอนาคต 
 นโยบายเร่งด่วนที่ 4 สนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และจังหวัดนครศรีธรรมราชในเรื่องยาเสพติด 
โดยป้องกันกลุ่มเส่ียงและประชาชนในท้องถิ่นไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และส่งเสริมให้ผู้ ติดยาเสพติด
ได้รับการบ าบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม ตามแนวทาง “เมืองสีขาว หัวใจสีเขียว” 
 นโยบายเร่งด่วนที่ 5 ก าหนดมาตรการ “เมืองสีขาว หัวใจสีเขียว”และปฏิบัติการขั้นเด็ดขาดในการขจัด
อบายมุขและยาเสพติด รวมทั้งบังคับใช้มาตรการปฏิบัติตามวินัยจราจร และมาตรการประหยัดพลังงานภายใน
องค์กรเทศบาลเมืองทุ่งสง 

นโยบายการพัฒนา 5 ด้านได้แก่ 

นโยบายที่ 1 นโยบายด้านการพฒันาการศึกษา ส่งเสริมการกีฬา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ   
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างทุ่งสงเป็น “เมืองแห่งการเรียนรู”้ 
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นโยบายที่ 2 นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาและส่งเสริมการค้าขาย ของ

ผู้ประกอบการ ทุกประเภท ทุกระดับ และชุมชน ให้สามารถเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และมีขีดความสามารถในการ

แข่งขัน 

นโยบายที่ 3 นโยบายด้านด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้อยู่ดีมีสุข อยู่เย็นเป็นสุข อย่างยั่งยืน เพื่อดูแล

ความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี บ้านเมืองสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน ปลอดอาชญากรรม มีสุขภาวะ สุขอนามัยที่ดี  มีความสุข มีความอบอุ่นในครอบครัวชุมชน

เข้มแข็ง และมีส่ิงแวดล้อมที่ดี 

นโยบายที่ 4 นโยบายด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในบริหารงาน

เทศบาลเมืองทุ่งสงโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ มุ่งผลประโยชน์ของ

ประชาชนเป็นหลัก บูรณาการทุกภาคส่วน ให้มีส่วนร่วมร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมท า ร่วมตรวจสอบ ร่วม

ประเมินผล ร่วมรับผิดชอบ ร่วมรับผลการพัฒนา และร่วมภาคภูมิใจกับความส าเร็จจากผลของพัฒนาเมืองทุ่งสงที่

ได้ร่วมกันท าอย่างต่อเนื่องด้วยความรู้สึกรวมเป็นหนึ่งเดียวว่า “ทุกคนเป็นเจ้าของเมืองทุ่งสงร่วมกัน” 

นโยบายที่ 5 นโยบายด้านการวางผังเมืองและผังชุมชน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม การจัดการความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การ

จัดการจราจร และภูมิทัศน์ของเมือง การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และที่ส าคัญอย่างยิ่ง

คือการจัดการภัยพิบัติอุทกภัย วาตภัย ดินถล่ม ภัยแล้ง และอัคคีภัย 

3) ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล 4

ยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 ใน 4 ยุทธศาสตร์ คือ  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพ

มาตรฐานที่เหนือกว่า 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาส่ิงแวดล้อม ป้องกันน้ าท่วม  สู่

เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหาร

จัดการที่ดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ 

4) เพื่อต้องการทราบระดับของความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการรักษาความสะอาดของเทศบาล

เมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558                     

 



บทที่ 4 
ผลการประเมิน 

 
การประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดําเนินงานของ

เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจําปี 2558 ในประเด็น 5 ประเด็นต่อไปนี้ 
1) ความพึงพอใจของประชาชนในการดําเนินงานตามภารกิจต่างๆ  
2) ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน 5 เรื่อง  
3) ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดําเนินงานตามนโยบายการพัฒนา 5 ด้าน 
4) ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล 4 

ยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนาเทศบาล  
5) ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการรักษาความสะอาด 
 ตลอดจนเพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินตามนโยบายและแผนพัฒนา

เทศบาล  ผู้ประเมินไดเ้ก็บรวบรวมข้อมูล จากประชาชนที่เป็นตัวแทนครัวเรือนที่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 20 ชุมชน และ 1 ย่านการค้า จํานวน 400 คน ซ่ึงได้มาจากการสุ่ม
อย่างง่าย (Sample random sampling) และหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และอื่นๆ ที่อยู่ในเขต
เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 50 หน่วยงาน ซ่ึงได้มาจากการสุ่มแบบโควต้า (Quota 
sampling) รวมกลุม่ตัวอย่างทั้งหมด 450 คน ซ่ึงผลการประเมิน ประกอบด้วย 3 ตอน ดังนี้  

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2  ข้อมูลแสดงความคิดเห็นจากความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดําเนินงานของเทศบาล
เมืองทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจําปี 2558  
 ตอนที่ 3  ความคิดเห็นทั่วไปและข้อเสนอแนะ 
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ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ตารางท่ี 2 จ านวนกลุ่มตัวอย่างของเทศบาลเมืองทุ่งสง จ าแนกตามเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม  

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ อันดับ 
หญิง 294 65.30 1 
ชาย 156 34.70 2 
รวม 450 100.00  

  
 จากตาราง  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  คิดเป็นร้อยละ 65.30 รองลงมาเป็นเพศ
ชาย  คิดเป็นร้อยละ 34.70 
 
ตารางท่ี 3 จ านวนกลุ่มตัวอย่างของเทศบาลเมืองทุ่งสง จ าแนกตามอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 

อาย ุ จ านวน (คน) ร้อยละ อันดับ 
30-39 ป ี 114 25.30 1 
40-49 ป ี 97 21.60 2 
20-29 ป ี 93 20.70 3 
50-59 ป ี 60 13.30 4 

มากกว่า  60 ปีขึ้นไป 43 9.60 5 
น้อยกว่า 20 ปีลงมา 43 9.60 5 

รวม 450 100.00  

  
 จากตาราง  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อายุ 30-39 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.30 รองลงมา อายุ 40-
49 ปี คิดเป็นร้อยละ 21.60 และมากกว่า  60 ปีขึ้นไปกับน้อยกว่า 20 ปีลงมา ต่ําสุด คิดเป็นร้อยละ 9.60 
 
ตารางท่ี 4  จ านวนกลุ่มตัวอย่างของเทศบาลเมืองทุ่งสง จ าแนกตามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ อันดับ 

สมรส 247 54.90 1 

โสด 153 34.00 2 

หม้าย 28 6.20 3 

แยกกันอยู่ 10 2.20 4 

หย่าร้าง 9 2.00 5 

อื่นๆ 3 0.70 6 

รวม 450 100.00  
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 จากตาราง  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 54.90 รองลงมา
สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 34.00 และสถานภาพอื่นๆ ต่ําสุด คิดเป็นร้อยละ 0.70 
 
ตารางท่ี 5 จ านวนกลุ่มตัวอย่างของเทศบาลเมืองทุ่งสง จ าแนกตามการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม 

การศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ อันดับ 
ปริญญาตร ี 148 32.90 1 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 66 14.70 2 
ประถมศึกษา 65 14.40 3 

มัธยมศึกษาตอนต้น 44 9.80 4 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 42 9.30 5 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 30 6.70 6 
สูงกว่าปริญญาตรี 30 6.70 6 

ไม่ได้ศึกษา 23 5.10 7 
อื่นๆ 2 0.40 8 
รวม 450 100.00  

 
 จากตาราง  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 32.90 
รองลงมาการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 14.70  และการศึกษาระดับอื่นๆ  ต่ําสุด  คิดเป็น
ร้อยละ 0.40 
 
ตารางท่ี 6 จ านวนกลุ่มตัวอย่างของเทศบาลเมืองทุ่งสง จ าแนกตามอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  
 จากตาราง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 34.00 
รองลงมาอาชีพลูกจ้างเอกชน คิดเป็นร้อยละ 16.00 และอาชีพเกษตรกร ต่ําสุด คิดเป็นร้อยละ 1.80 

อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ อันดับ 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 153 34.00 1 

ลูกจ้างเอกชน 72 16.00 2 
รับจ้างทั่วไป 57 12.70 3 

นักเรียน/นักศึกษา 55 12.20 4 
รับราชการ/ลูกจ้างราชการ 45 10.00 5 

แม่บ้าน 30 6.70 6 
รัฐวิสาหกิจ 15 3.30 7 

อื่นๆ 15 3.30 7 
เกษตรกร 8 1.80 8 
รวม 450 100.00  
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ตารางท่ี 7  จ านวนกลุ่มตัวอย่างของเทศบาลเมืองทุ่งสง จ าแนกตามรายได้ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

รายได ้ จ านวน (คน) ร้อยละ อันดับ 
8,001-12,000 บาท 125 27.80 1 
4,001-8,000 บาท 88 19.60 2 

ต่ํากว่า 4,000 บาท ลงมา 75 16.70 3 
มากกว่า  20,000  บาทขึน้ไป 66 14.70 4 

12,001-16,000 บาท 59 13.10 5 
16,001-20,000  บาท 37 8.20 6 

รวม 450 100.00  

  
 จากตาราง  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ 8,001-12,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.80 
รองลงมามีรายได้ 4,001-8,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 19.60  และมีรายได้ 16,001-20,000 บาท ต่ําสุด คิดเป็นร้อยละ 
8.20 
 
ตารางท่ี 8 จ านวนกลุ่มตัวอย่างของเทศบาลเมืองทุ่งสง จ าแนกตามจ านวนสมาชิก 

จ านวนสมาชิก จ านวน (คน) ร้อยละ อันดับ 
4-5 คน 190 42.20 1 
2-3 คน 173 38.40 2 
6-7 คน 47 10.40 3 
1 คน 21 4.70 4 

8-9 คน 12 2.70 5 
10 คนขึน้ไป 7 1.60 6 

รวม 450 100.00  

 
 จากตาราง  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 4-5 คน คิดเป็นร้อยละ  
42.20  รองลงมามีจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 2-3 คน คิดเป็นร้อยละ 38.40 และมีสมาชิกในครัวเรือน 10 คนขึ้น
ไป ต่ําสุด คิดเป็น ร้อยละ 1.60 
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ตอนที่ 2 ข้อมูลแสดงความคิดเห็นจากความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ    
การด าเนินงานของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 
 

4.2 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานตามภารกิจต่างๆ ของ
เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 
 
ตารางที่ 9  สรุปภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานตามภารกิจต่างๆ ของเทศบาลเมือง  
ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 

ภารกิจด้าน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

อันดับ 

3. การส่งเสริม สนับสนุน กีฬาและนันทนาการ 3.480 0.747 ปานกลาง 1 
2. การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3.383 0.742 ปานกลาง 2 

1. การศึกษา 3.333 0.604 ปานกลาง 3 
6. การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

3.294 0.6741 ปานกลาง 4 

4. โครงสร้างพ้ืนฐาน 3.284 0.672 ปานกลาง 5 
7 .  เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  ก า ร ว า ง แ ผ น ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ล ง ทุ น         
พาณิชกรรมและการท่องเที่ยว 

3.218 0.753 ปานกลาง 6 

5. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3.217 0.690 ปานกลาง 7 
9. การบริหารจัดการเทศบาล 3.207 0.718 ปานกลาง 8 
8. การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

3.198 0.741 ปานกลาง 9 

รวม 3.305 0.568 ปานกลาง  

 
จากการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานตามภารกิจต่างๆ  ของเทศบาลเมือง   

ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจําปี 2558 โดยการสุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่เป็นตัวแทนครัวเรือน ที่อาศัย

ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 20 ชุมชน และ 1 ย่านการค้า จํานวน 

400 คน และหน่วยงานของราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และอื่นๆ ที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด

นครศรีธรรมราช จํานวน 50 หน่วยงาน ผลปรากฏว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดําเนินงานตามภารกิจต่างๆ 

ของเทศบาลเมืองทุ่งสงในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.305 โดยสามารถเรียงลําดับความ 

พึงพอใจ 3 อันดับแรก ได้ดังนี้ 
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ความพึงพอใจมากที่สุด  3 อันดับแรก (เรียงจากมากไปหาน้อย) 
 อันดับที่  1  ภารกิจด้านการส่งเสริม สนับสนุน กีฬาและนันทนาการ ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับปานกลาง  คือมีค่าเฉลี่ย  3.480 
 อันดับที่  2  ภารกิจด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คือมีค่าเฉลี่ย  3.383 
 อันดับที่  3  ภารกิจด้านการศึกษา ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  คือมีค่าเฉลี่ย  3.333 
 
ตารางท่ี 10  ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานตามภารกิจต่างๆ ของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 (แยกรายภารกิจ) 

ภารกิจ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 

1. ด้านการศึกษา    
1. การให้ความรู้และจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่เด็กและเยาวชน 3.34 0.886 ปานกลาง 
2. การสนับสนนุการศึกษาในโรงเรียนและการเรียนรู้ของประชาชน/

ชุมชนเช่น มีหอสมุด/ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจําชุมชน/
อินเตอร์เน็ตชุมชน 

3.33 0.864 ปานกลาง 

3. การส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาท้องถิ่น 3.22 0.882 ปานกลาง 
4. พัฒนาการของนักเรียนในการอ่านและพูดภาษาไทย 3.24 0.842 ปานกลาง 
5. พัฒนาการของนักเรียนในการอ่านและพูดภาษาอังกฤษ 2.96 0.856 ปานกลาง 
6. ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา 

ด้านสถานที่ อาหารเครื่องแต่งกาย และค่าใช้จ่าย 
(โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง) 

3.31 0.891 ปานกลาง
ปานกลาง 

7. ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา 
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณธรรมจริยธรรม 
(โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง) 

3.37 0.846 ปานกลาง 

8. ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา 
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณธรรมจริยธรรม 
(โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ) 

3.30 0.828 ปานกลาง 

9. ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา 
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณธรรมจริยธรรม 
(โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน) 

3.28 0.814 ปานกลาง 

10. ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา 
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณธรรมจริยธรรม 
(โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล) 

3.46 0.839 ปานกลาง 

11. ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณธรรมจริยธรรม 

3.36 0.838 ปานกลาง 
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ภารกิจ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 
(โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง และ 
โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง) 

12. ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการอาหารเสริมและอาหารกลางวัน
ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง 

3.41 0.845 ปานกลาง 

13. ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการอาหารเสริมและอาหารกลางวัน
ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

3.50 0.834 ปานกลาง 

14. ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการอาหารเสริมและอาหารกลางวัน
ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ 

3.37 0.789 ปานกลาง 

15. ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการอาหารเสริมและอาหารกลางวัน
ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน 

3.38 0.801 ปานกลาง 

16. ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการอาหารเสริมและอาหารกลางวัน
ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล 

3.37 0.850 ปานกลาง 

17. ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการอาหารเสริมและอาหารกลางวัน
ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

3.37 0.853 ปานกลาง 

18. การป้องกันการเป็นโรคหรือโรคติดต่อของนักเรียน 3.32 0.901 ปานกลาง 
19. การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนอย่างทั่วถึง 3.34 0.843 ปานกลาง 
20. ภาพรวมการดําเนินงานของเทศบาลด้านการศึกษา 3.35 0.888 ปานกลาง 

รวม 3.333 0.604 ปานกลาง 

2. ด้านการส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณ ี
และภมูิปัญญาท้องถิน่ 

   

21. การจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม และ
ประเพณีหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เทศบาลดําเนินการเอง 

3.47 0.873 ปานกลาง 

22. การจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม และ
ประเพณีหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เทศบาลสนับสนุนงบประมาณให้
ชุมชนดําเนินการ 

3.36 0.903 ปานกลาง 

23. มีการพัฒนา ปรับปรุงสถานที่ศักดิ์สทิธิ์ เช่น ถ้ําตลอด/มูลนิธิ        
ซําปอกง (เจ้าแม่กวนอิม) 

3.35 0.950 ปานกลาง 

24. ภาพรวมการดําเนินงานของเทศบาลด้านการศึกษาการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3.35 0.875 ปานกลาง 

รวม 3.383 0.742  

3. ด้านการส่งเสริม สนบัสนุน กฬีาและนันทนาการ    
25. ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานด้านการกีฬา 3.56 0.896 มาก 
26. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนออกกําลังกาย 3.46 0.910 ปานกลาง 
27. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแข่งขันกีฬาในทุกระดับ 3.50 0.933 มาก 
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ภารกิจ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 
28. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาตาม

ศักยภาพและความพร้อม 
3.50 0.886 มาก 

29. การจัดกิจกรรมนันทนาการให้แก่ประชาชนในทุกกลุ่มอายุ 3.26 0.954 ปานกลาง 
30. พัฒนาทักษะด้านการกีฬาของเยาวชนและประชาชน เพื่อนําสู่

ความเป็นมืออาชีพ 
3.32 0.917 ปานกลาง 

31. จัดให้มีการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ โดยมีเทศบาลเมืองทุ่งสง
เป็นเจ้าภาพ 

3.58 0.981 มาก 

32. จัดให้มีการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ โดยมีเทศบาลเมืองทุ่งสง
ร่วมกับหน่วยงานอื่น 

3.55 0.902 มาก 

33. การจัดพื้นที่สําหรับจัดกิจกรรมนันทนาการ/ออกกําลังกาย 3.42 0.965 มาก 
34. ภาพรวมการดําเนินงานของเทศบาลด้านการส่งเสริม สนับสนุน 

กีฬาและนันทนาการ 
3.56 0.856 มาก 

รวม 3.480 0.747 ปานกลาง 

4. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน    
35. การสร้าง/ปรับปรุง/บํารุงรักษาถนน สะพาน และปรับปรุงภูมิทัศน์

มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม 
3.35 0.930 ปานกลาง 

36. มีการก่อสร้าง ปรับปรุง และบํารุงรกัษาท่อระบายน้ําคูคลอง 3.39 0.877 ปานกลาง 
37. มีการดูแลคูระบายน้ํา 3.35 0.903 ปานกลาง 
38. มีการก่อสร้าง ปรับปรุง และบํารุงรกัษาทางเท้า 3.32 0.850 ปานกลาง 
39. มีแสงสว่างเพียงพอ สะดวกต่อการเดินทาง 3.30 0.856 ปานกลาง 
40. มีการระบุหมายเลขเสาไฟฟ้าทุกต้น 3.21 0.906 ปานกลาง 
41. มีสวนสาธารณะ สวนหย่อม สวยงามและเป็นระเบียบ 3.22 0.888 ปานกลาง 
42. การจัดการด้านการผังเมือง/การควบคุมอาคาร/การตรวจอาคาร 3.18 0.909 ปานกลาง 
43. ภาพรวมการดําเนินงานของเทศบาลด้านโครงสร้างพื้นฐาน 3.23 0.878 ปานกลาง 

รวม 3.284 0.672 ปานกลาง 

5. ด้านการส่งเสริมคณุภาพชีวิต    
44. การรณรงค์และป้องกันเฝ้าระวังเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ 

เช่น โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งในและนอก
โรงเรียน 

3.22 0.895 ปานกลาง 

45. ความพึงพอใจต่อการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันปัญหายา
เสพติด และลดอัตราการติดยาเสพติดในเยาวชนและประชาชน
ทั่วไป 

3.12 0.875 ปานกลาง 

46. ความพึงพอใจต่อมาตรการการควบคุมสุขลักษณะที่ดีในการผลิต
อาหารของร้านอาหาร 

3.23 0.852 ปานกลาง 
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ภารกิจ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 
47. ความพึงพอใจต่อคุณภาพยาหรือเวชภัณฑ์ที่รับบริการจากเทศบาล 3.19 0.891 ปานกลาง 
48. การดแูลสวัสดิการในด้านต่างๆ แก่ เด็ก คนพิการ ผู้สูงอายุ และ

ผู้ป่วยโรคเอดส์ 
3.33 0.866 ปานกลาง 

49. มีการส่งเสริม พัฒนางานสาธารณะสุขมูลฐาน ป้องกันและรณรงค์
ให้เกิดสุขภาพที่ดีแก่ประชาชน เช่น การดูแลสุขภาพประชาชนใน
ชุมชนโดยอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 

3.22 0.876 ปานกลาง 

50. การส่งเสริม สนับสนนุความเข้มแข็งแก่ชุมชน ให้ชุมชนบริหาร
จัดการด้วยตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3.21 0.859 ปานกลาง 

51. ภาพรวมการดําเนินงานของเทศบาลด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3.22 0.845 ปานกลาง 
รวม 3.217 0.690 ปานกลาง 

6. ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบรอ้ย    
52. พัฒนา และปรับปรุง พร้อมทั้งจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ใน

การจราจร และส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนให้ปฏิบัติตาม
กฎจราจร 

3.28 0.878 ปานกลาง 

53. ไฟฟ้าสาธารณะมีอย่างเพียงพอ ทั่วถึง ทําให้เกิดความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

3.22 0.863 ปานกลาง 

54. การจัดระเบียบจราจรทางถนน ทางเท้า และความไม่เป็นระเบียบ
เรียบร้อยของเมือง 

3.16 0.921 ปานกลาง 

55. การดูแลความสงบและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 

3.29 0.865 ปานกลาง 

56. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนด้านน้ําท่วม 3.46 0.883 ปานกลาง 
57. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนด้านภัยแล้ง 3.27 0.788 ปานกลาง 
58. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนด้านอัคคีภัย 3.30 0.848 ปานกลาง 
59. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนด้านวาตภัย 3.27 0.845 ปานกลาง 
60. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนด้านอุบัติเหตุ 3.28 0.828 ปานกลาง 
61. ความพึงพอใจต่อเทศบาลในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 3.35 0.878 ปานกลาง 
62. ความพึงพอใจต่อเทศบาลให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยกับประชาชนในพื้นที่ 
3.31 0.864 ปานกลาง 

63. ภาพรวมการดําเนินงานของเทศบาลด้านการจัดระเบียบชุมชนและ
การรักษาความสงบเรียบร้อย 

3.26 0.868 ปานกลาง 

รวม 3.294 0.674 ปานกลาง 
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ภารกิจ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 

7. ด้านเศรษฐกิจ การวางแผนส่งเสริมการลงทนุ พาณิชยกรรม
และการทอ่งเท่ียว 

   

64. การส่งเสริมด้านเศรษฐกิจในภาพรวม/เศรษฐกิจชุมชน เช่น การ
ส่งเสริมพัฒนาอาชีพหรือสร้างรายได้แก่ชุมชน 

3.15 0.878 ปานกลาง 

65. การจัดการแข่งขันกีฬาระดับประเทศ/มืออาชีพ เป็นการกระตุ้น
เศรษฐกิจ การค้า แก่ผู้ประกอบการ พ่อค้า แม่ค้า และประชาชนใน
อําเภอทุ่งสง ทาํให้มีรายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น 

3.31 0.891 ปานกลาง 

66. การส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กร หน่วยงาน สมาคม และ
ชมรมตา่งๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวของ
เทศบาล 

3.22 0.909 ปานกลาง 

67. ภาพรวมการดําเนินงานของเทศบาลด้านเศรษฐกิจการวางแผน
ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

3.20 0.882 ปานกลาง 

รวม 3.218 0.753 ปานกลาง 

8. ด้านการบริหารจัดการและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

   

68. การส่งเสริมอนุรักษ์ด้านสิ่งแวดล้อม/การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
เช่น  การลดภาวะโลกร้อน การจัดการด้านขยะ น้ํา ป่า บําบัดน้ําเสีย
สิ่งปฏิกูล 

3.28 0.845 ปานกลาง 

69. การรณรงค์ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษา
ความสะอาด และสร้างจิตสํานึกในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
และอนุรักษ์คูคลอง 

3.21 0.892 ปานกลาง 

70. ความพึงพอใจต่อการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทําการเกษตร
ปลอดสารพิษ 

3.11 0.902 ปานกลาง 

71. ภาพรวมการดําเนินงานของเทศบาลด้านการบริหารจัดการและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3.20 0.901 ปานกลาง 

รวม 3.198 0.741 ปานกลาง 

9. ด้านการบริหารจัดการเทศบาล    
72. เทศบาลรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากประชาชนและมี

ช่องทางให้ท่านแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะวิธีการ
ดําเนินงาน 

3.19 0.892 ปานกลาง 

73. การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่กําหนด 

3.19 0.834 ปานกลาง 
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ภารกิจ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 
74. การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูล

โครงการ/กิจกรรม ของเทศบาลก่อนดําเนินงาน และการรายงาน
ผลการดําเนินงานให้ประชาชนรับทราบภายหลังจากการ
ดําเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว โดยผ่านทางสื่อต่างๆ เช่น วิทยุ หอ
กระจายข่าว วารสาร  แผ่นพับ และเว็บไซต์ www.tungsong.com 

3.38 0.927 ปานกลาง 

75. การดําเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของประชาชนโดยคณะผู้บริหาร
ใช้วิธีการแก้ไขปัญหาแบบมีส่วนร่วม (บูรณาการ) โดย
ประสานงาน โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ 
เอกชน และประชาชน  เช่น การแกไ้ขปัญหาน้ําท่วมแบบบูรณา
การ การแก้ไขปัญหาจราจร แบบบูรณาการ 

3.30 0.842 ปานกลาง 

76. ประชาชนได้รับประโยชน์จากผลการดําเนินงานโครงการ/
กิจกรรมอันนําไปสู่การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในทอ้งถิ่นได้ 

3.24 0.902 ปานกลาง 

77. เทศบาลมีการพบปะประชาชนเพื่อให้บริการนอกสถานที่ 3.10 0.967 ปานกลาง 
78. การส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้าน

ต่างๆ 
3.08 0.861 ปานกลาง 

79. ภาพรวมการดําเนินงานของเทศบาลด้านการบริหารจัดการเทศบาล 3.18 0.872 ปานกลาง 
รวม 3.207 0.718 ปานกลาง 

รวม (ทั้ง 9 ภารกิจ) 3.305 0.568 ปานกลาง 
 

จากการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานตามภารกิจต่างๆ  ของเทศบาลเมือง   

ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจําปี 2558 โดยการสุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่เป็นตัวแทนครัวเรือน ที่อาศัย

ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 20 ชุมชน และ 1 ย่านการค้า จํานวน 

400 คน และหน่วยงานของราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และอื่นๆ ที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด

นครศรีธรรมราช จํานวน 50 หน่วยงาน ผลปรากฏว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดําเนินงานตามภารกิจต่างๆ 

ของเทศบาลเมืองทุ่งสงในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.305 โดยสามารถเรียงลําดับความ  

พึงพอใจ 3 อันดับแรก และ 3  อันดับหลัง ได้ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

http://www.tungsong.com/
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ความพึงพอใจมากที่สุด  3 อันดับแรก (เรียงจากมากไปหาน้อย) 
 อันดับที่  1  ประชาชนมีความพึงพอใจในการดําเนินงาน 

ข้อ 31 จัดให้มีการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ โดยมีเทศบาลเมืองทุ่งสงเป็นเจ้าภาพ 
ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  คือมีค่าเฉลี่ย  3.58 

อันดับที่  2  ประชาชนมีความพึงพอใจในการดําเนินงาน 
ข้อ 25 ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานด้านการกีฬา 

ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  คือมีค่าเฉลี่ย  3.56 
ข้อ 34 ภาพรวมการดําเนินงานของเทศบาลด้านการส่งเสริม สนับสนุน กีฬาและนันทนาการ 

ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  คือมีค่าเฉลี่ย  3.56 
อันดับที่  3  ประชาชนมีความพึงพอใจในการดําเนินงาน 
ข้อ 32 จัดให้มีการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ โดยมีเทศบาลเมืองทุ่งสงร่วมกับหน่วยงานอื่น 

ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  คือมีค่าเฉลี่ย  3.55 
 

ความพึงพอใจน้อยท่ีสุด  3  อันดับหลัง  (เรียงจากน้อยไปหามาก) 
 อันดับที่  1  ประชาชนมีความพึงพอใจในการดําเนินงาน 

ข้อ 5 พัฒนาการของนักเรียนในการอ่านและพูดภาษาอังกฤษ   
ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดับปานกลาง  คือมีค่าเฉลี่ย 2.96 

อันดับที่ 2  ประชาชนมีความพึงพอใจในการดําเนินงาน 
ข้อ 78 การส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านต่างๆ 

 ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  คือมีค่าเฉลี่ย 3.08 
อันดับที่  3  ประชาชนมีความพึงพอใจในการดําเนินงาน 
ข้อ 77 เทศบาลมีการพบปะประชาชนเพื่อให้บริการนอกสถานที่ 

ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  คือมีค่าเฉลี่ย 3.10 
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4.3 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน 
(วาระท้องถิ่นเมืองทุ่งสง) 5 เรื่อง ของผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง  จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 
ตารางท่ี 11  สรุปภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน  
(วาระท้องถิ่นเมืองทุ่งสง) 5 เรื่อง ของผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 

นโยบายเร่งด่วน (วาระท้องถิ่นเมอืงทุ่งสง) 5 เรื่อง ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

อันดับ 

2. สานต่อแผนป้องกนัและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติอทุกภัย     
วาตภัย และดินโคลนถล่ม ควบคูก่ับการป้องกันภัยแล้งที่
ส่งผลกระทบต่อชีวิต ความเป็นอยู่และอาชีพของคนใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยนื 

3.332 0.751 ปานกลาง 1 

1. จัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ปรับปรุง
ถนน ทางเท้า ปรับภูมิทัศน์เมือง และยกระดับมาตรฐาน
ตลาดสดน่าซ้ือจัดทําฐานข้อมูลและจัดระเบียบการขาย
สินค้าหาบเร่ แผงลอยในเขตเทศบาลให้สําเร็จ  

3.290 0.675 ปานกลาง 2 

3. พัฒนารายได้ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งบประมาณ และ
การบริหารทรัพย์สินของเทศบาล ขับเคลื่อนการพัฒนา
ศูนย์กระจายสินค้าระบบรางภาคใต้-ทุ่งสงให้สําเร็จ โดย
ประสานงานเชิงรุกกับกลไกภาครัฐ เอกชน และประชา
สังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ และขับเคลื่อน
โครงการสถานีขนสง่ย่อยให้เสร็จสมบูรณ์ เช่ือมโยงการใช้
งานกับสถานีขนส่งอําเภอทุ่งสง เพื่อนํามาซ่ึงรายได้ในการ
พัฒนาเมืองในอนาคต 

3.225 0.765 ปานกลาง 3 

5. กําหนดมาตรการ  “เมืองสีขาว หัวใจสีเขียว”และ
ปฏิบัติการขั้นเด็ดขาดในการขจัดอบายมุขและยาเสพติด 
รวมทั้งบังคับใช้มาตรการปฏิบัติตามวินัยจราจร และ
มาตรการประหยัดพลังงานภายในองค์กรเทศบาลเมือง   
ทุ่งสง 

3.195 0.733 ปานกลาง 4 

4. สนองนโยบายเรง่ด่วนของรัฐบาล และจังหวัด
นครศรีธรรมราชในเรื่องยาเสพติด โดยป้องกันกลุ่มเสี่ยง
และประชาชนในท้องถิ่นไม่ให้เขา้ไปเกี่ยวข้องกับ           
ยาเสพติด และส่งเสริมให้ผูต้ิดยาเสพติดได้รับการ
บําบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม ตามแนวทาง 
“เมืองสีขาว หัวใจสีเขียว” 

3.175 0.777 ปานกลาง 5 

รวม 3.243 0.621 ปานกลาง  
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               จากการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน (วาระท้องถิ่น
เมืองทุ่งสง) 5 เรื่องของผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจําปี 2558 โดยการสุ่มตัวอย่าง
จากประชาชนที่เป็นตัวแทนครัวเรือน ที่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยแบ่งพื้นที่
ออกเป็น 19 ชุมชน และ 1 ย่านการค้า จํานวน 400 คน และหน่วยงานของราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และ
อื่นๆ ที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองทุง่สง จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 50 หน่วยงาน ผลปรากฏว่าประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อการดําเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน (วาระท้องถิ่นเมืองทุ่งสง) 5 เรื่องของผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง 
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.243 โดยสามารถเรียงลําดับความ พึงพอใจ 3 อันดับแรก 
ได้ดังนี้ 
               ความพึงพอใจมากที่สุด  3 อันดับแรก (เรียงจากมากไปหาน้อย) 
 อันดับที่  1  นโยบายเร่งด่วน (วาระท้องถิ่นเมืองทุ่งสง) 5 เรื่องสานต่อแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย
พิบัติอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ควบคู่กับการป้องกันภัยแล้งที่ส่งผลกระทบต่อชีวิต ความเป็นอยู่และ
อาชีพของคนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คือมีค่าเฉลี่ย  3.332 
 อันดับที่  2  นโยบายเร่งด่วน (วาระท้องถิ่นเมืองทุ่งสง) 5 เรื่องจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง ปรับปรุงถนน ทางเท้า ปรับภูมิทัศน์เมือง และยกระดับมาตรฐานตลาดสดน่าซ้ือจัดทําฐานข้อมูลและจัด
ระเบียบการขายสินค้าหาบเร่ แผงลอยในเขตเทศบาลให้สําเร็จ ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คือ
มีค่าเฉลี่ย  3.290 
 อันดับที่  3  นโยบายเร่งด่วน (วาระท้องถิ่นเมืองทุ่งสง) 5 เรื่องพัฒนารายได้ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้
งบประมาณ และการบริหารทรัพย์สินของเทศบาล ขับเคลื่อนการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าระบบรางภาคใต้-ทุ่งสง
ให้สําเร็จ โดยประสานงานเชิงรุกกับกลไกภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ
ขับเคลื่อนโครงการสถานีขนส่งย่อยให้เสร็จสมบูรณ์ เชื่อมโยงการใช้งานกับสถานีขนส่งอําเภอทุ่งสง เพื่อนํามาซ่ึง
รายได้ในการพัฒนาเมืองในอนาคต ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  คือมีค่าเฉลี่ย  3.225 
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4.4 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานตามนโยบายการพัฒนา 
5 ด้านของผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 
 
ตารางท่ี 12  สรุปภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานตามนโยบายการพัฒนา 5 ด้านของ
ผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 

นโยบายด้าน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

อันดับ 

1. การพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมการกีฬา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพื่อสร้างทุ่งสงเป็น “เมืองแห่งการเรียนรู”้ 

3.382 0.596 ปานกลาง 1 

3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้อยู่ดีมีสุข อยู่ เย็นเป็น

สุข อย่างยั่งยืน เพื่อดูแลความเป็นอยู่ของประชาชน

ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  บ้านเมืองสะอาดและเป็น

ระเบียบเรียบร้อย มีความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน ปลอดอาชญากรรม มีสุขภาวะ สุขอนามัย

ที่ดี มีความสุข มีความอบอุ่นในครอบครัวชุมชน

เข้มแข็ง และมีส่ิงแวดล้อมที่ดี 

3.263 0.641 ปานกลาง 2 

5. การวางผังเมืองและผังชุมชน พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพื่อรองรับ
การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม การจัดการความ
เป็นระ เบียบ เรียบร้อยของบ้ านเมือง  การจัด
การจราจร และภูมิทัศน์ของเมือง การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และที่สําคัญ
อย่างยิ่งคือการจัดการภัยพิบัติอุทกภัย วาตภัย ดิน
ถล่ม ภัยแล้ง และอัคคีภัย 

3.257 0.634 ปานกลาง 3 

2. การพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนา

และส่งเสริมการค้าขาย ของผู้ประกอบการ ทุก

ประเภท ทุกระดับ และชุมชน ให้สามารถเพิ่ม

รายได้ ลดรายจ่าย และมีขีดความสามารถในการ

แข่งขัน 

3.218 0.753 ปานกลาง 5 

4. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในบริหารงานเทศบาลเมืองทุ่งสงโดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม 
ตรวจสอบได้ มุ่งผลประโยชน์ของประชาชนเป็น

3.207 0.718 ปานกลาง 5 
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นโยบายด้าน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

อันดับ 

หลักบูรณาการทุกภาคส่วน ให้มีส่วนร่วมร่วมคิด 
ร่ ว ม ว า ง แ ผ น  ร่ ว ม ทํ า  ร่ ว ม ต ร ว จ ส อ บ  ร่ ว ม
ประเมินผล ร่วมรับผิดชอบ ร่วมรับผลการพัฒนา 
และร่วมภาคภูมิใจกับความสําเร็จจากผลของพัฒนา
เมืองทุ่ งสงที่ ได้ร่ วมกันทํ าอย่างต่อ เนื่ องด้วย
ความรู้สึกรวมเป็นหนึ่งเดียวว่า “ทุกคนเป็นเจ้าของ
เมืองทุ่งสงร่วมกัน” 

รวม 3.266 0.590 ปานกลาง  

 
จากการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานตามนโยบายการพัฒนา 5 ด้านของ

ผู้บริหารเทศบาลเมือง ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจําปี 2558 โดยการสุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่เป็น

ตัวแทนครัวเรือน ที่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 20 ชุมชน 

และ 1 ย่านการค้า จํานวน 400 คน และหน่วยงานของราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และอื่นๆ ที่อยู่ในเขต

เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 50 หน่วยงาน ผลปรากฏว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อการ

ดําเนินงานตามนโยบายการพัฒนา 5 ด้านของผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสงในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง คือมี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.266 โดยสามารถเรียงลําดับความ พึงพอใจ 3 อันดับแรก ได้ดังนี้ 

ความพึงพอใจมากที่สุด  3 อันดับแรก (เรียงจากมากไปหาน้อย) 
 อันดับที่  1  นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมการกีฬา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างทุ่งสงเป็น “เมืองแห่งการเรียนรู้” ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  คือมี
ค่าเฉลี่ย  3.382 
 อันดับที่  2  นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้อยู่ดีมีสุข อยู่เย็นเป็นสุข อย่างยั่งยืน เพื่อดูแลความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้มีคณุภาพชีวิตที่ดี บ้านเมืองสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ปลอดอาชญากรรม มีสุขภาวะ สุขอนามัยที่ดี มีความสุข มีความอบอุ่นในครอบครัวชุมชนเข้มแข็ง และ
มีส่ิงแวดล้อมที่ดี ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คือมีค่าเฉลี่ย  3.263 
 อันดับที่  3  นโยบายด้านการวางผังเมืองและผังชุมชน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม การจัดการความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การ
จัดการจราจร และภูมิทัศน์ของเมือง การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และที่สําคัญอย่างยิ่ง
คือการจัดการภัยพิบัติอุทกภัย วาตภัย ดินถล่ม ภัยแล้ง และอัคคีภัย ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  
คือมีค่าเฉลี่ย  3.257 
  



 44 

4.5 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของเทศบาล 4 ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 
ตารางที่ 13 สรุปภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
เทศบาล 4 ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 

ยุทธศาสตร์ด้าน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

อันดับ 

1. พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่
คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า 

3.452 0.701 ปานกลาง 1 

2. ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
รักษาส่ิงแวดล้อม ป้องกันน้ําท่วม สู่เมืองน่าอยู่อย่าง
ยั่งยืน 

3.271 0.620 ปานกลาง 2 

3. ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวิต
ที่ดีกว่า 

3.246 0.634 ปานกลาง 3 

4. ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร
เทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการที่ดี
โดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความ
เปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ 

3.223 0.681 ปานกลาง 4 

รวม 3.298 0.594 ปานกลาง  

               จากการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
เทศบาล 4 ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจําปี 2558 โดยการสุ่ม
ตัวอย่างจากประชาชนที่เป็นตัวแทนครัวเรือน ที่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยแบ่ง
พื้นที่ออกเป็น 20 ชุมชน และ 1 ย่านการค้า จํานวน 400 คน และหน่วยงานของราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน 
และอื่นๆ ที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 50 หน่วยงาน ผลปรากฏว่าประชาชนมี
ความพึงพอใจต่อการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล 4 ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเทศบาล
เมืองทุ่งสง ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.298 โดยสามารถเรียงลําดับความ พึงพอใจ 3 
อันดับแรก ได้ดังนี้ 

ความพึงพอใจมากที่สุด  3 อันดับแรก (เรียงจากมากไปหาน้อย) 
 อันดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณา
การสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  คือมีค่าเฉลี่ย  3.452 
 อันดับที่ 2  ยุทธศาสตร์ด้านร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาส่ิงแวดล้อม ป้องกัน
น้ําท่วม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  คือมีค่าเฉลี่ย  3.271 

อันดับที่ 3  ยุทธศาสตร์ด้านร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า ประชาชนมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  คือมีค่าเฉลี่ย  3.246 
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ตารางที่ 14 จ านวนและร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานของเทศบาลเมือง    
ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 

ประเด็น น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
จํานวน 

(ร้อยละ) 
จํานวน 

(ร้อยละ) 
จํานวน 

(ร้อยละ) 
จํานวน 

(ร้อยละ) 
จํานวน 

(ร้อยละ) 

1. ด้านการศึกษา      
1. การให้ความรู้และจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่เด็กและ

เยาวชน 
11 

(2.40) 
49 

(10.90) 
212 

(47.10) 
134 

(29.80) 
44 

(9.80) 
2. การสนับสนนุการศึกษาในโรงเรียนและการเรียนรู้ของ

ประชาชน/ชุมชนเช่น มีหอสมุด/ที่อา่นหนังสือพิมพ์ประจํา
ชุมชน/อินเตอร์เน็ตชุมชน   

8 
(1.80) 

52 
(11.60) 

217 
(48.20) 

131 
(29.10) 

42 
(9.30) 

3. การส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น 

14 
(3.10) 

62 
(13.80) 

217 
(48.20) 

125 
(27.80) 

32 
(7.10) 

4. พัฒนาการของนักเรียนในการอ่านและพูดภาษาไทย 10 
(2.20) 

61 
(13.60) 

217 
(48.20) 

135 
(30.00) 

27 
(6.00) 

5. พัฒนาการของนักเรียนในการอ่านและพูดภาษาอังกฤษ 22 
(4.90) 

87 
(19.30) 

252 
(56.00) 

67 
(14.90) 

22 
(4.90) 

6. ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา 
ด้านสถานที่ อาหารเครื่องแต่งกาย และค่าใช้จ่าย  
(โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง) 

12 
(2.70) 

60 
(13.30) 

187 
(41.60) 

157 
(34.90) 

34 
(7.60) 

7. ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา  
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณธรรมจริยธรรม 
(โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง) 

9 
(2.00) 

44 
(9.80) 

204 
(45.30) 

156 
(34.70) 

37 
(8.20) 

8. ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา  
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณธรรมจริยธรรม  
(โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ) 

9 
(2.00) 

53 
(11.80) 

211 
(46.90) 

150 
(33.30) 

27 
(6.00) 

9. ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา  
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณธรรมจริยธรรม  
(โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน) 

6 
(1.30) 

59 
(13.10) 

213 
(47.30) 

146 
(32.40) 

26 
(5.80) 

10. ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา  
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณธรรมจริยธรรม  
(โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล) 

6 
(1.30) 

41 
(9.10) 

185 
(41.10) 

175 
(38.90) 

43 
(9.60) 

11. ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณธรรมจริยธรรม  
(โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง และ 
โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง) 
 

5 
(1.10) 

53 
(11.80) 

205 
(45.60) 

149 
(33.10) 

38 
(8.40) 
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ประเด็น น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
จํานวน 

(ร้อยละ) 
จํานวน 

(ร้อยละ) 
จํานวน 

(ร้อยละ) 
จํานวน 

(ร้อยละ) 
จํานวน 

(ร้อยละ) 

12. ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการอาหารเสริมและอาหาร
กลางวันให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนรีสอร์ทอนบุาลทุ่งสง 

7 
(1.60) 

46 
(10.20) 

193 
(42.90) 

165 
(36.70) 

39 
(8.70) 

13. ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการอาหารเสริมและอาหาร
กลางวันให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

4 
(0.90) 

31 
(6.90) 

210 
(46.70) 

148 
(32.9) 

57 
(12.70) 

14. ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการอาหารเสริมและอาหาร
กลางวันให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ 

6 
(1.30) 

39 
(8.70) 

216 
(48.00) 

159 
(35.30) 

30 
(6.70) 

15. ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการอาหารเสริมและอาหาร
กลางวันให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัด             
โคกสะท้อน 

6 
(1.30) 

36 
(8.00) 

225 
(50.00) 

146 
(32.40) 

37 
(8.20) 

16. ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการอาหารเสริมและอาหาร
กลางวันให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล 

6 
(1.30) 

50 
(11.10) 

208 
(46.20) 

144 
(32.00) 

42 
(9.30) 

17. ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการอาหารเสริมและอาหาร
กลางวันให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล
เมืองทุ่งสง 

8 
(1.80) 

42 
(9.30) 

220 
(48.90) 

135 
(30.00) 

45 
(10.00) 

18. การป้องกันการเป็นโรคหรือโรคติดต่อของนักเรียน 14 
(3.10) 

51 
(11.30) 

200 
(44.40) 

145 
(32.20) 

40 
(8.90) 

19. การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนอย่างทั่วถึง 7 
(1.60) 

50 
(11.10) 

213 
(47.30) 

142 
(31.60) 

38 
(8.40) 

20. ภาพรวมการดําเนินงานของเทศบาลด้านการศึกษา 8 
(1.80) 

62 
(13.80) 

185 
(41.10) 

155 
(34.40) 

40 
(8.90) 

2. ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณี  
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

     

21. การจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
วัฒนธรรม และประเพณีหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เทศบาล
ดําเนินการเอง 

5 
(1.10) 

43 
(9.60) 

193 
(42.90) 

152 
(33.80) 

57 
(12.70) 

22. การจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
วัฒนธรรม และประเพณีหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เทศบาล
สนับสนุนงบประมาณให้ชุมชนดําเนินการ 

12 
(2.70) 

52 
(11.60) 

190 
(42.20) 

153 
(34.00) 

43 
(9.60) 

23. มีการพัฒนา ปรับปรุงสถานที่ศักดิ์สทิธิ์ เช่น ถ้ําตลอด/
มูลนิธิซําปอกง (เจ้าแม่กวนอิม)  

15 
(3.30) 

59 
(13.10) 

175 
(38.90) 

154 
(34.20) 

47 
(10.40) 

24. ภาพรวมการดําเนินงานของเทศบาลด้านการศึกษาการ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 

9 
(2.00) 

358 
(12.90) 

187 
(41.60) 

160 
(35.60) 

36 
(8.00) 
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ประเด็น น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
จํานวน 

(ร้อยละ) 
จํานวน 

(ร้อยละ) 
จํานวน 

(ร้อยละ) 
จํานวน 

(ร้อยละ) 
จํานวน 

(ร้อยละ) 

3. ด้านการส่งเสริม สนับสนุน กีฬาและนันทนาการ      
25. ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานด้านการกีฬา 6 

(1.30) 
41 

(9.10) 
162 

(36.00) 
175 

(38.90) 
66 

(14.70) 
26. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนออกกําลังกาย 10 

(2.20) 
47 

(10.40) 
172 

(38.20) 
168 

(37.30) 
53 

(11.80) 
27. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแข่งขันกีฬาในทุกระดับ 11 

(2.40) 
46 

(10.20) 
162 

(36.00) 
171 

(38.00) 
60 

(13.30) 
28. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

ตามศักยภาพและความพร้อม 
5 

(1.10) 
46 

(10.20) 
176 

(39.10) 
164 

(36.40) 
59 

(13.10) 
29. การจัดกิจกรรมนันทนาการให้แก่ประชาชนในทุกกลุ่มอายุ 15 

(3.30) 
76 

(16.90) 
175 

(38.90) 
144 

(32.00) 
40 

(8.90) 
30. พัฒนาทักษะด้านการกีฬาของเยาวชนและประชาชน เพื่อ

นําสู่ความเป็นมืออาชีพ 
14 

(3.10) 
61 

(13.60) 
181 

(40.20) 
157 

(34.90) 
37 

(8.20) 
31. จัดให้มีการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ โดยมีเทศบาลเมือง

ทุ่งสงเป็นเจ้าภาพ  
12 

(2.70) 
44 

(9.80) 
147 

(32.70) 
166 

(36.90) 
81 

(18.00) 
32. จัดให้มีการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ โดยมีเทศบาลเมือง

ทุ่งสงร่วมกับหน่วยงานอื่น 
7 

(1.60) 
41 

(9.10) 
163 

(36.20) 
174 

(38.70) 
65 

(14.40) 
33. การจัดพื้นที่สําหรับจัดกิจกรรมนันทนาการ/ออกกําลังกาย 17 

(3.80) 
45 

(10.00) 
176 

(39.10) 
154 

(34.20) 
58 

(12.90) 
34. ภาพรวมการดําเนินงานของเทศบาลด้านการส่งเสริม 

สนับสนุน กีฬาและนันทนาการ 
2 

(0.40) 
37 

(8.20) 
184 

(40.90) 
161 

(35.80) 
66 

(14.70) 
4. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน      
35. การสร้าง/ปรับปรุง/บํารุงรักษาถนน สะพาน และปรับปรุง

ภูมิทัศน์มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม 
9 

(2.00) 
62 

(13.80) 
195 

(43.30) 
130 

(28.90) 
54 

(12.00) 
36. มีการก่อสร้าง ปรับปรุง และบํารุงรกัษาท่อระบายน้ํา        

คูคลอง 
5 

(1.10) 
57 

(12.70) 
192 

(42.70) 
149 

(33.10) 
47 

(10.40) 
37. มีการดูแลคูระบายน้ํา  8 

(1.80) 
65 

(14.40) 
183 

(40.70) 
151 

(33.60) 
43 

(9.60) 
38. มีการก่อสร้าง ปรับปรุง และบํารุงรกัษาทางเท้า 6 

(1.30) 
63 

(14.00) 
193 

(42.90) 
156 

(34.70) 
32 

(7.10) 
39. มีแสงสว่างเพียงพอ สะดวกต่อการเดินทาง 9 

(2.00) 
59 

(13.10) 
199 

(44.20) 
152 

(33.80) 
31 

(6.90) 



 48 

ประเด็น น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
จํานวน 

(ร้อยละ) 
จํานวน 

(ร้อยละ) 
จํานวน 

(ร้อยละ) 
จํานวน 

(ร้อยละ) 
จํานวน 

(ร้อยละ) 

40. มีการระบุหมายเลขเสาไฟฟ้าทุกต้น 17 
(3.80) 

65 
(14.40) 

206 
(45.80) 

131 
(29.10) 

31 
(6.90) 

41. มีสวนสาธารณะ สวนหย่อม สวยงามและเป็นระเบียบ 11 
(2.40) 

74 
(16.40) 

199 
(44.20) 

135 
(30.00) 

31 
(6.90) 

42. การจัดการด้านการผังเมือง/การควบคุมอาคาร/การตรวจ
อาคาร 

13 
(2.90) 

73 
(16.20) 

227 
(50.40) 

96 
(21.30) 

41 
(9.10) 

43. ภาพรวมการดําเนินงานของเทศบาลด้านโครงสร้างพื้นฐาน 8 
(1.80) 

73 
(16.20) 

212 
(47.10) 

121 
(26.90) 

36 
(8.00) 

5. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต      
44. การรณรงค์และป้องกันเฝ้าระวังเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด

ในพื้นที่ เช่น โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ทั้งในและนอกโรงเรียน  

11 
(2.40) 

71 
(15.80) 

212 
(47.10) 

119 
(26.40) 

37 
(8.20) 

45. ความพึงพอใจต่อการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน
ปัญหายาเสพติด และลดอัตราการติดยาเสพติดในเยาวชน
และประชาชนทั่วไป 

12 
(2.70) 

81 
(18.00 

229 
(50.90) 

97 
(21.60) 

31 
(6.90) 

46. ความพึงพอใจต่อมาตรการการควบคุมสุขลักษณะที่ดีใน
การผลิตอาหารของร้านอาหาร 

9 
(2.00) 

64 
(14.20) 

223 
(49.60) 

122 
(27.10) 

32 
(7.10) 

47. ความพึงพอใจต่อคุณภาพยาหรือเวชภัณฑ์ที่รับบริการจาก
เทศบาล 

21 
(4.70) 

56 
(12.40) 

216 
(48.00) 

132 
(29.30) 

25 
(5.60) 

48. การดูแลสวัสดิการในด้านต่างๆ แก่ เด็ก คนพิการ ผู้สูงอายุ 
และผู้ป่วยโรคเอดส์ 

6 
(1.30) 

60 
(13.30) 

206 
(45.80) 

137 
(30.40) 

41 
(9.10) 

49. มีการส่งเสริม พัฒนางานสาธารณะสุขมูลฐาน ป้องกันและ
รณรงค์ให้เกิดสุขภาพที่ดีแก่ประชาชน เช่น การดูแล
สุขภาพประชาชนในชุมชนโดยอาสาสมัครสาธารณสุข 
(อสม.) 

10 
(2.20) 

72 
(16.00) 

206 
(45.80) 

131 
(29.10) 

31 
(6.90) 

50. การส่งเสริม สนับสนนุความเข้มแข็งแก่ชุมชน ให้ชุมชน
บริหารจัดการด้วยตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง   

14 
(3.10) 

57 
(12.70) 

228 
(50.70) 

122 
(27.10) 

29 
(6.40) 

51. ภาพรวมการดําเนินงานของเทศบาลด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

7 
(1.60) 

68 
(15.10) 

228 
(50.70) 

114 
(25.30) 

33 
(7.30) 
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ประเด็น น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
จํานวน 

(ร้อยละ) 
จํานวน 

(ร้อยละ) 
จํานวน 

(ร้อยละ) 
จํานวน 

(ร้อยละ) 
จํานวน 

(ร้อยละ) 

6. ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

     
 

52. พัฒนา และปรับปรุง พร้อมทั้งจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การจราจร และส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนให้
ปฏิบัติตามกฎจราจร   

9 
(2.00) 

64 
(14.20) 

207 
(46.00) 

133 
(29.60) 

37 
(8.20) 

53. ไฟฟ้าสาธารณะมีอย่างเพียงพอ ทั่วถึง ทําให้เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

8 
(1.80) 

78 
(17.30) 

195 
(43.30) 

143 
(31.80) 

26 
(5.80) 

54. การจัดระเบียบจราจรทางถนน ทางเท้า และความไม่เป็น
ระเบียบเรียบร้อยของเมือง 

16 
(3.60) 

80 
(17.80) 

202 
(44.90) 

120 
(26.70) 

32 
(7.10) 

55. การดูแลความสงบและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

8 
(1.80) 

58 
(12.90) 

221 
(49.10) 

123 
(27.30) 

40 
(8.90) 

56. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนด้านน้ําท่วม  8 
(1.80) 

47 
(10.40) 

172 
(38.20) 

175 
(38.90) 

48 
(10.70) 

57. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนด้านภัยแล้ง  6 
(1.30) 

53 
(11.80) 

229 
(50.90) 

138 
(30.70) 

24 
(5.30) 

58. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนด้านอัคคีภัย  11 
(2.40) 

52 
(11.60) 

207 
(46.00) 

151 
(33.60) 

29 
(6.40) 

59. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนด้านวาตภัย 11 
(2.40) 

58 
(12.90) 

205 
(45.60) 

151 
(33.60) 

25 
(5.60) 

60. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนด้านอุบัติเหตุ 9 
(2.00) 

58 
(12.90) 

207 
(46.00) 

152 
(33.80) 

24 
(5.30) 

61. ความพึงพอใจต่อเทศบาลในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 5 
(1.10) 

62 
(13.80) 

200 
(44.40) 

138 
(30.70) 

45 
(10.00) 

62. ความพึงพอใจต่อเทศบาลให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยกับประชาชนในพื้นที่ 

4 
(0.90) 

67 
(14.90) 

203 
(45.10) 

136 
(30.20) 

40 
(8.90) 

63. ภาพรวมการดําเนินงานของเทศบาลด้านการจัดระเบียบ
ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

12 
(2.70) 

59 
(13.10) 

210 
(46.70) 

138 
(30.70) 

31 
(6.90) 

7. ด้านเศรษฐกิจ การวางแผนส่งเสริมการลงทนุ  
พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 

     
 

64. การส่งเสริมด้านเศรษฐกิจในภาพรวม/เศรษฐกิจชุมชน เช่น 
การส่งเสริมพัฒนาอาชีพหรือสร้างรายได้แก่ชุมชน 

14 
(3.10) 

78 
(17.30) 

211 
(46.90) 

122 
(27.10) 

25 
(5.60) 
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ประเด็น 
 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
จํานวน 

(ร้อยละ) 
จํานวน 

(ร้อยละ) 
จํานวน 

(ร้อยละ) 
จํานวน 

(ร้อยละ) 
จํานวน 

(ร้อยละ) 
65. การจัดการแข่งขันกีฬาระดับประเทศ/มืออาชีพ เป็นการ

กระตุ้นเศรษฐกิจ การค้า แก่ผู้ประกอบการ พ่อค้า แม่ค้า 
และประชาชนในอําเภอทุ่งสง ทําให้มีรายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น 

7 
(1.60) 

69 
(15.30) 

190 
(42.20) 

144 
(32.00) 

40 
(8.90) 

66. การส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กร หน่วยงาน สมาคม 
และชมรมต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวของเทศบาล 

10 
(2.20) 

83 
(18.40) 

190 
(42.20) 

133 
(29.60) 

34 
(7.60) 

67. ภาพรวมการดําเนินงานของเทศบาลด้านเศรษฐกิจการ
วางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

12 
(2.70) 

75 
(16.70) 

203 
(45.10) 

132 
(29.30) 

28 
(6.20) 

8. ด้านการบริหารจัดการและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

     
 

68. การส่งเสริมอนุรักษ์ด้านสิ่งแวดล้อม/การจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม เช่น  การลดภาวะโลกรอ้น การจัดการด้าน
ขยะ น้ํา ป่า บําบัดน้ําเสียสิ่งปฏิกูล  

7 
(1.60) 

62 
(13.80) 

211 
(46.90) 

138 
(30.70) 

32 
(7.10) 

69. การรณรงค์ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล
รักษาความสะอาด และสร้างจิตสํานกึในการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์คูคลอง 

10 
(2.20) 

81 
(18.00) 

193 
(42.90) 

136 
(30.20) 

30 
(6.70) 

70. ความพึงพอใจต่อการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทํา
การเกษตรปลอดสารพิษ 

16 
(3.60) 

87 
(19.30) 

205 
(45.60) 

116 
(25.80) 

26 
(5.80) 

71. ภาพรวมการดําเนินงานของเทศบาลด้านการบริหารจัดการ
และอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

13 
(2.90) 

72 
(16.00) 

215 
(47.80) 

114 
(25.30) 

36 
(8.00) 

9. ด้านการบริหารจัดการเทศบาล      
72. เทศบาลรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจาก

ประชาชนและมีช่องทางให้ท่านแสดงความคิดเห็นหรือ
เสนอแนะวิธีการดําเนินงาน 

16 
(3.60) 

64 
(14.20) 

220 
(48.90) 

118 
(26.20) 

32 
(7.10) 

73. การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล
เป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 

9 
(2.00) 

70 
(15.60) 

224 
(49.80) 

122 
(27.10) 

25 
(5.60) 

74. การดําเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของประชาชนโดยคณะ
ผู้บริหารใช้วิธีการแก้ไขปัญหาแบบมีส่วนร่วม (บูรณาการ) 
โดยประสานงาน โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน  เช่น การแก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมแบบบูรณาการ การแก้ไขปัญหาจราจร แบบบูรณาการ 

 
 
   

8 
(1.80) 

61 
(13.60) 

190 
(42.20) 

136 
(30.20) 

55 
(12.20) 
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ประเด็น น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
จํานวน 

(ร้อยละ) 
จํานวน 

(ร้อยละ) 
จํานวน 

(ร้อยละ) 
จํานวน 

(ร้อยละ) 
จํานวน 

(ร้อยละ) 
75. การดําเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของประชาชนโดยคณะ

ผู้บริหารใช้วิธีการแก้ไขปัญหาแบบมีส่วนร่วม (บูรณาการ) 
โดยประสานงาน โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน  เช่น การแก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมแบบบูรณาการ การแก้ไขปัญหาจราจร แบบบูรณาการ   

7 
(1.60) 

56 
(12.40) 

217 
(48.20) 

135 
(30.00) 

35 
(7.80) 

76. ประชาชนได้รับประโยชน์จากผลการดําเนินงานโครงการ/
กิจกรรมอันนําไปสู่การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในทอ้งถิ่นได้ 

10 
(2.20) 

72 
(16.00) 

209 
(46.40) 

119 
(26.40) 

40 
(8.90) 

77. เทศบาลมีการพบปะประชาชนเพื่อให้บริการนอกสถานที่ 29 
(26.40) 

74 
(16.40) 

196 
(43.60) 

123 
(27.30) 

28 
(6.20) 

78. การส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ด้านต่างๆ  

17 
(3.80) 

81 
(18.00) 

216 
(48.00) 

119 
(26.40) 

17 
(3.80) 

79. ภาพรวมการดําเนินงานของเทศบาลด้านการบริหารจัดการ
เทศบาล 

14 
(3.10) 

71 
(15.80) 

208 
(46.20) 

133 
(29.60) 

24 
(5.30) 
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4.6 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมือง
ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 
 
ตารางที่ 15  สรุปภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

อันดับ 

5. ความพึงพอใจต่อการปฏิบัตหิน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่
เพียงใด 

3.39 1.121 ปานกลาง 1 

1. ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพยีงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 3.36 0.943 ปานกลาง 2 
2. ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพยีงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 3.32 0.876 ปานกลาง 3 
4. โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด 3.29 0.910 ปานกลาง 4 
7. พนักงานกวาดขยะปฏิบัตหิน้าที่ได้ทั่วถึงในพื้นที่รบัผดิชอบ
เพียงใด 

3.26 0.887 ปานกลาง 5 

3. ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพยีงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 3.23 0.919 ปานกลาง 6 
8. ภาพรวมการดําเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด 3.21 0.890 ปานกลาง 7 
6. ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทําความสะอาด/การ
ดูดฝุ่น 

3.18 0.909 ปานกลาง 8 

รวม 3.27 0.778 ปานกลาง  

 
จากการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการรกัษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด

นครศรีธรรมราช ประจําปี 2558 โดยการสุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่เป็นตัวแทนครัวเรือน ที่อาศัยในเขตเทศบาล
เมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 19 ชุมชน และ 1 ย่านการค้า  (ยกเว้นชุมชนบ้านใน
หวัง เพราะไม่มีพนักงานกวาดขยะ) จํานวน 388 คน ผลปรากฏว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อการรักษาความ
สะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสงในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.27 โดยสามารถเรียงลําดับ
ความพึงพอใจ 3 อันดับแรก ได้ดังนี้  

ความพึงพอใจมากที่สุด  3 อันดับแรก (เรียงจากมากไปหาน้อย) 
 อันดับที่ 1 ประเด็นความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด ประชาชนมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คือมีค่าเฉลี่ย  3.39 
 อันดับที่ 2  ประเด็นถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น. ประชาชนมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คือมีค่าเฉลี่ย  3.36 

อันดับที่ 3 ประเด็นถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น. ประชาชนมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คือมีค่าเฉลี่ย  3.32 
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ตารางที่ 16  ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 
เขต 1 ถนนชนปรีดา จากสี่แยกตลาดเกษตรผ่านเทศบาลถึงโรงแรมไทยวัฒนาท้ังสองฝั่งถนน 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 3.36 0.870 ปานกลาง 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 3.36 0.792 ปานกลาง 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 3.45 0.802 ปานกลาง 
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด 3.38 0.945 ปานกลาง 
ความพึงพอใจต่อการปฏิบัตหิน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด 3.40 0.876 ปานกลาง 
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทําความสะอาด/การดูดฝุ่น 3.40 0.925 ปานกลาง 
พนักงานกวาดขยะปฏิบัตหิน้าที่ได้ทั่วถึงในพืน้ที่รบัผิดชอบเพียงใด 3.51 0.930 ปานกลาง 
ภาพรวมการดําเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด 3.49 0.882 ปานกลาง 

รวม 3.42 0.764 ปานกลาง 

 
ตารางที่ 17  ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 
เขต 2 ถนนชนปรีดา ตั้งแต่โรงแรมไทยวัฒนาถึง ส านัก ร.ส.พ ท้ังสองฝั่งถนน 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 3.36 0.870 ปานกลาง 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 3.36 0.792 ปานกลาง 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 3.45 0.802 ปานกลาง 
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด 3.38 0.945 ปานกลาง 
ความพึงพอใจต่อการปฏิบัตหิน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด 3.40 0.876 ปานกลาง 
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทําความสะอาด/การดูดฝุ่น 3.40 0.925 ปานกลาง 
พนักงานกวาดขยะปฏิบัตหิน้าที่ได้ทั่วถึงในพืน้ที่รบัผิดชอบเพียงใด 3.51 0.930 ปานกลาง 
ภาพรวมการดําเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด 3.49 0.882 ปานกลาง 

รวม 3.42 0.764 ปานกลาง 
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ตารางที่ 18  ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 
เขต 3 ถนนชนปรีดา จากส านักงาน ร.ส.พ. ไปถึงสามแยกถนนเข้ายุทธศาสตร์ และถนนข้างสวนหลวงเลี้ยวขวา
ถึงหน้าโรงเรียนสตรีทุ่งสง ทั้งสองฝ่ังถนนและเกาะกลาง 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 3.36 0.870 ปานกลาง 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 3.36 0.792 ปานกลาง 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 3.45 0.802 ปานกลาง 
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด 3.38 0.945 ปานกลาง 
ความพึงพอใจต่อการปฏิบัตหิน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด 3.40 0.876 ปานกลาง 
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทําความสะอาด/การดูดฝุ่น 3.40 0.925 ปานกลาง 
พนักงานกวาดขยะปฏิบัตหิน้าที่ได้ทั่วถึงในพืน้ที่รบัผิดชอบเพียงใด 3.51 0.930 ปานกลาง 
ภาพรวมการดําเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด 3.49 0.882 ปานกลาง 

รวม 3.42 0.764 ปานกลาง 

 
ตารางที่ 19  ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 
เขต 4 จากสี่แยกชนปรีดา ไปถึงสี่แยกชัยชุมพลเลี้ยวซ้ายถึงโรงเรียนสตรีทุ่งสง ท้ังสองฝั่งถนนและเกาะกลาง 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 3.36 0.870 ปานกลาง 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 3.36 0.792 ปานกลาง 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 3.45 0.802 ปานกลาง 
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด 3.38 0.945 ปานกลาง 
ความพึงพอใจต่อการปฏิบัตหิน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด 3.40 0.876 ปานกลาง 
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทําความสะอาด/การดูดฝุ่น 3.40 0.925 ปานกลาง 
พนักงานกวาดขยะปฏิบัตหิน้าที่ได้ทั่วถึงในพืน้ที่รบัผิดชอบเพียงใด 3.51 0.930 ปานกลาง 
ภาพรวมการดําเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด 3.49 0.882 ปานกลาง 

รวม 3.42 0.764 ปานกลาง 
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ตารางที่ 20  ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 
เขต 5 ถนนชัยชุมพล ซอย1 ซอย 2 และซอยช่ืนใจ ท้ังสองฝั่งถนน 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 3.36 0.870 ปานกลาง 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 3.36 0.792 ปานกลาง 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 3.45 0.802 ปานกลาง 
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด 3.38 0.945 ปานกลาง 
ความพึงพอใจต่อการปฏิบัตหิน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด 3.40 0.876 ปานกลาง 
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทําความสะอาด/การดูดฝุ่น 3.40 0.925 ปานกลาง 
พนักงานกวาดขยะปฏิบัตหิน้าที่ได้ทั่วถึงในพืน้ที่รบัผิดชอบเพียงใด 3.51 0.930 ปานกลาง 
ภาพรวมการดําเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด 3.49 0.882 ปานกลาง 

รวม 3.42 0.764 ปานกลาง 

 
ตารางที่ 21  ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 
เขต 6 ถนนทางหลวง 403 (เพชรเกษม) จากเขตป้ายเข้าเมืองทุ่งสง-สุราษฎร์เยื้องร้านยงเจริญถึงธนาคาร ธ.ก.ส. 
ถึง ตู้เอทีเอ็ม ทั้งสองฝั่งถนน 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 3.17 0.753 ปานกลาง 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 3.17 0.753 ปานกลาง 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 2.83 1.169 ปานกลาง 
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด 3.00 0.894 ปานกลาง 
ความพึงพอใจต่อการปฏิบัตหิน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด 3.33 0.516 ปานกลาง 
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทําความสะอาด/การดูดฝุ่น 3.33 0.516 ปานกลาง 
พนักงานกวาดขยะปฏิบัตหิน้าที่ได้ทั่วถึงในพืน้ที่รบัผิดชอบเพียงใด 3.33 0.516 ปานกลาง 
ภาพรวมการดําเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด 3.17 0.753 ปานกลาง 

รวม 3.16 0.701 ปานกลาง 
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ตารางที่ 22  ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 
เขต 7 ถนนทางหลวง 403 (เพชรเกษม) จากปากทางเข้าถนนเวชพฤษพิทักษ์ถึงสี่แยกชัยชุมพล ทั้งสองฝ่ังถนน
และบนสะพานลอยชัยชุมพล 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 3.17 0.753 ปานกลาง 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 3.17 0.753 ปานกลาง 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 2.83 1.169 ปานกลาง 
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด 3.00 0.894 ปานกลาง 
ความพึงพอใจต่อการปฏิบัตหิน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด 3.33 0.516 ปานกลาง 
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทําความสะอาด/การดูดฝุ่น 3.33 0.516 ปานกลาง 
พนักงานกวาดขยะปฏิบัตหิน้าที่ได้ทั่วถึงในพืน้ที่รบัผิดชอบเพียงใด 3.33 0.516 ปานกลาง 
ภาพรวมการดําเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด 3.17 0.753 ปานกลาง 

รวม 3.16 0.701 ปานกลาง 

 
ตารางที่  23 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 
เขต 8 ถนนทางหลวง 403 (เพชรเกษม) ตั้งแต่ป้อมยามรถไฟตรงไปถึงสามแยกบ่อนวัวเก่าทั้งสองฝ่ังถนน เกาะ
กลางและซอยหมู่บ้านเอกวัฒน์ 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 3.00 0.976 ปานกลาง 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 3.14 0.870 ปานกลาง 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 3.19 0.889 ปานกลาง 
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด 3.22 0.899 ปานกลาง 
ความพึงพอใจต่อการปฏิบัตหิน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด 3.28 0.934 ปานกลาง 
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทําความสะอาด/การดูดฝุ่น 3.09 0.868 ปานกลาง 
พนักงานกวาดขยะปฏิบัตหิน้าที่ได้ทั่วถึงในพืน้ที่รบัผิดชอบเพียงใด 3.23 0.921 ปานกลาง 
ภาพรวมการดําเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด 3.13 0.807 ปานกลาง 

รวม 3.16 0.587 ปานกลาง 
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ตารางที่  24 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 
เขต 9 ถนนทางหลวง 403 (เพชรเกษม) จากสามแยกบ่อยวัวเก่าถึงศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านนาเหนือ (4 ช่องทาง)  
และซอยโรงพระซ าปอกงทั้งสองฝ่ังถนนและเกาะกลาง 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 3.00 0.976 ปานกลาง 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 3.14 0.870 ปานกลาง 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 3.19 0.889 ปานกลาง 
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด 3.22 0.899 ปานกลาง 
ความพึงพอใจต่อการปฏิบัตหิน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด 3.28 0.934 ปานกลาง 
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทําความสะอาด/การดูดฝุ่น 3.09 0.868 ปานกลาง 
พนักงานกวาดขยะปฏิบัตหิน้าที่ได้ทั่วถึงในพืน้ที่รบัผิดชอบเพียงใด 3.23 0.921 ปานกลาง 
ภาพรวมการดําเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด 3.13 0.807 ปานกลาง 

รวม 3.16 0.587 ปานกลาง 

 
ตารางที่  25 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 
เขต 10 ถนนทุ่งสง-นาบอน จากหน้าหอสมุดสุดเขตถนน (เชื่อมถนนชะมายตรงไปโรงเรียนพาณิชย์)   รวมซอย 
2,4,6 ทั้งสองฝ่ัง 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 4.26 0.712 มาก 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 4.04 0.706 มาก 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 3.85 0.949 มาก 
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด 3.81 0.834 มาก 
ความพึงพอใจต่อการปฏิบัตหิน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด 3.89 0.892 มาก 
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทําความสะอาด/การดูดฝุ่น 3.67 0.832 มาก 
พนักงานกวาดขยะปฏิบัตหิน้าที่ได้ทั่วถึงในพืน้ที่รบัผิดชอบเพียงใด 3.85 0.662 มาก 
ภาพรวมการดําเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด 3.44 0.934 ปานกลาง 

รวม 3.85 0.445 ปานกลาง 
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ตารางที่  26 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 
เขต 11 ถนนทุ่งสง – นาบอน ซอย 1 ถนนเชื่อมระหว่างซอย 1 กับ ซอย 3 ท้ังสองฝั่งถนนและในซอยเขาตาเล่ง 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 4.26 0.712 มาก 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 4.04 0.706 มาก 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 3.85 0.949 มาก 
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด 3.81 0.834 มาก 
ความพึงพอใจต่อการปฏิบัตหิน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด 3.89 0.892 มาก 
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทําความสะอาด/การดูดฝุ่น 3.67 0.832 มาก 
พนักงานกวาดขยะปฏิบัตหิน้าที่ได้ทั่วถึงในพืน้ที่รบัผิดชอบเพียงใด 3.85 0.662 มาก 
ภาพรวมการดําเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด 3.44 0.934 ปานกลาง 

รวม 3.85 0.445 ปานกลาง 

 
ตารางที่  27 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 
เขต 12 ถนนข้างโรงพยาบาล ถนนหน้าวัดชัยชุมพล ชุมชนหลังโรงพยาบาลเก่าและหน้าโรงพยาบาลเก่าถึงประตู
ทางเข้าและถนนเลียบรถไฟทุ่งสง-กันตัง ท้ังสองฝั่งถนน 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 3.64 1.082 มาก 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 3.64 1.082 มาก 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 3.50 1.092 มาก 
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด 3.29 0.914 ปานกลาง 
ความพึงพอใจต่อการปฏิบัตหิน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด 3.21 0.893 ปานกลาง 
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทําความสะอาด/การดูดฝุ่น 3.14 0.864 ปานกลาง 
พนักงานกวาดขยะปฏิบัตหิน้าที่ได้ทั่วถึงในพืน้ที่รบัผิดชอบเพียงใด 3.21 0.975 ปานกลาง 
ภาพรวมการดําเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด 3.00 1.038 ปานกลาง 

รวม 3.33 0.916 ปานกลาง 
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ตารางที่  28 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 
เขต 13 ถนนทุ่งสง-นาบอน ท้ังสองฝั่งถนน ซอย 3, 5, 7 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 4.26 0.712 มาก 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 4.04 0.706 มาก 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 3.85 0.949 มาก 
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด 3.81 0.834 มาก 
ความพึงพอใจต่อการปฏิบัตหิน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด 3.89 0.892 มาก 
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทําความสะอาด/การดูดฝุ่น 3.67 0.832 มาก 
พนักงานกวาดขยะปฏิบัตหิน้าที่ได้ทั่วถึงในพืน้ที่รบัผิดชอบเพียงใด 3.85 0.662 มาก 
ภาพรวมการดําเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด 3.44 0.934 ปานกลาง 

รวม 3.85 0.445 ปานกลาง 

 
ตารางที่  29 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 
เขต 14 ถนนธรรมสุนทรอุทิศ ตั้งแต่สามแยกชนปรีดาถึงหน้าร้านขายของร้านลุงเม็ง ท้ังสองฝั่งถนน 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 3.80 0.447 มาก 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 3.00 0.707 ปานกลาง 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 2.60 0.548 ปานกลาง 
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด 2.80 0.447 ปานกลาง 
ความพึงพอใจต่อการปฏิบัตหิน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด 2.80 0.837 ปานกลาง 
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทําความสะอาด/การดูดฝุ่น 2.80 0.837 ปานกลาง 
พนักงานกวาดขยะปฏิบัตหิน้าที่ได้ทั่วถึงในพืน้ที่รบัผิดชอบเพียงใด 3.00 0.707 ปานกลาง 
ภาพรวมการดําเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด 2.40 0.548 ปานกลาง 

รวม 2.90 0.445 ปานกลาง 
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ตารางที่ 30 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 
เขต 15 ถนนธรรมสุนทรอุทิศ ตั้งแต่หน้าร้านขายของลุงเม็งถึงสะพานปูนหน้าวัดโคกสะท้อน ท้ังสองฝั่งถนนและ
เชื่อมระหว่างซอยเจ้าจอมกับถนนผดุงราษฎร์ 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 3.80 0.447 มาก 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 3.00 0.707 ปานกลาง 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 2.60 0.548 ปานกลาง 
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด 2.80 0.447 ปานกลาง 
ความพึงพอใจต่อการปฏิบัตหิน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด 2.80 0.837 ปานกลาง 
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทําความสะอาด/การดูดฝุ่น 2.80 0.837 ปานกลาง 
พนักงานกวาดขยะปฏิบัตหิน้าที่ได้ทั่วถึงในพืน้ที่รบัผิดชอบเพียงใด 3.00 0.707 ปานกลาง 
ภาพรวมการดําเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด 2.40 0.548 ปานกลาง 

รวม 2.90 0.445 ปานกลาง 

 
ตารางที่ 31  ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558  
เขต 16 ถนนภราดร จากหน้าวัดโคกสะท้อนถึงเสาไฟฟ้าหนาบ้านหมอพิชัย และซอยลุงน้อม สุชาติพงษ์ ทั้งสอง
ฝ่ังถนนและซอยบ้านจ่าติ๊ก 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 3.36 0.870 ปานกลาง 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 3.36 0.792 ปานกลาง 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 3.45 0.802 ปานกลาง 
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด 3.38 0.945 ปานกลาง 
ความพึงพอใจต่อการปฏิบัตหิน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด 3.40 0.876 ปานกลาง 
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทําความสะอาด/การดูดฝุ่น 3.40 0.925 ปานกลาง 
พนักงานกวาดขยะปฏิบัตหิน้าที่ได้ทั่วถึงในพืน้ที่รบัผิดชอบเพียงใด 3.51 0.930 ปานกลาง 
ภาพรวมการดําเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด 3.49 0.882 ปานกลาง 

รวม 3.42 0.764 ปานกลาง 
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ตารางที่ 32 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 
เขต 17 ถนนธรรมสุนทรอุทิศ ตั้งแต่แยกคลีนิคหมอพิชัย ถึงร้านผ้าป้าตุ้ม ท้ังสองฝั่งถนน 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 3.80 0.447 มาก 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 3.00 0.707 ปานกลาง 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 2.60 0.548 ปานกลาง 
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด 2.80 0.447 ปานกลาง 
ความพึงพอใจต่อการปฏิบัตหิน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด 2.80 0.837 ปานกลาง 
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทําความสะอาด/การดูดฝุ่น 2.80 0.837 ปานกลาง 
พนักงานกวาดขยะปฏิบัตหิน้าที่ได้ทั่วถึงในพืน้ที่รบัผิดชอบเพียงใด 3.00 0.707 ปานกลาง 
ภาพรวมการดําเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด 2.40 0.548 ปานกลาง 

รวม 2.90 0.445 ปานกลาง 

 
ตารางที่  33 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 
เขต 18 ถนนธรรมสุนทรอุทิศ ตั้งแต่ร้านผ้าป้าตุ้มถึงแยกเข้าตลาดสดเทศบาล ท้ังสองฝั่งถนน 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 3.80 0.447 มาก 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 3.00 0.707 ปานกลาง 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 2.60 0.548 ปานกลาง 
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด 2.80 0.447 ปานกลาง 
ความพึงพอใจต่อการปฏิบัตหิน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด 2.80 0.837 ปานกลาง 
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทําความสะอาด/การดูดฝุ่น 2.80 0.837 ปานกลาง 
พนักงานกวาดขยะปฏิบัตหิน้าที่ได้ทั่วถึงในพืน้ที่รบัผิดชอบเพียงใด 3.00 0.707 ปานกลาง 
ภาพรวมการดําเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด 2.40 0.548 ปานกลาง 

รวม 2.90 0.445 ปานกลาง 
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ตารางที่ 34  ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558  
เขต 19 ถนนผดุงราษฎร์ จากสามแยกร้านศรีทองถึงสี่แยกเจ้าจอมและผดุงราษฎร์ ซอย 1, 2 ทั้งสองฝ่ังถนน 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 3.36 0.870 ปานกลาง 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 3.36 0.792 ปานกลาง 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 3.45 0.802 ปานกลาง 
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด 3.38 0.945 ปานกลาง 
ความพึงพอใจต่อการปฏิบัตหิน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด 3.40 0.876 ปานกลาง 
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทําความสะอาด/การดูดฝุ่น 3.40 0.925 ปานกลาง 
พนักงานกวาดขยะปฏิบัตหิน้าที่ได้ทั่วถึงในพืน้ที่รบัผิดชอบเพียงใด 3.51 0.930 ปานกลาง 
ภาพรวมการดําเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด 3.49 0.882 ปานกลาง 

รวม 3.42 0.764 ปานกลาง 

 
ตารางที่ 35  ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558  
เขต 20 ถนนนิกรบ ารุง จากสามแยกร้านบุญแสงการแว่นถึงสามแยกเข้าตลาดสด และตรอกหลังร้านท่านพานิช
ตลอดถึงคลีนิคหมอบูรณะ ท้ังสองฝั่งถนน 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 3.36 0.870 ปานกลาง 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 3.36 0.792 ปานกลาง 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 3.45 0.802 ปานกลาง 
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด 3.38 0.945 ปานกลาง 
ความพึงพอใจต่อการปฏิบัตหิน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด 3.40 0.876 ปานกลาง 
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทําความสะอาด/การดูดฝุ่น 3.40 0.925 ปานกลาง 
พนักงานกวาดขยะปฏิบัตหิน้าที่ได้ทั่วถึงในพืน้ที่รบัผิดชอบเพียงใด 3.51 0.930 ปานกลาง 
ภาพรวมการดําเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด 3.49 0.882 ปานกลาง 

รวม 3.42 0.764 ปานกลาง 
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ตารางที่ 36  ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 
เขต 21 ถนนศิลปะนุสรณ์ จากสามแยกคิวรถ 4 ล้อเล็กไสใหญ่ถึงคิวรถเมล์ทุ่งสง-สุราษฎร์ และจากสามแยกหอ
นาฬิกาถึงสามแยกร้านป้ากอบเก่า ทั้งสองฝั่งถนน 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 3.36 0.870 ปานกลาง 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 3.36 0.792 ปานกลาง 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 3.45 0.802 ปานกลาง 
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด 3.38 0.945 ปานกลาง 
ความพึงพอใจต่อการปฏิบัตหิน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด 3.40 0.876 ปานกลาง 
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทําความสะอาด/การดูดฝุ่น 3.40 0.925 ปานกลาง 
พนักงานกวาดขยะปฏิบัตหิน้าที่ได้ทั่วถึงในพืน้ที่รบัผิดชอบเพียงใด 3.51 0.930 ปานกลาง 
ภาพรวมการดําเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด 3.49 0.882 ปานกลาง 

รวม 3.42 0.764 ปานกลาง 

 
ตารางที่  37 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 
เขต 22 ถนนรถไฟ จากสามแยกเข้าตลาดสด (4 ช่องทาง) เกาะกลาง และสามแยกหลังสถานีรถไฟถึงร้านอาหาร
เรือนไทยทั้งสองฝ่ังถนนและบริเวณรอบถังคอนเทรนเนอร์ 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 3.80 0.447 มาก 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 3.00 0.707 ปานกลาง 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 2.60 0.548 ปานกลาง 
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด 2.80 0.447 ปานกลาง 
ความพึงพอใจต่อการปฏิบัตหิน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด 2.80 0.837 ปานกลาง 
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทําความสะอาด/การดูดฝุ่น 2.80 0.837 ปานกลาง 
พนักงานกวาดขยะปฏิบัตหิน้าที่ได้ทั่วถึงในพืน้ที่รบัผิดชอบเพียงใด 3.00 0.707 ปานกลาง 
ภาพรวมการดําเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด 2.40 0.548 ปานกลาง 

รวม 2.90 0.445 ปานกลาง 
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ตารางที่ 38  ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558  
เขต 23 ถนนรถไฟ 1 จากหอนาฬิกา (คิวรถตู้ทุ่งสง – นครศรีฯ) ถึงสามแยกคิวรถแท็กซี่ทุ่งสง – นครศรีฯ ทั้งสอง
ฝ่ังถนน ถนนรถไฟ 2 จากหอนาฬิกา ถึงสามแยก ร.ส.พ. (เชื่อมถนนชนปรีดา) และถนนทุ่งสง – กันตัง ทั้งสองฝ่ัง
ถนน 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 3.36 0.870 ปานกลาง 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 3.36 0.792 ปานกลาง 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 3.45 0.802 ปานกลาง 
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด 3.38 0.945 ปานกลาง 
ความพึงพอใจต่อการปฏิบัตหิน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด 3.40 0.876 ปานกลาง 
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทําความสะอาด/การดูดฝุ่น 3.40 0.925 ปานกลาง 
พนักงานกวาดขยะปฏิบัตหิน้าที่ได้ทั่วถึงในพืน้ที่รบัผิดชอบเพียงใด 3.51 0.930 ปานกลาง 
ภาพรวมการดําเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด 3.49 0.882 ปานกลาง 

รวม 3.42 0.764 ปานกลาง 

 
ตารางที่ 39  ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558  
เขต 24  ถนนประชาอุทิศ จากสามแยกประชาอุทิศ ถึงสามแยกซอย 6 และประชาอุทิศ ซอย 6 ทั้งสองฝั่งถนน 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 3.56 1.083 มาก 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 3.28 1.021 ปานกลาง 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 3.32 1.069 ปานกลาง 
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด 3.32 0.945 ปานกลาง 
ความพึงพอใจต่อการปฏิบัตหิน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด 3.32 0.945 ปานกลาง 
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทําความสะอาด/การดูดฝุ่น 3.32 0.852 ปานกลาง 
พนักงานกวาดขยะปฏิบัตหิน้าที่ได้ทั่วถึงในพืน้ที่รบัผิดชอบเพียงใด 3.12 1.130 ปานกลาง 
ภาพรวมการดําเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด 3.48 1.005 ปานกลาง 

รวม 3.34 0.864 ปานกลาง 
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ตารางที่ 40  ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558  
เขต 25  ถนนประชาอุทิศ ตั้งแต่สามแยกโรงพระถนนประชาอุทิศไปจนถึงหน้าสนามบ่อนชนวัวใหม่ ทั้งสองฝ่ัง
ถนน 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 3.56 1.083 มาก 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 3.28 1.021 ปานกลาง 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 3.32 1.069 ปานกลาง 
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด 3.32 0.945 ปานกลาง 
ความพึงพอใจต่อการปฏิบัตหิน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด 3.32 0.945 ปานกลาง 
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทําความสะอาด/การดูดฝุ่น 3.32 0.852 ปานกลาง 
พนักงานกวาดขยะปฏิบัตหิน้าที่ได้ทั่วถึงในพืน้ที่รบัผิดชอบเพียงใด 3.12 1.130 ปานกลาง 
ภาพรวมการดําเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด 3.48 1.005 ปานกลาง 

รวม 3.34 0.864 ปานกลาง 

 
ตารางที่ 41  ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558  
เขต 26 ถนนยุทธศาสตร์ ตั้งแตส่ามแยกยุทธศาสตร์ไปจนถึงศาลพ่อท่านคล้าย ทั้งสองฝ่ังถนน 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 3.00 0.976 ปานกลาง 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 3.14 0.870 ปานกลาง 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 3.19 0.889 ปานกลาง 
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด 3.22 0.899 ปานกลาง 
ความพึงพอใจต่อการปฏิบัตหิน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด 3.28 0.934 ปานกลาง 
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทําความสะอาด/การดูดฝุ่น 3.09 0.868 ปานกลาง 
พนักงานกวาดขยะปฏิบัตหิน้าที่ได้ทั่วถึงในพืน้ที่รบัผิดชอบเพียงใด 3.23 0.921 ปานกลาง 
ภาพรวมการดําเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด 3.13 0.807 ปานกลาง 

รวม 3.16 0.587 ปานกลาง 
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ตารางที่ 42  ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558  
เขต 27 ถนนเสริมชาติ ตั้งแต่ทางเข้าโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือเลี้ยวซ้าย ไปโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือมา
ทะลุบ้าน สท.จ้ือ ท้ังสองฝั่งถนนและบริเวณรอบถังคอนเทนเนอร์ 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 3.24 0.969 ปานกลาง 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 3.18 0.917 ปานกลาง 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 2.91 1.011 ปานกลาง 
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด 3.06 1.144 ปานกลาง 
ความพึงพอใจต่อการปฏิบัตหิน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด 3.03 1.015 ปานกลาง 
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทําความสะอาด/การดูดฝุ่น 2.82 1.131 ปานกลาง 
พนักงานกวาดขยะปฏิบัตหิน้าที่ได้ทั่วถึงในพืน้ที่รบัผิดชอบเพียงใด 3.03 1.075 ปานกลาง 
ภาพรวมการดําเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด 2.79 1.111 ปานกลาง 

รวม 3.00 0.882 ปานกลาง 

 
ตารางที่ 43  ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558  
เขต 28 ถนนเปรมประชา จากสามแยกถนนเปรมประชาถึงหน้าร้านส้มต าถ้ าตลอดและถนนเปรมประชา ซอย 1, 
2, 3 ทั้งสองฝ่ังถนน 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 3.56 1.014 มาก 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 3.67 1.000 มาก 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 3.44 1.333 ปานกลาง 
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด 3.33 1.500 ปานกลาง 
ความพึงพอใจต่อการปฏิบัตหิน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด 3.67 1.118 มาก 
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทําความสะอาด/การดูดฝุ่น 3.78 1.093 มาก 
พนักงานกวาดขยะปฏิบัตหิน้าที่ได้ทั่วถึงในพืน้ที่รบัผิดชอบเพียงใด 3.56 0.882 มาก 
ภาพรวมการดําเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด 3.89 1.167 มาก 

รวม 3.61 0.977 มาก 
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ตารางที่ 44  ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558  
เขต 29 ถนนราชบริพาร จากสามแยกหน้าร้านส้มต าถ้ าตลอดและถนนราชบริหาร จากวงเวียนหน้าถ้ าตลอด ถึง
สามแยกหน้าโรงเรียนพยาบาลเก่าท้ังสองฝั่งถึงถนนและซอยร้านขายขนมจีน 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 3.56 1.014 มาก 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 3.67 1.000 มาก 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 3.44 1.333 ปานกลาง 
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด 3.33 1.500 ปานกลาง 
ความพึงพอใจต่อการปฏิบัตหิน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด 3.67 1.118 มาก 
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทําความสะอาด/การดูดฝุ่น 3.78 1.093 มาก 
พนักงานกวาดขยะปฏิบัตหิน้าที่ได้ทั่วถึงในพืน้ที่รบัผิดชอบเพียงใด 3.56 0.882 มาก 
ภาพรวมการดําเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด 3.89 1.167 มาก 

รวม 3.61 0.977 มาก 

 
ตารางที่ 45  ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558  
เขต 30 ถนนภราดร จากสามแยกถนนพัฒนาการจนถงึถนนเอเชียและถนนหมู่บ้านพัฒนาถึงสามแยกซ าปอกง ทั้ง
สองฝั่งถนน 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 3.28 0.678 ปานกลาง 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 3.24 0.597 ปานกลาง 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 3.28 0.614 ปานกลาง 
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด 3.32 0.690 ปานกลาง 
ความพึงพอใจต่อการปฏิบัตหิน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด 3.32 0.802 ปานกลาง 
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทําความสะอาด/การดูดฝุ่น 3.04 0.735 ปานกลาง 
พนักงานกวาดขยะปฏิบัตหิน้าที่ได้ทั่วถึงในพืน้ที่รบัผิดชอบเพียงใด 3.20 0.707 ปานกลาง 
ภาพรวมการดําเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด 3.24 0.723 ปานกลาง 

รวม 3.24 0.571 ปานกลาง 
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ตารางที่ 46  ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 
เขต 31 ถนนทุ่งสง – ห้วยยอด จากสามแยกถนนทุ่งสง – ห้วยยอดถึงสุดเชตป้ายเข้าเมืองเทศบาลและซอยบายใจ 
ทั้งสองฝ่ังถนนและเกาะกลางถนน 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 3.17 0.753 ปานกลาง 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 3.17 0.753 ปานกลาง 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 2.83 1.169 ปานกลาง 
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด 3.00 0.894 ปานกลาง 
ความพึงพอใจต่อการปฏิบัตหิน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด 3.33 0.516 ปานกลาง 
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทําความสะอาด/การดูดฝุ่น 3.33 0.516 ปานกลาง 
พนักงานกวาดขยะปฏิบัตหิน้าที่ได้ทั่วถึงในพืน้ที่รบัผิดชอบเพียงใด 3.33 0.516 ปานกลาง 
ภาพรวมการดําเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด 3.17 0.753 ปานกลาง 

รวม 3.16 0.701 ปานกลาง 

 
ตารางที่ 47  ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 
เขต 32 ถนนหมู่บ้านพัฒนา จากซอย 2 ถึง ซอย 14 ทั้งสองฝ่ังถนน 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 3.35 0.700 ปานกลาง 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 3.28 0.554 ปานกลาง 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 3.28 0.640 ปานกลาง 
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด 3.43 0.636 ปานกลาง 
ความพึงพอใจต่อการปฏิบัตหิน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด 3.30 0.791 ปานกลาง 
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทําความสะอาด/การดูดฝุ่น 3.08 0.859 ปานกลาง 
พนักงานกวาดขยะปฏิบัตหิน้าที่ได้ทั่วถึงในพืน้ที่รบัผิดชอบเพียงใด 3.23 0.768 ปานกลาง 
ภาพรวมการดําเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด 3.15 0.770 ปานกลาง 

รวม 3.25 0.590 ปานกลาง 
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ตารางที่ 48  ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 
เขต 33 ถนนตลาดใน สุดเขตเทศบาลทั้งสองฝ่ังถนน ซอย 1, 2, 3, 4, 5 และซอยบ้านนายแจ๊ค 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 3.13 0.990 ปานกลาง 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 3.07 1.033 ปานกลาง 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 2.87 0.915 ปานกลาง 
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด 2.73 0.799 ปานกลาง 
ความพึงพอใจต่อการปฏิบัตหิน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด 2.87 0.915 ปานกลาง 
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทําความสะอาด/การดูดฝุ่น 3.00 1.000 ปานกลาง 
พนักงานกวาดขยะปฏิบัตหิน้าที่ได้ทั่วถึงในพืน้ที่รบัผิดชอบเพียงใด 3.00 .0845 ปานกลาง 
ภาพรวมการดําเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด 3.00 0.845 ปานกลาง 

รวม 2.95 0.843 ปานกลาง 
 
ตารางที่ 49  ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558  
เขต 34 ถนนส าราญใจ จากสามแยกคิวรถกะปางถึงสามแยกร้านเครื่องเสียง ไอซีและถนนสื่อสาร ข้างไปรษณีย์
และคิวรถเมล์ทุ่งสง – นคร (ตรัง) ทั้งสองฝั่งถนน 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 3.36 0.870 ปานกลาง 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 3.36 0.792 ปานกลาง 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 3.45 0.802 ปานกลาง 
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด 3.38 0.945 ปานกลาง 
ความพึงพอใจต่อการปฏิบัตหิน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด 3.40 0.876 ปานกลาง 
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทําความสะอาด/การดูดฝุ่น 3.40 0.925 ปานกลาง 
พนักงานกวาดขยะปฏิบัตหิน้าที่ได้ทั่วถึงในพืน้ที่รบัผิดชอบเพียงใด 3.51 0.930 ปานกลาง 
ภาพรวมการดําเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด 3.49 0.882 ปานกลาง 

รวม 3.42 0.764 ปานกลาง 
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ตารางที่ 50  ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 
เขต 35 ถนนเวชพฤษพิทักษ์ จากสามแยกร้านน้องตั้งมิวสิคถึงสามแยกร้านนาตยาสังฆภัณฑ์และถนนด้านหลัง   
คาเฟ่ (ซอยกินเจ) ทั้งสองฝั่งถนน และถนนทุ่งสง – สุราษฎร์หน้าธนาคาร ธ.ก.ส. ถึงตู้เอทีเอ็ม 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 3.17 0.753 ปานกลาง 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 3.17 0.753 ปานกลาง 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 2.83 1.169 ปานกลาง 
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด 3.00 0.894 ปานกลาง 
ความพึงพอใจต่อการปฏิบัตหิน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด 3.33 0.516 ปานกลาง 
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทําความสะอาด/การดูดฝุ่น 3.33 0.516 ปานกลาง 
พนักงานกวาดขยะปฏิบัตหิน้าที่ได้ทั่วถึงในพืน้ที่รบัผิดชอบเพียงใด 3.33 0.516 ปานกลาง 
ภาพรวมการดําเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด 3.17 0.753 ปานกลาง 

รวม 3.16 0.701 ปานกลาง 

 
ตารางที่ 51  ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558  
เขต 36 ถนนหน้าพลาซ่า จากถนนด้านหน้าแลหลังพลาซ่า, ถนนประสานมิตร จากสามแยกฮอนด้า ถึงสามแยก 
(เชือ่มกับถนนชนปรีดา) และซอยลุงนวม ซอยเจ๊จู ท้ังสองฝั่งถนน 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 3.36 0.870 ปานกลาง 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 3.36 0.792 ปานกลาง 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 3.45 0.802 ปานกลาง 
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด 3.38 0.945 ปานกลาง 
ความพึงพอใจต่อการปฏิบัตหิน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด 3.40 0.876 ปานกลาง 
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทําความสะอาด/การดูดฝุ่น 3.40 0.925 ปานกลาง 
พนักงานกวาดขยะปฏิบัตหิน้าที่ได้ทั่วถึงในพืน้ที่รบัผิดชอบเพียงใด 3.51 0.930 มาก 
ภาพรวมการดําเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด 3.49 0.882 ปานกลาง 

รวม 3.42 0.764 ปานกลาง 
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ตารางที่ 52  ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558  
เขต 37 ถนนประชาอุทิศ ซอย 8 สุดซอยถึงหมู่บ้านธารคีรีและซอยแยกไปถึงถนนยุทธศาสตร์ ทั้งสองฝั่งถนน 

ประเดน็ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 3.23 0.752 ปานกลาง 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 3.36 0.727 ปานกลาง 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 3.27 0.767 ปานกลาง 
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด 3.41 0.734 ปานกลาง 
ความพึงพอใจต่อการปฏิบัตหิน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด 3.59 0.959 มาก 
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทําความสะอาด/การดูดฝุ่น 3.55 0.858 มาก 
พนักงานกวาดขยะปฏิบัตหิน้าที่ได้ทั่วถึงในพืน้ที่รบัผิดชอบเพียงใด 3.41 0.796 ปานกลาง 
ภาพรวมการดําเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด 3.59 0.734 มาก 

รวม 3.42 0.538 ปานกลาง 

 
ตารางที่ 53  ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558  
เขต 38 ถนนประชาอุทิศ ถนนประชาอุทิศ ตั้งแต่หน้าบ่อนวัวไปจนสุดเขตเทศบาลทั้งสองฝั่งถนน และซอยพราน
นุ่น 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 3.23 0.752 ปานกลาง 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 3.36 0.727 ปานกลาง 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 3.27 0.767 ปานกลาง 
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด 3.41 0.734 ปานกลาง 
ความพึงพอใจต่อการปฏิบัตหิน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด 3.59 0.959 มาก 
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทําความสะอาด/การดูดฝุ่น 3.55 0.858 มาก 
พนักงานกวาดขยะปฏิบัตหิน้าที่ได้ทั่วถึงในพืน้ที่รบัผิดชอบเพียงใด 3.41 0.796 ปานกลาง 
ภาพรวมการดําเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด 3.59 0.734 มาก 

รวม 3.42 0.538 ปานกลาง 
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ตารางที่ 54  ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558  
เขต 39 ถนนส าโรง เริ่มกวาดจากสะพานเหล็กไปจนถึงสุดเขตและแยกมาทางหน้าวัดปรีดีจนถึงสามแยกชนกับ
ถนนปะชาอุทิศ ท้ังสองฝั่งถนน 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 3.15 0.555 ปานกลาง 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 3.15 0.555 ปานกลาง 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 3.15 0.376 ปานกลาง 
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด 3.23 0.599 ปานกลาง 
ความพึงพอใจต่อการปฏิบัตหิน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด 3.31 0.751 ปานกลาง 
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทําความสะอาด/การดูดฝุ่น 3.23 0.599 ปานกลาง 
พนักงานกวาดขยะปฏิบัตหิน้าที่ได้ทั่วถึงในพืน้ที่รบัผิดชอบเพียงใด 3.08 0.277 ปานกลาง 
ภาพรวมการดําเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด 3.08 0.277 ปานกลาง 

รวม 3.17 0.449 ปานกลาง 

 
ตารางที่ 55  ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558  
เขต 40 ถนนเสริมชาติ ตั้งแต่ทางเข้าโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือตรงไปถนนเสริมชาติและถนนเชื่อมระหว่าง
เสริมชาติถึงยุทธศาสตร์ ซอย 12 และทางเข้าหนองป่าแก ท้ังสองฝั่งถนน 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 3.24 0.969 ปานกลาง 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 3.18 0.917 ปานกลาง 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 2.91 1.011 ปานกลาง 
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด 3.06 1.144 ปานกลาง 
ความพึงพอใจต่อการปฏิบัตหิน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด 3.03 1.015 ปานกลาง 
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทําความสะอาด/การดูดฝุ่น 2.82 1.131 ปานกลาง 
พนักงานกวาดขยะปฏิบัตหิน้าที่ได้ทั่วถึงในพืน้ที่รบัผิดชอบเพียงใด 3.03 1.075 ปานกลาง 
ภาพรวมการดําเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด 2.79 1.111 ปานกลาง 

รวม 3.00 0.882 ปานกลาง 
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ตารางที่ 56  ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558  
เขต 41 ถนนรถไฟ จากสามแยกหลังสถานีไปถึงสะพานเหล็กและถนนบ้านพักรถไฟหลังโรงพยาบาลรถไฟ ทั้ง
สองฝั่งถนน 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 2.90 0.316 ปานกลาง 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 3.00 0.667 ปานกลาง 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 2.80 0.422 ปานกลาง 
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด 2.80 0.422 ปานกลาง 
ความพึงพอใจต่อการปฏิบัตหิน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด 2.70 0.483 ปานกลาง 
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทําความสะอาด/การดูดฝุ่น 2.90 0.738 ปานกลาง 
พนักงานกวาดขยะปฏิบัตหิน้าที่ได้ทั่วถึงในพืน้ที่รบัผิดชอบเพียงใด 2.90 0.568 ปานกลาง 
ภาพรวมการดําเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด 2.70 0.483 ปานกลาง 

รวม 2.83 0.317 ปานกลาง 

 
ตารางที่ 57  ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558  
เขต 42 ถนนทุ่งสง – นครศรีฯ ตั้งแต่ปั้มบางจากไปจนสุดเขตเทศบาลและถนนท่าแพเหนือและท่าแพใต้ ทั้งสอง
ฝ่ังถนน 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 3.33 0.987 ปานกลาง 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 3.37 1.074 ปานกลาง 
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 3.12 1.033 ปานกลาง 
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด 3.31 0.962 ปานกลาง 
ความพึงพอใจต่อการปฏิบัตหิน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด 3.20 0.957 ปานกลาง 
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทําความสะอาด/การดูดฝุ่น 3.06 0.827 ปานกลาง 
พนักงานกวาดขยะปฏิบัตหิน้าที่ได้ทั่วถึงในพืน้ที่รบัผิดชอบเพียงใด 3.18 0.882 ปานกลาง 
ภาพรวมการดําเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด 3.18 0.858 ปานกลาง 

รวม 3.21 0.850 ปานกลาง 
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นทั่วไปและข้อเสนอแนะ 
 

4.7 ความคิดเห็นทั่วไปและข้อเสนอแนะ 
 
ตารางท่ี 58  สิ่งที่ประชาชนได้รับและเห็นถึงการพัฒนาที่ชัดเจนที่สุดของเทศบาลเมืองทุ่งสงในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา  

ล าดับ รายการ จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ 
(147 คน) 

ร้อยละ  
(450 คน) 

1 ถนน การพัฒนาซ่อมแซมถนน  จัดระเบียบทางเท้า 57 21.11 12.67 
2 ด้านกีฬา เพราะมีการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาหลายประเภท 

การแข่งขันกีฬาระดับประเทศ 
48 17.78 10.67 

3 การขุดท่อระบายน้ํา การขุดลอกคูคลอง น้ําไม่ท่วม 47 17.41 10.44 
4 ด้านความสะอาด การทําความสะอาดถนน ขยะ 29 1074 6.44 
5 การศึกษา 17 6.30 3.78 
6 เศรษฐกิจ การสร้างรายได้ให้กับคนในทุ่งสง โครงการให้

เรียนตัดผม ส่งเสริมการท่องเที่ยว มีป้ายบอกทาง 
14 5.18 3.11 

7 ประเพณี วัฒนธรรม งานชักพระ 13 4.81 2.89 
8 ด้านสาธารณสุข สถานที่ออกกําลังกาย การส่งเสริมคุณภาพ

ชีวิต 
11 4.07 2.44 

9 การจัดระเบียบชุมชน การปรับปรุงตกแต่งเกาะกลางถนน  
ภูมิทัศน์สวยงาม 

11 4.07 2.44 

10 ความปลอดภัย การติดตั้งไฟข้างถนน 9 3.33 2.00 
11 เทศบาลเข้าถึงประชาชน การจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ประชาชนมี

ส่วนร่วม ป้ายประชาสัมพันธ์ มีจอ LCD บริเวณส่ีแยก 
5 1.85 1.11 

12 มีการพัฒนาในภาพรวมดีมาก 4 1.48 0.89 
13 โครงสร้างพ้ืนฐาน ปรับปรุงสถานที่สําคัญ 4 1.48 0.89 
14 การช่วยเหลือประชาชนยามมีภัยพิบัติ 1 0.04 0.22 

รวม 147 100.00  
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ตารางท่ี 59  สิ่งที่ประชาชนมีความต้องการให้เทศบาลเมืองทุ่งสง ปรับปรุงการด าเนินงานในปีต่อไป 

ล าดับ รายการ จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ 
 (179 คน) 

ร้อยละ  
(450 คน) 

1 การจราจร จัดระเบียบที่จอดรถ ความปลอดภัยในการใช้ถนน 52 29.05 11.56 
2 ถังขยะไม่เพียงพอต่อความต้องการ การเก็บตังค่าขยะ ความสะอาด

ของตลาด การเก็บขยะตามข้างทาง ล้างทําความสะอาดถนน 
51 28.49 11.33 

3 ถนนตามซอย เพราะมีแต่หลุม การพัฒนาเรื่องถนนในซอยให้มาก
ขึ้น ฝาท่อระบายน้ําไม่เรียบกับพื้นทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ 

34 18.99 7.55 

4 สาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปาไม่เพียงพอ ในซอยมีไฟส่องสว่าง
น้อย บางครั้งไฟบนเกาะกลางถนนดับ 

29 16.20 6.44 

5 พัฒนาสวนในหวังให้ดีเพื่อให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเที่ยวมากๆ 
เป็นจุดหนึ่งของเมืองทุ่งสง จัดระเบียบการใช้บริการสวนหลวง ร.5 
สถานที่ออกกําลังกายควรมีให้มากขึ้น 

24 13.41 5.33 

6 พัฒนาบุคคลกรเป็นอันดับแรก เพราะงานจะพัฒนาได้คนที่
ต้องการพัฒนาก่อน อยากให้หน่วยงานมีจิตบริการ  เอาใจใส่
ประชาชนพูดจาให้เพราะเหมาะสม พบประชาชนในชุมชน เพราะ
จะได้รับฟังเรื่องต่างๆ ภายในชุมชนบ้าง เพิ่มการประชาสัมพันธ์ 

18 10.06 4.00 

7 เรื่องการทํามาหากินของชาวบ้าน ส่งเสริมอาชีพ อยากให้มีสินค้า 
OTOP เพื่อเป็นเอกลักษณ์ของ อ.ทุ่งสง 

18 10.06 4.00 

8 การศึกษาขั้นพื้นฐานเหตุผลเพราะเด็กก่อนวัยเรียนมีทักษะและวิชา
ต่ํากว่าโรงเรียนอื่น ครูภาษาอังกฤษมีน้อย การฝากเข้าเรียน จํานวน
เด็กกับครูไม่สัมพันธ์กัน หยุดเรียนบ่อย 

16 8.94 3.56 

9 ยาเสพติด อาชญากรรม การพนันทุกชนิดอย่างจริงจัง 13 7.26 2.89 
10 การจัดทําท่อระบายน้ํา การจัดการน้ําเน่าเสีย ดูแลลําคลอง 12 6.70 2.67 
11 เทศกิจต้องทํางานให้หนักขึ้น จัดระเบียบหาบเร่แผงลอย ให้

เป็นไปตามเวลาที่ทางเทศบาลได้กําหนดไว้ จัดระเบียบแรงงาน
ต่างด้าว จัดระเบียบสุนัขจรจัด และฉีดยาพิษสุนัขบ้าให้ทุกตัว  

8 4.47 1.78 

12 ด้านกีฬา ปรับปรุงสนามแข่งขันกีฬาต่างๆ 4 2.23 0.89 
13 มีโรงพยาบาลในเทศบาลตําบลปากแพรก สร้างโรงเลี้ยงในวัด    

ชัยชุมพล 
2 1.12 0.44 

14 ดูแลผู้สูงอายุ และผู้พิการมากขึ้น 1 0.56 0.22 
รวม 179 100.00  

 
 
 
 



 76 

ตารางท่ี 60 จุดเด่นของของเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 

ล าดับ รายการ จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ 
(230 คน) 

ร้อยละ 
(450 คน) 

1 กีฬา การพัฒนาบุคลากรทางด้านกีฬา 48 20.87 10.67 
2 ขยะ ความสะอาด ความมีระเบียบเรียบร้อย 35 15.22 7.78 
3 พัฒนาเมืองทุ่งสงให้เป็นศูนย์กลางการขนส่งและการค้า เป็นที่

น่าเที่ยว บรรยากาศน่าอยู่ เพื่อนบ้านช่วยเหลือกัน พัฒนาแผง
ขายของได้เป็นระเบียบ 

32 13.91 7.11 

4 งานประเพณี การจัดกิจกรรมให้ชุมชน 31 13.48 6.89 
5 ส่ิงแวดล้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์ การขุดท่อระบายน้ํา การจัดการ

เรื่องน้ําท่วม 
22 9.57 4.89 

6 นายกเทศมนตรี มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาดี การบริหารจัดการ 18 7.83 4.00 
7 การศึกษา 17 7.39 3.78 
8 อยากให้บุคลากรทํางานและให้ความร่วมมือกันมากกว่านี้ 12 5.22 2.67 
9 ซ่อมแซมถนน แสงสว่างถนน พัฒนาทางเท้า การส่งเสริม

สุขภาพ 
10 4.35 2.22 

10 สัญญาณไฟจราจร 3 1.30 0.67 
11 การพ่นยากันยุงในพื้นที่ ความปลอดภัย 2 0.87 0.44 

รวม 230 100.00  
 
ตารางท่ี 61 จุดด้อยของเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 

ล าดับ รายการ จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ 
(198 คน) 

ร้อยละ 
(450 คน) 

1 เทศบาลไม่เข้าถึงประชาชน การเข้าถึงปัญหาชุมชน งาน
นโยบายไม่ค่อยจะมีการพัฒนาตามนโยบายตอนหาเสียงกับ
ประชาชน งบประมาณ การทํางานล่าช้า การฝากงาน จํานวน
บุคลากรในหน่วยงานของเทศบาล การบริการของเจ้าหน้าที่ 

51 25.76 11.33 

2 การจราจร ความปลอดภัยในการใช้รถ การบริหารจัดการ
สถานที่จอดรถ 

36 18.18 8.00 

3 ขยะ ถังขยะ ความสะอาดบนถนนริมถนน นายกไม่ให้ความ
สนใจ 

29 14.65 6.44 

4 การจัดระเบียบสังคม คุณภาพชีวิต การจัดระเบียบตลาดโต้รุ่ง 
สถานที่ออกกําลังกาย ระบบความปลอดภัย  ยาเสพติด การ
พนัน  

24 12.12 5.33 

5 ถนน เกาะกลางถนนใหญ่ไป ปรับเวลาการล้างถนน 14 7.07 3.11 
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ล าดับ รายการ จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ 
(198 คน) 

ร้อยละ 
(450 คน) 

6 ส่ิงแวดล้อม ลําคลอง ตลาดสดมีกลิ่นเหม็น 9 4.55 2.00 

7 สถานที่ท่องเที่ยวสวนสาธารณะ ความสะอาดของห้องน้ํา
สาธารณะ เพิ่มแหล่งท่องเที่ยว 

8 4.04 1.78 

8 การศึกษา การเรียนการสอน การสนับสนุนงบประมาณให้แก่
โรงเรียน 

7 3.54 1.56 

9 การขอใช้ไฟฟ้า   การบริหารด้านน้ํ าประปาและไฟฟ้า 
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

6 3.03 1.33 

10 ด้านเศรษฐกิจ 5 2.53 1.11 

11 กีฬา กีฬาระดับชุมชน 2 1.01 0.44 

12 การดูแลผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์การให้บริการด้านสาธารณะ
ประโยชน์ของผู้สูงอายุและสิทธิต่างๆ ที่ใช้ได้ ให้ประชาชน
รับรู้ 

2 1.01 0.44 

13 กิจกรรมประเพณีของไทย 1 0.51 0.22 

14 ไม่ดูแลแรงงานต่างด้าว 1 0.51 0.22 

15 ปัญหาเรื่องน้ําท่วม 1 0.51 0.22 

16 พระสงฆ์ยืนบิณฑบาต เดี๋ยวมีคลิปออกทีวีอายคนจังหวัดอื่นๆ 1 0.51 0.22 

17 มีตํารวจหลายคนที่ชอบไถ่เงินประชาชน ถ้าไม่มีเงินให้ก็จะ
จับเข้าคุก 

1 0.51 0.22 

รวม 198 100.00  

 

4.8 สรุปข้อเสนอแนะอื่นๆ  
 
ตารางท่ี 62 ข้อเสนอแนะอื่นๆ   

ล าดับ ข้อเสนอแนะอืน่ๆ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(75 คน) 

ร้อยละ 
(450 คน) 

1 ควรดูแลเอาใจใส่ประชาชนให้ทั่วถึงกว่านี้ ข่าวสารก็ไม่ค่อย
เข้าถึง ต้องประชาสัมพันธ์ตามหมู่บ้าน ควรมีการตรวจเยี่ยม
ประชาชนแต่ละชุมชนถั่วถึง อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

4 5.33 0.89 

2 นายกเข้ามาเฉพาะช่วงเลือกตั้ง ผู้บริหารของเทศบาลไม่ลงมา
ดูแลประชาชนเลย ลงมาเฉพาะช่วงหาเสียงเลือกตั้ง หลังจาก
นั้นหายเงียบเลย อาจจะเป็นทุกที่ แต่ขอเถอะครับ ขอให้ลงมา
ถามข่าวคราวของประชาชนด้วยตัวคุณเองบ้าง จะได้รู้และแก

4 5.33 0.89 
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ล าดับ ข้อเสนอแนะอืน่ๆ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(75 คน) 

ร้อยละ 
(450 คน) 

ไขปัญหาตรงจุดจริงๆ ก่อนเป็นผู้บริหารพูดสารพัด แต่
หลังจากได้ตําแหน่งต่างกันมาก กว่าจะพัฒนาแต่ละเรื่องช้า
จริงๆ ไม่อยากเสนอแนะอะไร เนื่องจากเสนอความเห็นอะไร
ไปก็ไม่ได้ผล เทศบาลไม่เคยสนใจไม่มาดูเลย 

3 ดูแลเรื่องเยาวชนและปัญหายาเสพติด 3 4.00 0.67 
4 ควรมีการจัดภูมิทัศน์ทุ่งสงให้เป็นเมืองน่าอยู่กว่านี้ เช่น  

ถ้ําตลอดควรทําเป็นส่วนสัตว์ด้วย หาสัตว์มา เช่น ลิง ปลา  
เต่า กระต่าย นก ฯลฯ สัตว์ที่หา ง่ายๆ จะให้ให้เป็นสถานที่ 
ท่องเที่ยวอีก 1 ที เพราะทุ่งสงมีประชากรเด็กเยอะ เสนอแนะ 
อาจจะเก็บค่าเข้า 5 – 10 บาท หรือจัดคนของเทศบาล 
มาขายอาหารสัตว์ เพื่อเป็นรายได้ในการบริหารจัดการ 

2 2.67 0.44 

5 ควรจัดการจราจรให้มากกว่านี้ 2 2.67 0.44 
6 ต้องการให้สมาชิกเทศบาลทุ่งสง เข้าถึงชุมชนสักนิดสอบถาม 

ด้วยตนเองบ้าง ไม่เห็นหัวเลย ไม่เหมือนตอนหาเสียงไว้แล้ว 
ไหว้เล่า ประชาชนช่วยเหลืออะไรเลย ปฏิเสธลูกเดียวต้อง 
ปรับปรุงให้มาก 

1 1.33 0.22 

7 เทศบาลต้องมีการพัฒนาในรอบๆ ด้าน เพื่อสร้างความมั่นคง
ของชุมชนและเทศบาลเมืองทุ่งสงให้มาก 

1 1.33 0.22 

8 ควรมีการทําความสะอาดถนน ฉีดน้ํา เพราะฝุ่นเยอะเกิดจาก 
การขนดินตอนนี้ทําให้เด็กเป็นภูมแพ้ ไม่สบาย 

1 1.33 0.22 

9 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น การทําถนนการวางระบบ 
ระบายน้ํา การบําบัดน้ําเสียเทศบาลทําไม่ได้ตามการของ 
ชุมชนโครงการพัฒนาต่าง ชาวบ้านไม่รับรู้ไม่เคยถามความ 
ต้องการของชาวบ้าน การพัฒนาไม่เป็นรูปธรรม 

1 1.33 0.22 

10 คลองท่าโหลนแคบ 1 1.33 0.22 
11 ไม่ค่อยมีหน่วยงานสนใจเท่าไหร่ อยากให้หน่วยงานภาครัฐ 

มาดูแล 
1 1.33 0.22 

12 ดูแลคนแก่มากกว่านี้ 1 1.33 0.22 
13 ขอถังขยะเพิ่ม เพราะบางครั้งไม่ได้เก็บทุกวัน 1 1.33 0.22 
14 ตรวจตรายาเสพติดในชุมชนต่างๆ ให้มากขึ้น 1 1.33 0.22 
15 อยากให้ผู้บริหารส่งครูสอนภาษาอังกฤษไปดูวิธีสอนภาษา 

อังกฤษจากโรงเรียนอื่นๆ จะได้สอนตรงจุด 
1 1.33 0.22 

16 ขอให้ทําความสะอาดในซอยให้เรียบร้อย มาขนของ ที่
ขวางทางซอย ทําความสะอาดให้เรียบร้อย 

1 1.33 0.22 
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ล าดับ ข้อเสนอแนะอืน่ๆ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(75 คน) 

ร้อยละ 
(450 คน) 

17 บ้านเลขที่ 249/13 ชุมชนหลังโรงพยาบาลทุ่งสง ซ.3 ขาด 
ไฟฟ้าอยู่หลังเดียว 

1 1.33 0.22 

18 จัดให้มีงานขายสินค้าบ่อยๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ 1 1.33 0.22 
19 อยากให้ยกเลิกค่าขยะ 30 บาทต่อเดือน 1 1.33 0.22 
20 อยากให้ช่วยจัดการเก็บขยะมูลฝอยในซอย ชุมชน 1 1.33 0.22 
21 ควรจะมีข้อมูลเกี่ยวกับเทศบาลเมืองให้ประชาชนรู้มากขึ้น 1 1.33 0.22 
22 ควรปรับปรุงเกือบทุกเรื่อง โดยเฉพาะทีมผู้บริหารที่ควร

ปรับปรุง 
1 1.33 0.22 

23 ให้ทุกคนที่ทํางานปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเองก็พอ 1 1.33 0.22 
24 ความปลอดภัยของคนเดินเท้าสะอาดมาก 1 1.33 0.22 
25 เงินที่ได้จากรัฐบาล ควรจะปรับปรุงเทศบาลให้น่าอยู่กว่านี้ 

เพราะที่ผ่านมาไม่ค่อยน่าอยู ่
1 1.33 0.22 

26 ตลาดสดเทศบาลควรจะมีแม่ค้า ตลอดจนผู้ค้าย่อย เข้ามาขาย
ของ และลดปริมาณตลาดนัดให้หมด เพราะถ้ามีตลาดนัดจะ
ทําให้แม่ค้าขายของได้น้อย พื้นที่ว่าง 

1 1.33 0.22 

27 การบริการของโรงพยาบาล 1 1.33 0.22 
28 ควรมีคลินิกแพทย์แผนไทย หรือโรงพยาบาลแพทย์แผนไทย 

เพื่อลดการใช้ยา และดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชน เช่น 
ส่งเสริมให้มีการเรียนอบรมการดูแลรักษา ดูแลผู้ป่วยด้วย
แพทย์ทางเลอืกอย่างแท้จริง 

1 1.33 0.22 

29 เทศบาลถึงชุมชน แต่ชุมชนไม่ถึงประชาชนส่วนใหญ่ 1 1.33 0.22 
30 ร้านค้าปากซอยประชาอุทิศ ซอย 6 ซอยขับรถมอเตอร์ไซค์

เสียงดัง ไม่เกรงใจชาวบ้านที่อยู่ในซอยนั้น เป็นมลภาวะทาง
เสียง 

1 1.33 0.22 

31 ไม่ขุดลอกคลอง และไฟดับบ่อยมาก 1 1.33 0.22 
32 ควรจัดให้มีการเรียนการสอนให้ดีส่งเสริมให้มีกิจกรรม 1 1.33 0.22 
33 ควรมีการประมูลการบริการทุกๆ ปี ไม่ใช่ให้งานกลุ่มใดกลุ่ม

หนึ่งอย่างถาวร จะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพ การแจกนม
ถั่วเหลืองแก่ผู้สูงอายุเป็นการดี แต่ขาดคุณภาพ จึงทําให้เป็น
การส้ินเปลืองเงินโดยใช่เหตุ 

1 1.33 0.22 

34 กรุณาช่วยปรับปรุงแก้ไขสนามเด็กเล่นถ้ําตลอดให้ดีกว่านี้
ด้วยค่ะ 

1 1.33 0.22 

35 รถสุขาภิบาลให้บริการในที่สาธารณะ 1 1.33 0.22 
36 โดยภาพรวม เทศบาลเมืองทุ่งสง เด่นเรื่องกีฬา ควรปรับปรุง 1 1.33 0.22 
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ล าดับ ข้อเสนอแนะอืน่ๆ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(75 คน) 

ร้อยละ 
(450 คน) 

ด้านการศึกษาให้มากๆ อยากให้พัฒนาถ้ําตลอดให้กลับมา
คึกคักเหมือนสมัยก่อน ความสะอาดก็ค่อนข้างดี แต่ความ
สวยงามไม่มีเลย อยากให้มีจุดเด่นเรื่องสถานที่ท่องเที่ยว จะ
ทําให้เศรษฐกิจในพื้นที่ดีขึ้น เช่น ประเพณีงานชักพระถือว่าดี
มาก ทําให้คนนอกพื้นที่เข้ามาเที่ยวกันเยอะๆ 

37 ป้ายโฆษณาจอยักษ์ที่หน้าโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล และ
ส่ีแยกชนปรีดาควรนําออก เพราะเป็นอันตรายแก่ผู้ขับขี่รถ 

1 1.33 0.22 

38 การเปิดไฟสัญญาณจราจรตามจุดต่างๆ แยกทุกแยก ตลอด 24 
ช่ัวโมง การล้างทําความสะอาดถนน ควรทําในช่วงเวลา
กลางคืน และควรเข้าถึงถนนตามซอกซอยด้วย 

1 1.33 0.22 

39 พัฒนาเครื่องเล่นออกกําลังกาย ปรับปรุงสถานที่ให้น่าออก
กําลังกาย หน้าศาลาประชาคม 

1 1.33 0.22 

40 ต้องการให้พัฒนาศูนย์ฟิตเนตเป็น 2 ช้ัน แยกผู้หญิง ผู้ชาย จะ
เก็บค่าบริการเพิ่มเติมก็ไม่เป็นไร แต่อุปกรณ์ต้องใช้ได้ 

1 1.33 0.22 

41 งดกิจกรรมกีฬาให้น้อยลง เพื่อให้เด็กมีเวลาเรียนเพิ่มขึ้น 1 1.33 0.22 
42 คนรวยต่างคนต่างอยู่ ไม่สนใจคนจน 1 1.33 0.22 
43 ขอให้คนทุ่งสงมีความสนใจซ่ึงกันและกัน 1 1.33 0.22 
44 ไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพราะนายกเป็นนักบริหาร และ

นักพัฒนาอยู่แล้ว 
1 1.33 0.22 

45 เพิ่มวิชาเกี่ยวกับเลือกเสรี ลดวิชาการ  1 1.33 0.22 
46 พอใจมาก สบายมาก พึงพอใจกับการบริหารงานของเทศบาล

ทุ่งสง 
1 1.33 0.22 

47 การขุดท่อระบายน้ําทางไปนาเหนือก็เป็นผลดี แต่ว่ามา
ทําทางเท้ า เดิน เพิ่ม  ทํ าให้ถนนเสียชํารุดมากกว่า เดิม 
งบประมาณซ่อมบํารุงควรทําถนนใหม่ดีกว่า ไปปะถนนเพิ่ม 
และสัญญาณไฟหน้าวัดท่าแพ น่าจะมีตั้งนาน ก่อนจะเกิด
อุบัติเหตุ 

1 1.33 0.22 

48 รักษาความสะอาดสวนสาธารณะ สัตว์จรจัดควรมีการ
ควบคุมให้ฉีดยาคุม ทําหมันกับสัตว์ เพื่อไม่ให้เกิดมีสัตว์    
จรจัดมากขึ้น 

1 1.33 0.22 

49 ให้พัฒนาสวนพฤกษาสิรินทร และกระตุ้นการท่องเที่ยวถ้ํา
ทอหูก 

1 1.33 0.22 

50 ให้โอกาสแก่เด็กต่างด้าวได้เรียนหนังสือ 1 1.33 0.22 
51 ราคายางต่ํามาก ไม่ไหวแล้ว พอจะเป็นตัวแทนในการ 1 1.33 0.22 
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ล าดับ ข้อเสนอแนะอืน่ๆ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(75 คน) 

ร้อยละ 
(450 คน) 

ประสานเรื่องหน่อยได้ไหมค่ะ 
52 ควรมีการปรับปรุงภูมิทัศน์และทางเท้าทุกเส้นทาง ให้มีความ

เป็นระเบียบเรียบร้อย เนื่องจากชํารุดทรุดโทรมเป็นเวลานาน 
1 1.33 0.22 

53 งานของดี 4 ภาค หรือ อาหาร 4 ภาค จัดดีแล้ว แต่ตอนนี้
หายไปไหน 

1 1.33 0.22 

54 อยากให้แก้ปัญหายาเสพติด เพราะยังมีขายกันอยู่ตามชุมชน 1 1.33 0.22 
55 อยากให้จัดงานขายสินค้าโอท็อป 1 1.33 0.22 
56 เรื่องเล็กๆ จากคนเดือนร้อน โปรดนํามาใส่ใจด้วยค่ะ 1 1.33 0.22 
57 ควรทําตามข้อเสนอต่างๆ ที่กล่าวมา 1 1.33 0.22 
58 เอกสารที่ใช้วิจัยเยอะเกินไป อยากให้น้อยๆ กะทัดรัดกว่านี้

หน่อย 
1 1.33 0.22 

59 ให้พนกังานมาทําความสะอาดบ้างอย่ามาล็อคประตูห้องน้ํา 1 1.33 0.22 
60 การสร้างเกาะกลางถนนบริเวณหน้าหอสมุด มีข้อเสนอแนะ

ว่า ให้ลดขนาดของเกาะกลางถนนให้เล็กกว่านี้ เพราะถนน
ค่อนข้างแคบและมีเกาะกลางอีกทําให้การสัญจรไม่สะดวก 
(น่าจะปรับเกาะกลางถนนเพื่อการสัญจรได้สะดวกขึ้น) 

1 1.33 0.22 

61 อยากให้พัฒนาเรื่อยๆ 1 1.33 0.22 
62 อยากให้ดูแลให้ทั่วถึงในทุกๆ เรื่อง 1. คนขอทาน 2. คน

เรี่ยไรเงินทําบุญหน้าเดิมๆ 3. ให้ตํารวจตักเตือนเวลาพบเจอ
คนจําพวกนี้บ้างจับเข้าคุก น่าเบื่อสุดๆ ไม่คิดทํามาหากิน มา
ยืนขอทานน่ารําคาญแถมขี้เมา 

1 1.33 0.22 

63 ถนนบางสายเปน็แบบวันเวย์ ควรมีการยกเว้นให้
รถจักรยานยนต์เข้าได ้

1 1.33 0.22 

64 ในอําเภอทุ่งสง วัดส่วนมากจะมีโรงเลี้ยงให้กับแขกที่มา
ร่วมงานศพ ไม่ต้องใหเ้จ้าภาพว่ิงหาเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ อยากให้
ทางเทศบาลช่วยหาทางจัดสร้างให้ทางวัดชัยชุมพลด้วย 
เพราะเคยถามเจ้าอาวาสท่านว่าเปน็หน้าทีข่องเทศบาล 
เพราะว่าวัดอยู่ในเขตเทศบาล  

 
1 

 
1.33 

 
0.22 

65 อยากให้พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมากขึ้น เช่น ถ้ําตลอด น้ําตก
โยง  และสอดส่องเรื่องยาเสพติดให้มากขึ้น 

1 1.33 0.22 

รวม 75 100.00  
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4.9 สรุปความต้องการที่ให้เทศบาลเมืองทุ่งสงด าเนินการเป็นเรื่องเร่งด่วนระดับ
ชุมชน (ข้อมูลได้จากการจัดเวที) 
 
ตารางท่ี 63 สรุปความต้องการท่ีให้เทศบาลเมืองทุ่งสงด าเนินการเป็นเรื่องเร่งด่วนระดับชุมชน (ข้อมูลได้จากการ
จัดเวที) 

ล าดับ ชุมชน ความต้องการท่ีให้เทศบาลเมืองทุง่สงด าเนินการเป็นเรือ่งเร่งด่วนระดับชุมชน 
1 ท่าแพใต้ 1. ขอขยายหม้อแปลงแรงสูง 

2. ขอกล้อง CCTV ทุกสายถนนท่าแพใต้ 
3. อยากให้มีคูระบายน้ําทุกสายถนน 
4. ขอถังขยะ 
5. ขอเครื่องเล่นเด็ก เครื่องกําลังกายผู้ใหญ่ 

2 ตะวันออกวัดชัยชุมพล 1. ติดตั้งหม้อแปลงปากทางเข้าซอย 12 เพื่อลดปัญหากระแสไฟฟ้าตก 
2. ซ่อมแซมไฟฟ้าถนน 
3. ดูแลการจราจรในช่วงช่ัวโมงเร่งด่วน เช่น ทางเข้าซอย 8, 12 ถนนเลียบทาง
รถไฟ 

3 หลังโรงพยาบาลทุ่งสง 1. ทําคูระบายน้ํา น้ําไหลไม่ทัน 
2. จัดการเรื่องระบบไฟฟ้าและประปา 
3. ปรับปรุงถนนรอบชุมชน 
4. ออกมาตรการปราบปรามยาเสพติด 

4 ตลาดใน 1. ดูแลร้านค้าที่เอาเก้าอี้ไปวางบนริมฟุตบาท บนถนน 
2. เก็บขยะที่ล้นถัง 
3. จัดการคูระบายน้ําที่ตัน น้ําไม่ไหล 
4. คลองหลังห้องสมุดส่งกล่ินเหม็น มีขยะ น้ําไม่ไหล 
5. ลา้งถนน เพราะมีรถบรรทุกดินและทรายว่ิงผ่าน 

5 เขาปรีดี 1. แก้ปัญหาภัยแล้ง สนับสนุนการสร้างฝายมีชีวิตทุกคลอง 
2. ส่งเสริมอาชีพประชาชน การฝึกอบรม ส่งเสริมการตลาด 
3. รณรงค์การคัดแยกขยะจากต้นทางเพื่อลดปริมาณขยะ 

6 สะพานเหล็ก 1. ขอกล้องวงจรปิด 3 จุด เร่งด่วน (ปัญหาเดิม ปี 2557) 
2. ขอเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง (ปัญหาเดิม ปี 2557) 
***ถ้าไม่ได้รับการแก้ไข ปี 2559 ไม่ให้จัดเวทีที่ชุมชน*** 

7 บ้านพักรถไฟทุ่งสง 
***(ข้อมูลได้จากการ
เก็บแบบสอบถาม)*** 

1. ให้มีการแยกขยะ ขอถังขยะเพิ่ม 
2. การเก็บขยะริมข้างทาง 

8 เสริมชาต ิ 1. ดูแลการจราจรหน้าปากซอยเสริมชาติ โดยเฉพาะวันตลาดนัด 
2. การขุดลอกคลองหนองป่าแก่  เอาดินโคลนออก เพื่อเก็บน้ําฝนรองรับภัยแล้ง 
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ล าดับ ชุมชน ความต้องการท่ีให้เทศบาลเมืองทุง่สงด าเนินการเป็นเรือ่งเร่งด่วนระดับชุมชน 
3. ขณะนี้ทางชุมชนมีเรือนเพาะชํา จึงขอสนับสนุนการส่งเสริมอาชีพการเกษตร 
4. การขุดลําเหมืองในชุมชน เพื่อป้องกันน้ําท่วมในฤดูฝน 
5. ขออนุญาตใช้พ้ืนที่หลังชุมชนใช้ทําการเกษตรชุมชน เพื่อสร้างอาชีพให้กับคน
ในชุมชน 

9 หมู่บ้านพัฒนา 1. ขอเครื่องเล่นเด็ก เครื่องกําลังกายผู้ใหญ่ 
2. การรักษาความสะอาด การกําจัดสุนัขไม่มีเจ้าของ 
3. แก้ไขปัญหาติดขัดหน้าชุมชน 
4. แก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม 
5. ถนนบางสายยังไม่ทํา 

10 เปรมประชา 1. ตัดหญ้าหรือฉีดหญ้าริมขอบถนน ซอย 1 
2. เก็บขยะที่ล้นถัง เช่น ที่นอน โต๊ะไม้เก่าๆ 
3. จัดระเบียบการจราจร เช่น การจอดรถซ้อนคัน จอดรถตรงป้ายขาว-แดง (ร้าน
ใบหยก) 
4. ดูแลเรื่องยาเสพติดในชุมชน 
5. จัดการสุนัขจรจัด 
6. ประสานเจ้าหน้าที่จัดการไฟฟ้าถนน 

11 ประชาอุทิศ 1. ดูแลส่ิงแวดล้อมในชุมชน ขอประตูควบคุมสําหรับควบคุมการไหลของน้ํา 
ทุกคลอง 
2. ดูแลเรื่องขยะ ชุมชนไม่มีถังขยะ รถที่มาเก็บขยะมาเก็บในเวลาที่ไม่แน่นอน 
3. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
4. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในชุมชน เช่น ยกย่องบุคคลตัวอย่าง 
5. ส่งเสริมวินัยจราจร โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ การจอดรถซ้อนคัน 

12 บ้านนาเหนือ 1. เร่งการก่อสร้างปรับปรุงฟุตบาทให้เร็วกว่านี้ 
2. ขอพ้ืนที่ออกกําลังกายสําหรับผู้สูงอายุและประชาชน 
3. ช่วยสนับสนุนการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ 
4. ช่วยอบรมการฝึกอาชีพให้กับชาวบ้าน เช่น การเพาะเห็ดแครง 
 

13 ยุทธศาสตร์ 1. รณรงค์การคัดแยกขยะตั้งแต่ระดับชุมชน ปรับปรุงการประสานงานระหว่าง
เทศบาลกับชุมชน 
2. การตีเส้นจราจรดูแลการจอดรถ  การดูแลเสาไฟฟ้าและสายไฟฟ้า 
3. ขอลานออกกําลังกาย 
4. ดูแลเรื่องยาเสพติดในชุมชน 

14 บ้านในหวัง 1. ทําคูระบายน้ํา  ซอย 1, 2, 3, 4 
2. ปรับผิวถนน ซอย 2, 4 
3. ปรับภูมิทัศน์หลังศาลาชุมชน เพื่อลงเครื่องเล่นเด็ก เครื่องกําลังกายผู้ใหญ่ 
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ล าดับ ชุมชน ความต้องการท่ีให้เทศบาลเมืองทุง่สงด าเนินการเป็นเรือ่งเร่งด่วนระดับชุมชน 
4. ปรับปรุงทางเบี่ยงระหว่างบริษัท เอื้อวิทยาไปถึงถนนในชุมชน 
5. ปรับปรุงประปาหมู่บ้านให้สะอาดและให้มีใช้เพียงพอ 

15 ทุ่งสง-ห้วยยอด 1. ทําทางเท้าและสะพานลอยหน้าโรงเรียนเสริมปัญญา 
2. ให้เจ้าหน้าที่กวาดขยะในซอยบ้าง 
3. ดูแลร้าน ต.ปากแพรก ที่ตั้งโต๊ะริมฟุตบาท 
4. ดูแลการจอดรถหน้าร้านวิรัชข้าวสาร 

16 ทุ่งสง-นาบอน 1. การส่งเสริมอาชีพสําหรับผู้ว่างงานของคนในชุมชน 
2. การพัฒนาส่ิงแวดล้อมคลองท่าเลา 
3. จัดระเบียบการจราจรถนนสายท่งสง-นาบอน 
4. จัดอบรมเกี่ยวกับยาเสพติดให้กับเยาวชน 
5. ดูแลเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ 
6. ต้องการครูสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กในชุมชน  

17 ท่าแพเหนือ 1. ขุดลอกคลองหลังชุมชนท่าแพเหนือตลอดแนว 

2. ทําถนนตามตรอกตามซอยในชุมชน 

3. ปรับปรุงถนนท่าแพเหนือจากปากทางใหญ่ถึงเขตแดนถ้ําใหญ่ 

18 ตลาดสด 
***(ข้อมูลได้จากการ
เก็บแบบสอบถาม)*** 

1. ดูแลระบายน้ํา 
2. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าในตรอกซอกซอยต่างๆ  (บางซอยยังไม่มีเสาไฟฟ้า) และ
ระบบไฟในตลาดสด 
3. จัดระเบียบที่จอดรถ ควรจอดรถในที่ที่จัดไว้ให้ 
4. ดูแลขยะที่ล้นถัง 

19 โดมทองธานี (ท่าแพ) 1. อยากได้อุปกรณ์กีฬา 
2. ช่วยทําป้ายซอยต่างๆ 
3. อยากให้มีกล้องวงจรปิดในชุมชน 

20 ราชบริพาร 1. ขอถ้วยจาม เครื่องใช้ในครัว เครื่องเสียง 
2. ดูแลการจอดรถบริเวณวงเวียน 
3. ขอเครื่องเล่นเด็กในสนามเด็กเล่น เครื่องออกกําลังกายในร่ม 
4. ขอกล้องวงจรปิด 
5. ดูแลไฟฟ้าหน้าพุทธสถาน เพราะมืด อันตราย และการเปิดใช้เวที 

21 หน่วยงานของราชการ 
รั ฐ วิส าห กิจ  อ ง ค์ ก ร
เอกชน 
***(ข้อมูลได้จากการ
เก็บแบบสอบถาม)*** 

1. ดูแลการจราจร ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อเยอะมาก ความสะดวกสบายในการจอด
รถของผู้มาติดต่อ 
2. ดูแลเรื่องความสะอาด การจัดระเบียบร้านค้า 
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4.10 สรุปความต้องการที่ให้ด าเนินการเป็นเรื่องเร่งด่วนรวม 20 ชุมชน  (ข้อมูล
ได้จากการจัดเวที) 
 
ตารางท่ี 64 สรุปความต้องการที่ให้ด าเนินการเป็นเรื่องเร่งด่วนรวม 20 ชุมชน (ข้อมูลได้จากการจัดเวที) 

ล าดับ ประเด็น ความต้องการท่ีให้เทศบาลเมืองทุง่สงด าเนินการเป็นเรือ่งเร่งด่วนรวม 20 ชุมชน 
1 การจราจร 1. แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดตอนเช้าและตอนเย็นหลังเลิกเรียน ดูแลการจอด

รถซ้อนคัน ดูแลการวางเก้าอี้บนถนนของร้านค้า 
2. เกาะกลางหน้าห้องสมุดกว้างไป 
3. จัดอบรมคนที่ทําผิดกฎจราจร 

2 ส่ิงแวดล้อม 1. อยากให้ปลูกต้นไม้เพิ่ม การดูแลคูคลอง อนุรักษ์พันธ์ุพืชพันธ์ุสัตว์ 
3 เครื่องเล่นเด็ก/เครื่อง

ออกกําลังกาย 
1. ขอเครื่องเล่นเด็กสําหรับเด็ก เครื่องออกกําลังกายสําหรับผู้สูงอายุ พร้อมจัด
สถานที่ให้ 

4 ยาเสพติด 1. ดูแลลูกหลานในบ้านของตนเองและในชุมชนให้ปลอดยาเสพติด  
2. ออกมาตรการปรามปราบยาเสพติดอย่างจริงจัง อยากให้แก้ไขอย่างจริงจัง 
3. จัดกิจกรรมหรืออบรมให้กับเยาวชน กลุ่มเสี่ยง เพื่อให้รู้โทษของยาเสพติด 

5 ขยะ/ความสะอาด 1. แยกขยะให้ถูกเป็นระเบียบ ไม่ทิ้งลงลําคลองและเอาไปรีไซเคิล ดูแลขยะล้น
ถัง ดูแลสุนัขจรจัด 
2. ช่วยเก็บขยะที่ล้นถัง และจัดเก็บให้เป็นเวลาพร้อมแจ้งให้ชุมชนทราบด้วย 

6 ถนน 1. ขยายถนนให้กว้าง ปรับพื้นผิว และอย่าวางของขายให้มากจนไม่มีที่จอดรถ 
2. การทําสะพานลอยจุดสําคัญๆ โดยเฉพาะหน้าโรงเรียนเสริมปัญญา 

7 ไฟฟ้า 1. อย่าให้ไฟฟ้าติดขัดหรือไฟตกบ่อยๆ เปลี่ยนแปลงหม้อแปลงไฟฟ้าที่เก่า 
ซ่อมแซมระบบไฟที่เสีย 

8 น้ําท่วม/คูระบายน้ํา 1. ขุดคู ทางระบายน้ํา คลอง ถนน เพื่อระบายน้ําให้รวดเร็ว 
9 ศิล ป วัฒ น ธร ร ม แ ล ะ

การส่งเสริมอาชีพ 
1. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน 

10 อ าชญ า กร ร ม /กล้ อ ง 
CCTV 

1. ติดตั้งกล้อง CCTV ในจุดเส่ียง 

11 การศึกษา 1. จัดห้องสมุดให้กับเด็กในชุมชน 
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4.11 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ด าเนินงานตามภารกิจต่างๆ ของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  4 
ปี ย้อนหลัง (ประจ าปี 2555-2558) 
 
ตารางท่ี 65 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานตามภารกิจต่างๆ ของ
เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 4 ปี ย้อนหลัง (ประจ าปี 2555-2558) 

ด้าน ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

2555 2556 2557 2558 2555 2556 2557 2558 
1. การศึกษา 3.46 3.42 3.41 3.333 ปาน

กลาง 
ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

2. การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ศาสนา 
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3.60 3.65 3.52 3.383 มาก มาก มาก ปาน
กลาง 

3. การส่งเสริม สนับสนุน กีฬาและ
นันทนาการ 

3.64 3.59 3.50 3.480 มาก มาก มาก ปาน
กลาง 

4. โครงสร้างพ้ืนฐาน 3.45 3.53 3.34 3.284 ปาน
กลาง 

มาก ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

5. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3.46 3.19 3.27 3.217 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

6. การจัดระเบียบชุมชนและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

3.42 3.40 3.35 3.294 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

7. เศรษฐกิจ การวางแผนส่งเสริมการ
ลงทุน  พาณิชกรรมและการท่องเที่ยว 

3.40 3.16 3.26 3.218 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

8 .  การ บ ริ ห าร จั ด การ แ ล ะ อ นุ รั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

3.50 3.23 3.27 3.198 มาก ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

9. การบริหารจัดการเทศบาล 3.44 3.36 3.31 3.207 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

 
รวม 3.48 3.39 3.36 

 
3.305 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 
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4.12 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ด าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน (วาระท้องถิ่นเมืองทุ่งสง) 5 เรื่อง ของผู้บริหาร
เทศบาลเมืองทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 4 ปี ย้อนหลัง (ประจ าปี 2555-
2558) 
 

ตารางท่ี 66 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน  
(วาระท้องถิ่นเมืองทุ่งสง) 5 เรื่อง ของผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 4 ปี ย้อนหลัง 
(ประจ าปี 2555-2558) 

ด้าน ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

2555 2556 2557 2558 2555 2556 2557 2558 
1. จัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง ปรับปรุงถนน ทางเท้า ปรับ
ภูมิทัศน์เมือง และยกระดับมาตรฐาน
ตลาดสดน่าซ้ือจัดทําฐานข้อมูลและจัด
ระเบียบการขายสินค้าหาบเร่ แผงลอย
ในเขตเทศบาลให้สําเร็จ  

- - 3.34 3.290 - - ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

2. สานต่อแผนป้องกนัและแก้ไขปัญหา
ภัยพิบัติอุทกภัย  วาตภัย และดินโคลน
ถล่ม ควบคู่กับการป้องกันภัยแล้งที่
ส่งผลกระทบต่อชีวิต ความเป็นอยู่และ
อาชีพของคนในท้องถิ่นอย่างยั่งยนื 

- - 3.39 3.332 - - ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

3. พัฒนารายได้ เพิ่มประสิทธิภาพการ
ใ ช้ ง บ ป ร ะ ม า ณ  แ ล ะ ก า ร บ ริ ห า ร
ทรัพย์สินของเทศบาล ขับเคลื่อนการ
พัฒนาศูนย์กระจายสินค้าระบบราง
ภ า ค ใ ต้ -ทุ่ ง ส ง ใ ห้ สํ า เ ร็ จ  โ ด ย
ประสานงานเชิงรุกกับกลไกภาครัฐ 
เอกชน และประชาสังคมทั้งในประเทศ
แ ล ะ ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ  แ ล ะ ขั บ เ ค ลื่ อ น
โครงการสถานีขนส่งย่อยให้ เสร็จ
สมบูรณ์ เช่ือมโยงการใช้งานกับสถานี
ขนส่งอําเภอทุ่งสง เพื่อนํามาซ่ึงรายได้
ในการพัฒนาเมืองในอนาคต 

- - 3.27 3.225 - - ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

4. สนองนโยบายเรง่ด่วนของรัฐบาล 
และจังหวัดนครศรีธรรมราชในเรือ่งยา

- - 3.18 3.175 - - ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 
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ด้าน ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

2555 2556 2557 2558 2555 2556 2557 2558 
เสพติด โดยป้องกนักลุ่มเสี่ยงและ
ประชาชนในท้องถิ่นไม่ให้เข้าไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และส่งเสรมิให้ผู้
ติดยาเสพติดได้รบัการบําบัดรักษาให้
กลับมาเป็นคนดขีองสังคม ตามแนวทาง 
“เมืองสีขาว หัวใจสีเขียว” 
5. กําหนดมาตรการ “เมืองสีขาว หัวใจสี
เขียว”และปฏิบัติการขั้นเด็ดขาดในการ
ขจัดอบายมุขและยาเสพติด รวมทั้ง
บังคับใช้มาตรการปฏิบัติตามวินัยจราจร 
และมาตรการประหยัดพลังงานภายใน
องค์กรเทศบาลเมืองทุ่งสง 

- - 3.21 3.195 - - ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

 
รวม 

- - 3.28 3.243 - - ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 
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4.13 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ด าเนินงานตามนโยบายการพัฒนา 5 ด้านของผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 4 ปี ย้อนหลัง (ประจ าปี 2555-2558) 
 
ตารางที่ 67 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานตามนโยบายการ
พัฒนา 5 ด้านของผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 4 ปี ย้อนหลัง (ประจ าปี 2555-2558) 
ประจ าปี 2555-2558) 

ด้าน ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

2555 2556 2557 2558 2555 2556 2557 2558 
1. นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา 
ส่งเสริมการกีฬา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อ
สร้างทุ่งสงเปน็ “เมืองแห่งการเรยีนรู้” 

3.51 3.51 3.45 3.382 มาก มาก ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

2. นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อ

เพิ่มศักยภาพการพัฒนาและส่งเสริมการ

ค้าขาย ของผู้ประกอบการ ทุกประเภท 

ทุกระดับ และชุมชน ให้สามารถเพิ่ม

ร า ย ไ ด้  ล ด ร า ย จ่ า ย  แ ล ะ มี ขี ด

ความสามารถในการแข่งขัน 

3.38 3.30 3.26 3.218 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

3. นโยบายด้านด้านการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต ให้อยู่ดีมีสุข อยู่เย็นเป็นสุข อย่าง

ยั่ ง ยื น  เ พื่ อ ดู แ ล ค ว า ม เ ป็ น อ ยู่ ข อ ง

ป ร ะ ช า ช น ใ ห้ มี คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ที่ ดี 

บ้ าน เมืองสะอาดและเป็นระ เบี ยบ

เรียบร้อย มีความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน ปลอดอาชญากรรม มีสุข

ภาวะ สุขอนามัยที่ดี มีความสุข มีความ

อบอุ่นในครอบครัวชุมชนเข้มแข็ง และ

มีส่ิงแวดล้อมที่ดี 

3.38 3.30 3.32 3.263 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

4. นโยบายด้านการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
บริหารงานเทศบาลเมืองทุ่งสงโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล ด้วยความโปร่งใส 

3.40 3.36 3.30 3.207 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 
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ด้าน ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

2555 2556 2557 2558 2555 2556 2557 2558 
เ ป็ น ธ ร ร ม  ต ร ว จ ส อ บ ไ ด้  มุ่ ง ผ ล 
ประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก 
บูรณาการทุกภาคส่วน ให้มีส่วนร่วม
ร่วมคิด  ร่วมวางแผ น ร่วมทํ า  ร่ วม
ต ร ว จ ส อ บ  ร่ ว ม ป ร ะ เ มิ น ผ ล  ร่ ว ม
รับผิดชอบ ร่วมรับผลการพัฒนา และ
ร่วมภาคภูมิใจกับความสําเร็จจากผล
ของพัฒนาเมือง ทุ่งสงที่ได้ร่วมกันทํา
อย่างต่อเนื่องด้วยความรู้สึกรวมเป็น
หนึ่งเดียวว่า “ทุกคนเป็นเจ้าของเมือง 
ทุ่งสงร่วมกัน” 
5. นโยบายด้านการวางผังเมืองและผัง
ชุ ม ช น  พั ฒ น า โ ค ร ง ส ร้ า ง พื้ น ฐ า น 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพื่อ
รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม 
การจัดการความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง การจัดการจราจร และ 
ภูมิทัศน์ของเมือง การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
และที่สําคัญอย่างยิ่งคือการจัดการภัย
พิบัติอุทกภัย วาตภัย ดินถล่ม ภัยแล้ง 
และอัคคีภัย 

3.44 3.42 3.32 3.257 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

รวม 3.43 3.40 3.33 3.266 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 
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4.14 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล 4 ยุทธศาสตร์ตาม
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 4 ปี ย้อนหลัง 
(ประจ าปี 2555-2558) 
 
ตารางที่ 68 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ก าร
พัฒนาของเทศบาล 4 ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 4 ปี ย้อนหลัง 
(ประจ าปี 2555-2558) 

ด้าน ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

2555 2556 2557 2558 2555 2556 2557 2558 
1. พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบ  
บูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่
เหนือกว่า 

3.54 3.51 3.45 3.452 มาก มาก ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

2. ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน รักษาส่ิงแวดลอ้ม 
ป้องกันน้ําท่วม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

3.46 3.43 3.33 3.271 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

3. ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่
คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า 

3.44 3.27 3.29 3.246 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

4.  ปรับปรุ งและพัฒนาการบริหาร
จัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชน
สู่การบริหารจัดการที่ดีโดยทุกภาคีมี
ส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความ
เปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ 

3.46 3.38 3.32 3.223 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

รวม 
3.47 3.40 3.35 3.298 ปาน

กลาง 
ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 
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4.15 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการรักษา
ความสะอาดของเทศบาลเมือง   ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 4  ปี ย้อนหลัง 
(ประจ าปี 2555-2558) 
 
ตารางที่ 69 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการรักษาความสะอาดของเทศบาล
เมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 4 ปี ย้อนหลัง (ประจ าปี 2555-2558) 
ประจ าปี 2555-2558) 

ด้าน ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

2555 2556 2557 2558 2555 2556 2557 2558 
1. ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพยีงใด 
ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 

3.49 3.79 3.37 3.36 ปาน
กลาง 

มาก ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

2. ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพยีงใด 
ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 

3.42 3.73 3.31 3.32 ปาน
กลาง 

มาก ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

3. ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพยีงใด 
ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 

3.34 3.67 3.21 3.23 ปาน
กลาง 

มาก ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

4. โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมาก
น้อยเพียงใด 

3.38 3.73 3.34 3.29 ปาน
กลาง 

มาก ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

5. ความพึงพอใจต่อการปฏิบัตหิน้าที่
กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด 

3.45 3.68 3.35 3.39 ปาน
กลาง 

มาก ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

6. ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/
การล้างทําความสะอาด/การดูดฝุ่น 

- 3.60 3.29 3.18 - มาก ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

7. พนักงานกวาดขยะปฏิบัตหิน้าที่ได้
ทั่วถึงในพื้นที่รับผิดชอบเพียงใด 

3.42 3.64 3.31 3.26 ปาน
กลาง 

มาก ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

8. ภาพรวมการดําเนินงานของเทศบาล
ด้านการรักษาความสะอาด 

- 3.69 3.34 3.21 - มาก ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

รวม 
3.42 3.69 3.31 3.27 ปาน

กลาง 
มาก ปาน

กลาง 
ปาน
กลาง 
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4.16 เปรียบเทียบความต้องการที่ให้ด าเนินการเป็นเรื่องเร่งด่วนรวม 20 ชุมชน  
(ข้อมูลได้จากการจัดเวที) 3 ปี ย้อนหลัง (ประจ าปี 2556-2558) 
 
ตารางท่ี 70 เปรียบเทียบความต้องการท่ีให้ด าเนินการเป็นเรื่องเร่งด่วนรวม 20 ชุมชน (ข้อมูลได้จากการจัดเวที)  
3 ปี ย้อนหลัง (ประจ าปี 2556-2558) 

ล าดับ 2556 2557 2558 
1 การจราจร การจราจร การจราจร 
2 ขยะ/ความสะอาด ขยะ/ความสะอาด ส่ิงแวดล้อม 
3 ถนน ยาเสพติด เครื่องเล่นเด็ก/เครื่องออกกําลังกาย 
4 ยาเสพติด ถนน ยาเสพติด 
5 น้ําท่วม ส่ิงแวดล้อม ขยะ/ความสะอาด 
6 ส่ิงแวดล้อม น้ําท่วม ถนน 
7 - ไฟฟ้า ไฟฟ้า 
8 - เครื่องเล่นเด็ก/เครื่องออก

กําลังกาย 
น้ําท่วม/คูระบายน้ํา 

9 - - ศิลปวัฒนธรรมและการส่งเสริมอาชีพ 
10 - - อาชญากรรม/กล้อง CCTV 
11 - - การศึกษา 

 



บทที่ 5 
สรุปผลการประเมนิ และข้อเสนอแนะ 

 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลสามารถสรุปผลการประเมิน ประกอบด้วย ข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนที่มี
ต่อการด าเนินงานของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 ในประเด็น 11 ประเด็นต่อไปนี้ 

1) สรุปภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนในการด าเนินงานตามภารกิจต่างๆ  
2) สรุปภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนนิงานตามนโยบายเร่งด่วน 5 เรื่อง  
3) สรุปภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานตามนโยบายการพัฒนา 5 ด้าน 
4) สรุปภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล 4 

ยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนาเทศบาล  
5) สรุปภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการรักษาความสะอาด 

 6) สรุปความคิดเห็นทั่วไปและขอ้เสนอแนะ  
7) สรุปข้อเสนอแนะอื่นๆ  
8) สรุปความต้องการที่ใหด้ าเนนิการเป็นเรื่องเร่งด่วนระดบัชุมชน (ข้อมูลไดจ้ากการจัดเวท)ี 

 9) สรุปความต้องการที่ใหด้ าเนนิการเป็นเรื่องเร่งด่วนรวม 20 ชุมชน (ข้อมูลไดจ้ากการจัดเวท)ี 
 10) เปรียบเทียบผลการวิเคราะหค์วามพึงพอใจ 4 ปี ย้อนหลัง (ประจ าปี 2555-2558) 

11) เปรียบเทียบความต้องการที่ให้ด าเนนิการเปน็เรื่องเร่งด่วนรวม 20 ชุมชน (ข้อมูลไดจ้ากการจัดเวที) 3 ปี 
ย้อนหลัง (ประจ าปี 2556-2558) 
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5.1 สรุปภาพรวมความพงึพอใจของประชาชนที่มตี่อการด าเนนิงานตามภารกิจต่างๆ ของเทศบาลเมืองทุ่งสง  จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 
 
ตารางท่ี 71 สรุปภาพรวมความพงึพอใจของประชาชนที่มตี่อการด าเนินงานตามภารกิจต่างๆ ของเทศบาลเมือง  ทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 

ภารกิจด้าน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

อันดับ 

3. การส่งเสริม สนับสนุน กีฬาและนันทนาการ 3.480 0.747 ปานกลาง 1 
2. การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3.383 0.742 ปานกลาง 2 

1. การศึกษา 3.333 0.604 ปานกลาง 3 
6. การจัดระเบียบชุมชนและการรกัษาความสงบเรียบร้อย 3.294 0.6741 ปานกลาง 4 
4. โครงสร้างพ้ืนฐาน 3.284 0.672 ปานกลาง 5 
7. เศรษฐกิจ การวางแผนส่งเสริมการลงทุน         พาณิช
กรรมและการท่องเที่ยว 

3.218 0.753 ปานกลาง 6 

5. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3.217 0.690 ปานกลาง 7 
9. การบริหารจัดการเทศบาล 3.207 0.718 ปานกลาง 8 
8. การบริหารจัดการและอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

3.198 0.741 ปานกลาง 9 

รวม 3.305 0.568 ปานกลาง  
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5.2. สรุปภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน  
(วาระท้องถิ่นเมืองทุ่งสง) 5 เรื่อง ของผู้บรหิารเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 
 
ตารางท่ี 72 สรุปภาพรวมความพงึพอใจของประชาชนที่มตี่อการด าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน  
(วาระท้องถิ่นเมืองทุ่งสง) 5 เรื่อง ของผู้บรหิารเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 

นโยบายเร่งด่วน (วาระท้องถิ่นเมอืงทุ่งสง) 5 เรื่อง ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

อันดับ 

2. สานต่อแผนป้องกนัและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติอทุกภัย     
วาตภัย และดินโคลนถล่ม ควบคูก่ับการป้องกันภัยแล้งที่
ส่งผลกระทบต่อชีวิต ความเป็นอยู่และอาชีพของคนใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยนื 

3.332 0.751 ปานกลาง 1 

1. จัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ปรบัปรุงถนน 
ทางเท้า ปรับภูมิทศัน์เมือง และยกระดับมาตรฐานตลาดสดน่า
ซ้ือจัดท าฐานข้อมูลและจัดระเบียบการขายสินค้าหาบเร่ แผง
ลอยในเขตเทศบาลให้ส าเรจ็  

3.290 0.675 ปานกลาง 2 

3. พัฒนารายได้ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งบประมาณ และ
การบริหารทรัพย์สินของเทศบาล ขับเคลื่อนการพัฒนาศนูย์
กระจายสินค้าระบบรางภาคใต-้ทุง่สงให้ส าเร็จ โดย
ประสานงานเชิงรุกกับกลไกภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และขับเคลื่อนโครงการสถานี
ขนส่งย่อยให้เสร็จสมบูรณ์ เชื่อมโยงการใช้งานกับสถานี
ขนส่งอ าเภอทุ่งสง เพื่อน ามาซ่ึงรายได้ในการพัฒนาเมืองใน
อนาคต 

3.225 0.765 ปานกลาง 3 

5. ก าหนดมาตรการ “เมืองสีขาว หัวใจสีเขียว”และปฏบิัติการ
ขั้นเด็ดขาดในการขจัดอบายมุขและยาเสพติด รวมทั้งบังคับ
ใช้มาตรการปฏิบัตติามวินัยจราจร และมาตรการประหยัด
พลังงานภายในองค์กรเทศบาลเมอืง   ทุ่งสง 

3.195 0.733 ปานกลาง 4 

4. สนองนโยบายเรง่ด่วนของรัฐบาล และจังหวัด
นครศรีธรรมราชในเรื่องยาเสพติด โดยป้องกันกลุ่มเสี่ยงและ
ประชาชนในท้องถิ่นไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับ           ยาเสพ
ติด และส่งเสริมใหผู้้ติดยาเสพตดิได้รับการบ าบดัรักษาให้
กลับมาเป็นคนดขีองสังคม ตามแนวทาง “เมืองสีขาว หัวใจสี
เขียว” 

3.175 0.777 ปานกลาง 5 

รวม 3.243 0.621 ปานกลาง  
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5.3  สรุปภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงานตามนโยบายการพฒันา 5 ด้านของผู้บรหิาร
เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 
 

ตารางท่ี 73 สรุปภาพรวมความพงึพอใจของประชาชนที่มตี่อการด าเนินงานตามนโยบายการพัฒนา 5 ด้านของ
ผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 

นโยบายด้าน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

อันดับ 

1. การพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมการกีฬา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อสร้างทุ่งสงเป็น “เมืองแห่งการเรียนรู”้ 

3.382 0.596 ปานกลาง 1 

3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้อยู่ดีมีสุข อยู่เย็นเป็นสุข 

อย่างยั่งยืน เพื่อดูแลความเป็นอยูข่องประชาชนให้มี

คุณภาพชีวิตที่ดี บ้านเมืองสะอาดและเป็นระเบียบ

เรียบร้อย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ปลอดอาชญากรรม มีสุขภาวะ สุขอนามัยทีด่ี มี

ความสุข มีความอบอุ่นในครอบครัวชุมชนเข้มแข็ง 

และมีส่ิงแวดล้อมที่ด ี

3.263 0.641 ปานกลาง 2 

5. การวางผังเมืองและผังชุมชน พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพื่อรองรับการ
พัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม การจดัการความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การจัดการจราจร และ
ภูมิทัศนข์องเมือง การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และที่ส าคัญ
อย่างยิ่งคือการจัดการภัยพิบัติอทุกภัย วาตภัย ดินถล่ม 
ภัยแล้ง และอัคคีภัย 

3.257 0.634 ปานกลาง 3 

2. การพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มศกัยภาพการพัฒนา

และส่งเสริมการค้าขาย ของผูป้ระกอบการ ทุก

ประเภท ทุกระดบั และชุมชน ใหส้ามารถเพิ่มรายได้ 

ลดรายจ่าย และมีขีดความสามารถในการแข่งขัน 

3.218 0.753 ปานกลาง 5 

4. การพัฒนาระบบการบรหิารจดัการ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในบรหิารงานเทศบาลเมืองทุ่งสงโดยยดึ
หลักธรรมาภิบาล ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม 
ตรวจสอบได้ มุง่ผลประโยชนข์องประชาชนเป็นหลัก
บูรณาการทุกภาคส่วน ให้มีส่วนร่วมร่วมคิด ร่วม
วางแผน ร่วมท า ร่วมตรวจสอบ ร่วมประเมินผล ร่วม

3.207 0.718 ปานกลาง 5 
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นโยบายด้าน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

อันดับ 

รับผิดชอบ ร่วมรับผลการพัฒนา และร่วมภาคภูมิใจ
กับความส าเร็จจากผลของพัฒนาเมืองทุ่งสงที่ได้
ร่วมกันท าอย่างต่อเนื่องด้วยความรู้สึกรวมเป็นหนึง่
เดียวว่า “ทุกคนเป็นเจ้าของเมืองทุ่งสงร่วมกัน” 

รวม 3.266 0.590 ปานกลาง  

 
5.4 สรุปภาพรวมความพงึพอใจของประชาชนที่มตี่อการด าเนนิงานตามยุทธศาสตรก์ารพฒันาของเทศบาล 4 
ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 
 
ตารางท่ี 74 สรุปภาพรวมความพงึพอใจของประชาชนที่มตี่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาล 4 
ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 

ยุทธศาสตร์ด้าน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

อันดับ 

1. พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพ
มาตรฐานที่เหนือกว่า 

3.452 0.701 ปานกลาง 1 

2. ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
รักษาส่ิงแวดล้อม ป้องกันน้ าท่วม สู่เมืองน่าอยู่อย่าง
ยั่งยืน 

3.271 0.620 ปานกลาง 2 

3. ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวิตที่
ดีกว่า 

3.246 0.634 ปานกลาง 3 

4. ปรับปรุงและพัฒนาการบรหิารจัดการองค์กร
เทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการที่ดีโดย
ทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความ
เปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอจัฉริยะ 

3.223 0.681 ปานกลาง 4 

รวม 3.298 0.594 ปานกลาง  
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5.5  สรุปภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง           จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 
 
ตารางท่ี 75 สรุปภาพรวมความพงึพอใจของประชาชนท่ีมตี่อการรกัษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง  จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

อันดับ 

5. ความพึงพอใจต่อการปฏิบัตหิน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด 3.39 2.121 ปานกลาง 1 
1. ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพยีงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 3.36 0.943 ปานกลาง 2 
2. ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพยีงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 3.32 0.876 ปานกลาง 3 
4. โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด 3.29 0.910 ปานกลาง 4 
7. พนักงานกวาดขยะปฏิบัตหิน้าที่ได้ทั่วถึงในพื้นที่รบัผดิชอบเพียงใด 3.26 0.887 ปานกลาง 5 
3. ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพยีงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 3.23 0.919 ปานกลาง 6 
8. ภาพรวมการด าเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด 3.21 0.890 ปานกลาง 7 
6. ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างท าความสะอาด/การดูดฝุ่น 3.18 0.909 ปานกลาง 8 

รวม 3.27 0.778 ปานกลาง  

 
5.6 สรุปความคิดเห็นทั่วไปและขอ้เสนอแนะ  
 
ตารางท่ี 76  สิ่งที่ประชาชนไดร้ับและเห็นถึงการพัฒนาที่ชัดเจนที่สุดของเทศบาลเมืองทุ่งสงในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา  

ล าดับ รายการ จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ 
(147 คน) 

ร้อยละ  
(450 คน) 

1 ถนน การพัฒนาซ่อมแซมถนน  จัดระเบียบทางเท้า 57 21.11 12.67 
2 ด้านกีฬา เพราะมีการสนับสนุนการแข่งขนักีฬาหลายประเภท 

การแข่งขันกีฬาระดับประเทศ 
48 17.78 10.67 

3 การขุดท่อระบายน้ า การขุดลอกคคูลอง น้ าไม่ท่วม 47 17.41 10.44 
4 ด้านความสะอาด การท าความสะอาดถนน ขยะ 29 1074 6.44 
5 การศึกษา 17 6.30 3.78 
6 เศรษฐกิจ การสร้างรายได้ให้กับคนในทุง่สง โครงการให้

เรียนตัดผม ส่งเสริมการท่องเที่ยว มีป้ายบอกทาง 
14 5.18 3.11 

7 ประเพณี วัฒนธรรม งานชักพระ 13 4.81 2.89 
8 ด้านสาธารณสุข สถานที่ออกก าลังกาย การส่งเสริมคุณภาพ

ชีวิต 
11 4.07 2.44 

9 การจัดระเบียบชุมชน การปรบัปรุงตกแต่งเกาะกลางถนน  
ภูมิทัศน์สวยงาม 

11 4.07 2.44 
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ล าดับ รายการ จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ 
(147 คน) 

ร้อยละ  
(450 คน) 

10 ความปลอดภัย การติดตั้งไฟข้างถนน 9 3.33 2.00 
11 เทศบาลเข้าถึงประชาชน การจัดกจิกรรมต่างๆ ทีป่ระชาชนมี

ส่วนร่วม ป้ายประชาสัมพันธ์ มีจอ LCD บริเวณส่ีแยก 
5 1.85 1.11 

12 มีการพัฒนาในภาพรวมดีมาก 4 1.48 0.89 
13 โครงสร้างพ้ืนฐาน ปรบัปรงุสถานที่ส าคัญ 4 1.48 0.89 
14 การช่วยเหลือประชาชนยามมีภัยพิบัต ิ 1 0.04 0.22 

รวม 147 100.00  
 
ตารางท่ี 77 สิ่งที่ประชาชนมีความต้องการให้เทศบาลเมืองทุ่งสง ปรับปรงุการด าเนินงานในปีตอ่ไป 

ล าดับ รายการ จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ 
 (179 คน) 

ร้อยละ  
(450 คน) 

1 การจราจร จัดระเบียบที่จอดรถ ความปลอดภัยในการใช้ถนน 52 29.05 11.56 
2 ถังขยะไม่เพียงพอต่อความต้องการ การเก็บตังค่าขยะ ความสะอาด

ของตลาด การเก็บขยะตามข้างทาง ล้างท าความสะอาดถนน 
51 28.49 11.33 

3 ถนนตามซอย เพราะมีแต่หลุม การพัฒนาเรื่องถนนในซอยให้มาก
ขึ้น ฝาท่อระบายน้ าไม่เรียบกับพืน้ท าใหเ้กิดอุบตัิเหตุได้ 

34 18.99 7.55 

4 สาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปาไม่เพียงพอ ในซอยมีไฟส่องสว่าง
น้อย บางครัง้ไฟบนเกาะกลางถนนดับ 

29 16.20 6.44 

5 พัฒนาสวนในหวังให้ดเีพื่อใหด้ึงดูดนักท่องเที่ยวมาเที่ยวมากๆ 
เป็นจุดหนึ่งของเมืองทุง่สง จัดระเบียบการใชบ้ริการสวนหลวง ร.5 
สถานที่ออกก าลังกายควรมีให้มากขึ้น 

24 13.41 5.33 

6 พัฒนาบุคคลกรเปน็อันดับแรก เพราะงานจะพัฒนาได้คนที่
ต้องการพัฒนาก่อน อยากให้หน่วยงานมีจิตบริการ เอาใจใส่
ประชาชนพูดจาให้เพราะเหมาะสม พบประชาชนในชุมชน เพราะ
จะได้รบัฟังเรื่องต่างๆ ภายในชุมชนบ้าง เพิ่มการประชาสัมพันธ์ 

18 10.06 4.00 

7 เรื่องการท ามาหากินของชาวบ้าน ส่งเสริมอาชีพ อยากให้มีสินค้า 
OTOP เพื่อเป็นเอกลักษณ์ของ อ.ทุ่งสง 

18 10.06 4.00 

8 การศึกษาขั้นพื้นฐานเหตผุลเพราะเด็กก่อนวัยเรียนมทีักษะและวิชา
ต่ ากว่าโรงเรียนอื่น ครูภาษาอังกฤษมีน้อย การฝากเข้าเรียน จ านวน
เด็กกับครูไม่สัมพันธ์กัน หยุดเรียนบ่อย 

16 8.94 3.56 

9 ยาเสพติด อาชญากรรม การพนันทุกชนิดอย่างจรงิจัง 13 7.26 2.89 
10 การจัดท าท่อระบายน้ า การจัดการน้ าเน่าเสีย ดูแลล าคลอง 12 6.70 2.67 
11 เทศกจิต้องท างานให้หนักขึ้น จัดระเบียบหาบเร่แผงลอย ให้

เป็นไปตามเวลาที่ทางเทศบาลไดก้ าหนดไว้ จัดระเบียบแรงงาน
8 4.47 1.78 
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ล าดับ รายการ จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ 
 (179 คน) 

ร้อยละ  
(450 คน) 

ต่างด้าว จัดระเบียบสุนขัจรจดั และฉีดยาพิษสุนัขบ้าใหทุ้กตัว  
12 ด้านกีฬา ปรับปรงุสนามแข่งขันกฬีาต่างๆ 4 2.23 0.89 
13 มีโรงพยาบาลในเทศบาลต าบลปากแพรก สร้างโรงเลี้ยงในวัด    

ชัยชุมพล 
2 1.12 0.44 

14 ดูแลผู้สูงอายุ และผู้พิการมากขึ้น 1 0.56 0.22 
รวม 179 100.00  

 
ตารางท่ี 78  จุดเด่นของของเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 

ล าดับ รายการ จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ 
(230 คน) 

ร้อยละ 
(450 คน) 

1 กีฬา การพัฒนาบุคลากรทางด้านกีฬา 48 20.87 10.67 
2 ขยะ ความสะอาด ความมีระเบียบเรียบร้อย 35 15.22 7.78 
3 พัฒนาเมืองทุง่สงใหเ้ปน็ศูนย์กลางการขนส่งและการค้า เป็นที่

น่าเที่ยว บรรยากาศน่าอยู่ เพื่อนบา้นช่วยเหลือกัน พัฒนาแผง
ขายของไดเ้ปน็ระเบียบ 

32 13.91 7.11 

4 งานประเพณี การจัดกิจกรรมให้ชุมชน 31 13.48 6.89 
5 ส่ิงแวดล้อม ปรับปรงุภูมิทัศน์ การขุดท่อระบายน้ า การจดัการ

เรื่องน้ าท่วม 
22 9.57 4.89 

6 นายกเทศมนตรี มีวิสัยทัศนใ์นการพัฒนาดี การบริหารจัดการ 18 7.83 4.00 
7 การศึกษา 17 7.39 3.78 
8 อยากให้บุคลากรท างานและให้ความร่วมมือกันมากกว่านี้ 12 5.22 2.67 
9 ซ่อมแซมถนน แสงสว่างถนน พัฒนาทางเท้า การส่งเสริม

สุขภาพ 
10 4.35 2.22 

10 สัญญาณไฟจราจร 3 1.30 0.67 
11 การพ่นยากันยุงในพื้นที่ ความปลอดภัย 2 0.87 0.44 

รวม 230 100.00  
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ตารางท่ี  79  จุดด้อยของเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 

ล าดับ รายการ จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ 
(198 คน) 

ร้อยละ 
(450 คน) 

1 เทศบาลไม่เข้าถึงประชาชน การเข้าถึงปัญหาชุมชน งาน
นโยบายไม่ค่อยจะมีการพัฒนาตามนโยบายตอนหาเสียงกับ
ประชาชน งบประมาณ การท างานล่าช้า การฝากงาน จ านวน
บุคลากรในหน่วยงานของเทศบาล การบริการของเจ้าหน้าที่ 

51 25.76 11.33 

2 การจราจร ความปลอดภัยในการใช้รถ การบริหารจัดการ
สถานที่จอดรถ 

36 18.18 8.00 

3 ขยะ ถังขยะ ความสะอาดบนถนนริมถนน นายกไม่ใหค้วาม
สนใจ 

29 14.65 6.44 

4 การจัดระเบียบสังคม คุณภาพชีวิต การจัดระเบียบตลาดโต้รุ่ง 
สถานที่ออกก าลังกาย ระบบความปลอดภัย  ยาเสพติด การ
พนัน  

24 12.12 5.33 

5 ถนน เกาะกลางถนนใหญ่ไป ปรบัเวลาการล้างถนน 14 7.07 3.11 

6 ส่ิงแวดล้อม ล าคลอง ตลาดสดมีกลิ่นเหม็น 9 4.55 2.00 

7 สถานที่ท่องเที่ยวสวนสาธารณะ ความสะอาดของห้องน้ า
สาธารณะ เพิ่มแหล่งท่องเที่ยว 

8 4.04 1.78 

8 การศึกษา การเรียนการสอน การสนับสนุนงบประมาณให้แก่
โรงเรียน 

7 3.54 1.56 

9 การขอใช้ไฟฟ้า  การบริหารด้านน้ าประปาและไฟฟ้า 
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

6 3.03 1.33 

10 ด้านเศรษฐกิจ 5 2.53 1.11 

11 กีฬา กีฬาระดับชุมชน 2 1.01 0.44 

12 การดูแลผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์การให้บริการด้านสาธารณะ
ประโยชนข์องผู้สูงอายุและสิทธติ่างๆ ที่ใช้ได้ ให้ประชาชน
รับรู ้

2 1.01 0.44 

13 กิจกรรมประเพณีของไทย 1 0.51 0.22 

14 ไม่ดูแลแรงงานต่างด้าว 1 0.51 0.22 

15 ปัญหาเรื่องน้ าท่วม 1 0.51 0.22 

16 พระสงฆ์ยืนบิณฑบาต เดี๋ยวมีคลปิออกทีวีอายคนจังหวัดอื่นๆ 1 0.51 0.22 

17 มีต ารวจหลายคนที่ชอบไถ่เงินประชาชน ถ้าไม่มีเงินให้ก็จะ
จับเข้าคุก 

1 0.51 0.22 

รวม 198 100.00  
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5.7 สรุปขอ้เสนอแนะอืน่ๆ  
 
ตารางท่ี 80 ขอ้เสนอแนะอืน่ๆ   

ล าดับ ข้อเสนอแนะอืน่ๆ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(75 คน) 

ร้อยละ 
(450 คน) 

1 ควรดูแลเอาใจใส่ประชาชนให้ทัว่ถึงกว่านี้ ข่าวสารก็ไม่ค่อย
เข้าถึง ต้องประชาสัมพันธ์ตามหมู่บ้าน ควรมีการตรวจเยี่ยม
ประชาชนแต่ละชุมชนถั่วถึง อย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้ 

4 5.33 0.89 

2 นายกเข้ามาเฉพาะช่วงเลือกตั้ง ผูบ้ริหารของเทศบาลไม่ลงมา
ดูแลประชาชนเลย ลงมาเฉพาะชว่งหาเสียงเลือกตั้ง หลงัจากนั้น
หายเงียบเลย อาจจะเป็นทุกที่ แตข่อเถอะครับ ขอให้ลงมาถาม
ข่าวคราวของประชาชนด้วยตัวคณุเองบ้าง จะได้รู้และแกไข
ปัญหาตรงจุดจริงๆ ก่อนเป็นผูบ้รหิารพูดสารพัด แต่หลังจากได้
ต าแหน่งต่างกันมาก กว่าจะพัฒนาแต่ละเรื่องช้าจริงๆ ไม่อยาก
เสนอแนะอะไร เนื่องจากเสนอความเห็นอะไรไปก็ไม่ไดผ้ล 
เทศบาลไม่เคยสนใจไม่มาดเูลย 

4 5.33 0.89 

3 ดูแลเรื่องเยาวชนและปัญหายาเสพติด 3 4.00 0.67 
4 ควรมีการจัดภูมิทศัน์ทุง่สงใหเ้ปน็เมืองน่าอยู่กว่านี้ เช่น  

ถ้ าตลอดควรท าเป็นส่วนสัตว์ด้วย หาสัตว์มา เช่น ลิง ปลา  
เต่า กระต่าย นก ฯลฯ สัตว์ที่หา งา่ยๆ จะให้ใหเ้ปน็สถานที่ 
ท่องเที่ยวอีก 1 ที เพราะทุ่งสงมปีระชากรเด็กเยอะ เสนอแนะ 
อาจจะเก็บค่าเข้า 5 – 10 บาท หรอืจัดคนของเทศบาล 
มาขายอาหารสัตว์ เพื่อเป็นรายไดใ้นการบริหารจัดการ 

2 2.67 0.44 

5 ควรจัดการจราจรให้มากกว่านี้ 2 2.67 0.44 
6 ต้องการให้สมาชิกเทศบาลทุ่งสง เข้าถึงชุมชนสักนิดสอบถาม 

ด้วยตนเองบ้าง ไม่เหน็หัวเลย ไม่เหมือนตอนหาเสียงไว้แล้ว 
ไหว้เล่า ประชาชนช่วยเหลืออะไรเลย ปฏิเสธลูกเดียวต้อง 
ปรับปรุงให้มาก 

1 1.33 0.22 

7 เทศบาลต้องมีการพัฒนาในรอบๆ ด้าน เพื่อสร้างความมั่นคง
ของชุมชนและเทศบาลเมืองทุ่งสงให้มาก 

1 1.33 0.22 

8 ควรมีการท าความสะอาดถนน ฉีดน้ า เพราะฝุ่นเยอะเกิดจาก 
การขนดินตอนนีท้ าใหเ้ด็กเป็นภูมแพ้ ไม่สบาย 

1 1.33 0.22 

9 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เชน่ การท าถนนการวางระบบ 
ระบายน้ า การบ าบัดน้ าเสียเทศบาลท าไม่ได้ตามการของ 
ชุมชนโครงการพัฒนาต่าง ชาวบ้านไม่รับรู้ไม่เคยถามความ 
ต้องการของชาวบ้าน การพัฒนาไม่เป็นรปูธรรม 

1 1.33 0.22 
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ล าดับ ข้อเสนอแนะอืน่ๆ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(75 คน) 

ร้อยละ 
(450 คน) 

10 คลองท่าโหลนแคบ 1 1.33 0.22 
11 ไม่ค่อยมีหน่วยงานสนใจเท่าไหร ่อยากให้หน่วยงานภาครัฐ 

มาดูแล 
1 1.33 0.22 

12 ดูแลคนแก่มากกว่านี้ 1 1.33 0.22 
13 ขอถังขยะเพิ่ม เพราะบางครั้งไม่ได้เก็บทุกวัน 1 1.33 0.22 
14 ตรวจตรายาเสพติดในชุมชนต่างๆ ให้มากขึ้น 1 1.33 0.22 
15 อยากให้ผู้บรหิารส่งครูสอนภาษาอังกฤษไปดูวิธีสอนภาษา 

อังกฤษจากโรงเรียนอื่นๆ จะได้สอนตรงจุด 
1 1.33 0.22 

16 ขอใหท้ าความสะอาดในซอยให้เรียบร้อย มาขนของทีข่วางทาง
ซอย ท าความสะอาดให้เรียบร้อย 

1 1.33 0.22 

17 บ้านเลขที่ 249/13 ชุมชนหลังโรงพยาบาลทุ่งสง ซ.3 ขาด 
ไฟฟ้าอยู่หลังเดียว 

1 1.33 0.22 

18 จัดให้มีงานขายสินค้าบ่อยๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ 1 1.33 0.22 
19 อยากให้ยกเลิกค่าขยะ 30 บาทต่อเดือน 1 1.33 0.22 
20 อยากให้ช่วยจัดการเก็บขยะมูลฝอยในซอย ชุมชน 1 1.33 0.22 
21 ควรจะมขี้อมูลเกี่ยวกับเทศบาลเมอืงใหป้ระชาชนรู้มากขึ้น 1 1.33 0.22 
22 ควรปรับปรุงเกือบทุกเรื่อง โดยเฉพาะทีมผู้บรหิารทีค่วร

ปรับปรุง 
1 1.33 0.22 

23 ให้ทุกคนที่ท างานปฏบิัติตามหน้าที่ของตนเองก็พอ 1 1.33 0.22 
24 ความปลอดภัยของคนเดินเท้าสะอาดมาก 1 1.33 0.22 
25 เงินที่ได้จากรัฐบาล ควรจะปรับปรุงเทศบาลให้น่าอยู่กว่านี้ 

เพราะที่ผ่านมาไม่ค่อยน่าอยู ่
1 1.33 0.22 

26 ตลาดสดเทศบาลควรจะมีแมค่้า ตลอดจนผู้ค้าย่อย เข้ามาขาย
ของ และลดปริมาณตลาดนัดใหห้มด เพราะถ้ามีตลาดนดัจะท า
ให้แม่ค้าขายของได้น้อย พื้นที่ว่าง 

1 1.33 0.22 

27 การบริการของโรงพยาบาล 1 1.33 0.22 
28 ควรมีคลินิกแพทย์แผนไทย หรือโรงพยาบาลแพทย์แผนไทย 

เพื่อลดการใช้ยา และดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชน เช่น 
ส่งเสริมให้มีการเรียนอบรมการดแูลรักษา ดูแลผู้ป่วยด้วยแพทย์
ทางเลือกอย่างแทจ้ริง 

1 1.33 0.22 

29 เทศบาลถึงชุมชน แต่ชุมชนไม่ถึงประชาชนส่วนใหญ ่ 1 1.33 0.22 
30 ร้านค้าปากซอยประชาอุทศิ ซอย 6 ซอยขับรถมอเตอร์ไซค์เสียง

ดัง ไม่เกรงใจชาวบ้านที่อยู่ในซอยนั้น เปน็มลภาวะทางเสียง 
1 1.33 0.22 

31 ไม่ขุดลอกคลอง และไฟดบับ่อยมาก 1 1.33 0.22 
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ล าดับ ข้อเสนอแนะอืน่ๆ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(75 คน) 

ร้อยละ 
(450 คน) 

32 ควรจัดให้มีการเรียนการสอนใหด้ีส่งเสริมให้มีกิจกรรม 1 1.33 0.22 
33 ควรมีการประมูลการบริการทุกๆ ปี ไม่ใช่ให้งานกลุ่มใดกลุ่ม

หนึ่งอย่างถาวร จะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพ การแจกนมถ่ัว
เหลืองแก่ผู้สูงอายุเป็นการดี แตข่าดคุณภาพ จึงท าใหเ้ปน็การ
ส้ินเปลืองเงินโดยใช่เหต ุ

1 1.33 0.22 

34 กรุณาช่วยปรับปรุงแก้ไขสนามเดก็เล่นถ้ าตลอดใหด้ีกว่านี้ด้วย
ค่ะ 

1 1.33 0.22 

35 รถสุขาภิบาลให้บริการในที่สาธารณะ 1 1.33 0.22 
36 โดยภาพรวม เทศบาลเมืองทุ่งสง เด่นเรื่องกีฬา ควรปรบัปรุง

ด้านการศึกษาให้มากๆ อยากใหพ้ัฒนาถ้ าตลอดให้กลับมาคึกคัก
เหมือนสมัยก่อน ความสะอาดก็คอ่นข้างดี แตค่วามสวยงามไม่มี
เลย อยากให้มีจุดเด่นเรื่องสถานทีท่่องเที่ยว จะท าให้เศรษฐกิจ
ในพื้นทีด่ีขึน้ เช่น ประเพณีงานชักพระถือว่าดีมาก ท าให้คน
นอกพ้ืนที่เข้ามาเที่ยวกันเยอะๆ 

1 1.33 0.22 

37 ป้ายโฆษณาจอยักษ์ทีห่น้าโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล และส่ี
แยกชนปรีดาควรน าออก เพราะเป็นอันตรายแก่ผู้ขบัขี่รถ 

1 1.33 0.22 

38 การเปิดไฟสัญญาณจราจรตามจุดต่างๆ แยกทุกแยก ตลอด 24 
ช่ัวโมง การล้างท าความสะอาดถนน ควรท าในช่วงเวลา
กลางคืน และควรเข้าถึงถนนตามซอกซอยด้วย 

1 1.33 0.22 

39 พัฒนาเครื่องเล่นออกก าลังกาย ปรับปรุงสถานที่ใหน้่าออกก าลัง
กาย หน้าศาลาประชาคม 

1 1.33 0.22 

40 ต้องการให้พัฒนาศูนย์ฟิตเนตเปน็ 2 ช้ัน แยกผู้หญิง ผู้ชาย จะ
เก็บค่าบริการเพิ่มเติมก็ไม่เป็นไร แต่อุปกรณ์ต้องใช้ได ้

1 1.33 0.22 

41 งดกิจกรรมกีฬาใหน้้อยลง เพื่อใหเ้ด็กมีเวลาเรียนเพิ่มขึ้น 1 1.33 0.22 
42 คนรวยต่างคนต่างอยู่ ไม่สนใจคนจน 1 1.33 0.22 
43 ขอใหค้นทุ่งสงมคีวามสนใจซ่ึงกนัและกัน 1 1.33 0.22 
44 ไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพราะนายกเป็นนักบริหาร และ

นักพัฒนาอยู่แล้ว 
1 1.33 0.22 

45 เพิ่มวิชาเกี่ยวกับเลือกเสรี ลดวิชาการ  1 1.33 0.22 
46 พอใจมาก สบายมาก พึงพอใจกับการบริหารงานของเทศบาล

ทุ่งสง 
1 1.33 0.22 

47 การขุดท่อระบายน้ าทางไปนาเหนือก็เป็นผลดี แต่ว่ามาท าทาง
เท้าเดนิเพิ่ม ท าให้ถนนเสียช ารุดมากกว่าเดิม งบประมาณซ่อม
บ ารุงควรท าถนนใหม่ดีกว่า ไปปะถนนเพิ่ม และสัญญาณไฟ

1 1.33 0.22 
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ล าดับ ข้อเสนอแนะอืน่ๆ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(75 คน) 

ร้อยละ 
(450 คน) 

หน้าวัดท่าแพ น่าจะมตีั้งนาน ก่อนจะเกิดอุบัตเิหต ุ
48 รักษาความสะอาดสวนสาธารณะ สัตว์จรจัดควรมีการควบคุม

ให้ฉีดยาคุม ท าหมันกบัสัตว์ เพื่อไม่ให้เกิดมีสัตวจ์รจัดมากขึ้น 
1 1.33 0.22 

49 ให้พัฒนาสวนพฤกษาสิรินทร และกระตุ้นการท่องเที่ยวถ้ า    
ทอหูก 

1 1.33 0.22 

50 ให้โอกาสแก่เด็กต่างด้าวได้เรียนหนังสือ 1 1.33 0.22 
51 ราคายางต่ ามาก ไม่ไหวแล้ว พอจะเป็นตัวแทนในการประสาน

เรื่องหน่อยได้ไหมค่ะ 
1 1.33 0.22 

52 ควรมีการปรับปรุงภูมิทศัน์และทางเท้าทุกเส้นทาง ให้มคีวาม
เป็นระเบียบเรียบร้อย เนื่องจากช ารุดทรุดโทรมเป็นเวลานาน 

1 1.33 0.22 

53 งานของดี 4 ภาค หรือ อาหาร 4 ภาค จัดดีแล้ว แต่ตอนนี้หายไป
ไหน 

1 1.33 0.22 

54 อยากให้แก้ปัญหายาเสพติด เพราะยังมีขายกันอยู่ตามชุมชน 1 1.33 0.22 
55 อยากให้จัดงานขายสินค้าโอท็อป 1 1.33 0.22 
56 เรื่องเล็กๆ จากคนเดือนร้อน โปรดน ามาใส่ใจด้วยค่ะ 1 1.33 0.22 
57 ควรท าตามข้อเสนอต่างๆ ที่กล่าวมา 1 1.33 0.22 
58 เอกสารที่ใช้วิจัยเยอะเกินไป อยากให้น้อยๆ กะทัดรัดกว่านี้

หน่อย 
1 1.33 0.22 

59 ให้พนกังานมาท าความสะอาดบ้างอย่ามาล็อคประตหู้องน้ า 1 1.33 0.22 
60 การสร้างเกาะกลางถนนบริเวณหน้าหอสมุด มีข้อเสนอแนะว่า 

ให้ลดขนาดของเกาะกลางถนนให้เล็กกว่านี้ เพราะถนน
ค่อนข้างแคบและมีเกาะกลางอีกท าให้การสัญจรไม่สะดวก 
(น่าจะปรับเกาะกลางถนนเพื่อการสัญจรได้สะดวกขึ้น) 

1 1.33 0.22 

61 อยากให้พัฒนาเรื่อยๆ 1 1.33 0.22 
62 อยากให้ดูแลใหท้ั่วถึงในทุกๆ เรื่อง 1. คนขอทาน 2. คนเรี่ยไร

เงินท าบุญหน้าเดิมๆ 3. ให้ต ารวจตักเตือนเวลาพบเจอคนจ าพวก
นี้บ้างจบัเข้าคุก น่าเบื่อสุดๆ ไม่คดิท ามาหากิน มายืนขอทานน่า
ร าคาญแถมขี้เมา 

1 1.33 0.22 

63 ถนนบางสายเปน็แบบวันเวย์ ควรมีการยกเว้นให้
รถจักรยานยนต์เข้าได ้

1 1.33 0.22 

64 ในอ าเภอทุ่งสง วัดส่วนมากจะมีโรงเลี้ยงให้กับแขกที่มา
ร่วมงานศพ ไม่ต้องใหเ้จ้าภาพว่ิงหาเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ อยากให้
ทางเทศบาลช่วยหาทางจัดสร้างให้ทางวัดชัยชุมพลด้วย เพราะ
เคยถามเจ้าอาวาสท่านว่าเป็นหน้าที่ของเทศบาล เพราะว่าวัดอยู่

 
1 

 
1.33 

 
0.22 
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ล าดับ ข้อเสนอแนะอืน่ๆ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(75 คน) 

ร้อยละ 
(450 คน) 

ในเขตเทศบาล  
65 อยากให้พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมากขึ้น เช่น ถ้ าตลอด น้ าตกโยง  

และสอดส่องเรื่องยาเสพติดให้มากขึ้น 
1 1.33 0.22 

รวม 75 100.00  
 

  5.8 สรุปความต้องการที่ให้เทศบาลเมืองทุ่งสงด าเนนิการเป็นเรือ่งเร่งด่วนระดบัชุมชน (ข้อมลูได้จากการจัดเวที) 
 
ตารางท่ี 81 สรุปความตอ้งการท่ีให้เทศบาลเมืองทุ่งสงด าเนนิการเป็นเรื่องเร่งด่วนระดับชมุชน (ข้อมูลได้จากการจัด
เวที) 

ล าดับ ชุมชน ความต้องการท่ีให้เทศบาลเมืองทุง่สงด าเนินการเป็นเรือ่งเร่งด่วนระดับชุมชน 
1 ท่าแพใต ้ 1. ขอขยายหม้อแปลงแรงสูง 

2. ขอกล้อง CCTV ทุกสายถนนท่าแพใต้ 
3. อยากให้มีคูระบายน้ าทุกสายถนน 
4. ขอถังขยะ 
5. ขอเครื่องเลน่เด็ก เครื่องก าลังกายผู้ใหญ่ 

2 ตะวันออกวัดชัยชุมพล 1. ติดตั้งหม้อแปลงปากทางเข้าซอย 12 เพื่อลดปญัหากระแสไฟฟ้าตก 
2. ซ่อมแซมไฟฟ้าถนน 
3. ดูแลการจราจรในช่วงชั่วโมงเรง่ด่วน เช่น ทางเข้าซอย 8, 12 ถนนเลียบทาง
รถไฟ 

3 หลังโรงพยาบาลทุง่สง 1. ท าคูระบายน้ า น้ าไหลไม่ทัน 
2. จัดการเรื่องระบบไฟฟ้าและประปา 
3. ปรับปรุงถนนรอบชุมชน 
4. ออกมาตรการปราบปรามยาเสพติด 

4 ตลาดใน 1. ดูแลร้านค้าทีเ่อาเก้าอี้ไปวางบนริมฟุตบาท บนถนน 
2. เก็บขยะที่ล้นถัง 
3. จัดการคูระบายน้ าทีต่ัน น้ าไม่ไหล 
4. คลองหลังห้องสมุดส่งกล่ินเหม็น มีขยะ น้ าไม่ไหล 
5. ลา้งถนน เพราะมีรถบรรทุกดินและทรายว่ิงผ่าน 

5 เขาปรดี ี 1. แก้ปัญหาภัยแล้ง สนับสนุนการสร้างฝายมีชีวิตทุกคลอง 
2. ส่งเสริมอาชีพประชาชน การฝึกอบรม ส่งเสริมการตลาด 
3. รณรงค์การคัดแยกขยะจากตน้ทางเพื่อลดปริมาณขยะ 

6 สะพานเหล็ก 1. ขอกล้องวงจรปิด 3 จุด เร่งด่วน (ปัญหาเดิม ปี 2557) 
2. ขอเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง (ปญัหาเดิม ปี 2557) 
***ถ้าไม่ได้รบัการแก้ไข ปี 2559 ไม่ให้จัดเวทีที่ชุมชน*** 
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ล าดับ ชุมชน ความต้องการท่ีให้เทศบาลเมืองทุง่สงด าเนินการเป็นเรือ่งเร่งด่วนระดับชุมชน 
7 บ้านพักรถไฟทุ่งสง 

***(ข้อมูลได้จากการ
เก็บแบบสอบถาม)*** 

1. ให้มีการแยกขยะ ขอถงัขยะเพิม่ 
2. การเก็บขยะริมข้างทาง 

8 เสริมชาต ิ 1. ดูแลการจราจรหน้าปากซอยเสริมชาติ โดยเฉพาะวันตลาดนัด 
2. การขุดลอกคลองหนองป่าแก่  เอาดินโคลนออก เพื่อเก็บน้ าฝนรองรับภัยแล้ง 
3. ขณะนี้ทางชุมชนมเีรือนเพาะช า จึงขอสนับสนนุการส่งเสริมอาชีพการเกษตร 
4. การขุดล าเหมืองในชุมชน เพื่อป้องกันน้ าท่วมในฤดูฝน 
5. ขออนุญาตใช้พ้ืนที่หลังชุมชนใช้ท าการเกษตรชุมชน เพื่อสร้างอาชีพให้กับคน
ในชุมชน 

9 หมู่บ้านพัฒนา 1. ขอเครื่องเลน่เด็ก เครื่องก าลังกายผู้ใหญ่ 
2. การรักษาความสะอาด การก าจัดสุนัขไม่มีเจ้าของ 
3. แก้ไขปัญหาตดิขดัหน้าชุมชน 
4. แก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม 
5. ถนนบางสายยังไม่ท า 

10 เปรมประชา 1. ตัดหญ้าหรือฉีดหญ้าริมขอบถนน ซอย 1 
2. เก็บขยะที่ล้นถัง เช่น ที่นอน โต๊ะไม้เก่าๆ 
3. จัดระเบียบการจราจร เช่น การจอดรถซ้อนคัน จอดรถตรงป้ายขาว-แดง (ร้าน
ใบหยก) 
4. ดูแลเรื่องยาเสพติดในชุมชน 
5. จัดการสุนัขจรจดั 
6. ประสานเจ้าหน้าทีจ่ัดการไฟฟา้ถนน 

11 ประชาอุทิศ 1. ดูแลส่ิงแวดล้อมในชุมชน ขอประตคูวบคุมส าหรบัควบคุมการไหลของน้ า 
ทุกคลอง 
2. ดูแลเรื่องขยะ ชุมชนไม่มีถังขยะ รถที่มาเก็บขยะมาเก็บในเวลาทีไ่ม่แน่นอน 
3. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
4. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในชุมชน เช่น ยกย่องบุคคลตัวอย่าง 
5. ส่งเสริมวินัยจราจร โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ การจอดรถซ้อนคัน 

12 บ้านนาเหนือ 1. เร่งการก่อสร้างปรับปรุงฟุตบาทใหเ้ร็วกว่านี้ 
2. ขอพ้ืนที่ออกก าลังกายส าหรับผู้สูงอายุและประชาชน 
3. ช่วยสนับสนุนการจัดตั้งโรงเรยีนผู้สูงอายุ 
4. ช่วยอบรมการฝึกอาชีพให้กับชาวบ้าน เช่น การเพาะเห็ดแครง 
 

13 ยุทธศาสตร์ 1. รณรงค์การคัดแยกขยะตั้งแต่ระดับชุมชน ปรบัปรงุการประสานงานระหว่าง
เทศบาลกับชุมชน 
2. การตีเส้นจราจรดูแลการจอดรถ  การดูแลเสาไฟฟ้าและสายไฟฟ้า 
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ล าดับ ชุมชน ความต้องการท่ีให้เทศบาลเมืองทุง่สงด าเนินการเป็นเรือ่งเร่งด่วนระดับชุมชน 
3. ขอลานออกก าลังกาย 
4. ดูแลเรื่องยาเสพติดในชุมชน 

14 บ้านในหวัง 1. ท าคูระบายน้ า  ซอย 1, 2, 3, 4 
2. ปรับผิวถนน ซอย 2, 4 
3. ปรับภูมิทศันห์ลังศาลาชุมชน เพื่อลงเครื่องเล่นเด็ก เครื่องก าลังกายผู้ใหญ ่
4. ปรับปรุงทางเบี่ยงระหว่างบริษทั เอื้อวิทยาไปถึงถนนในชุมชน 
5. ปรับปรุงประปาหมู่บ้านให้สะอาดและให้มีใชเ้พียงพอ 

15 ทุ่งสง-ห้วยยอด 1. ท าทางเท้าและสะพานลอยหนา้โรงเรียนเสริมปัญญา 
2. ให้เจ้าหน้าที่กวาดขยะในซอยบ้าง 
3. ดูแลร้าน ต.ปากแพรก ที่ตั้งโตะ๊ริมฟุตบาท 
4. ดูแลการจอดรถหน้าร้านวิรัชขา้วสาร 

16 ทุ่งสง-นาบอน 1. การส่งเสริมอาชีพส าหรับผู้ว่างงานของคนในชุมชน 
2. การพัฒนาส่ิงแวดล้อมคลองท่าเลา 
3. จัดระเบียบการจราจรถนนสายท่งสง-นาบอน 
4. จัดอบรมเกี่ยวกับยาเสพติดใหก้ับเยาวชน 
5. ดูแลเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ 
6. ต้องการครูสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กในชุมชน  

17 ท่าแพเหนือ 1. ขุดลอกคลองหลังชุมชนท่าแพเหนือตลอดแนว 

2. ท าถนนตามตรอกตามซอยในชุมชน 

3. ปรับปรุงถนนท่าแพเหนือจากปากทางใหญ่ถงึเขตแดนถ้ าใหญ ่

18 ตลาดสด 
***(ข้อมูลได้จากการ
เก็บแบบสอบถาม)*** 

1. ดูแลระบายน้ า 
2. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าในตรอกซอกซอยต่างๆ  (บางซอยยังไม่มีเสาไฟฟ้า) และ
ระบบไฟในตลาดสด 
3. จัดระเบียบทีจ่อดรถ ควรจอดรถในทีท่ี่จัดไว้ให้ 
4. ดูแลขยะที่ล้นถัง 

19 โดมทองธานี (ท่าแพ) 1. อยากได้อุปกรณ์กีฬา 
2. ช่วยท าป้ายซอยต่างๆ 
3. อยากให้มีกล้องวงจรปดิในชุมชน 

20 ราชบริพาร 1. ขอถ้วยจาม เครื่องใช้ในครัว เครื่องเสียง 
2. ดูแลการจอดรถบรเิวณวงเวียน 
3. ขอเครื่องเลน่เด็กในสนามเด็กเล่น เครื่องออกก าลังกายในร่ม 
4. ขอกล้องวงจรปิด 
5. ดูแลไฟฟ้าหน้าพุทธสถาน เพราะมืด อันตราย และการเปิดใช้เวท ี

21 หน่วยงานของราชการ 1. ดูแลการจราจร ถนนเปน็หลุมเป็นบ่อเยอะมาก ความสะดวกสบายในการจอด
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ล าดับ ชุมชน ความต้องการท่ีให้เทศบาลเมืองทุง่สงด าเนินการเป็นเรือ่งเร่งด่วนระดับชุมชน 
รัฐวิสาหกิจ องค์กร
เอกชน 
***(ข้อมูลได้จากการ
เก็บแบบสอบถาม)*** 

รถของผู้มาตดิต่อ 
2. ดูแลเรื่องความสะอาด การจัดระเบียบร้านค้า 

 
5.9 สรุปความต้องการที่ให้ด าเนินการเป็นเรื่องเร่งด่วนรวม 20 ชุมชน (ข้อมูลได้จากการจัดเวที) 
 
ตารางท่ี 82 สรุปความตอ้งการท่ีให้ด าเนินการเป็นเรื่องเร่งด่วนรวม 20 ชุมชน (ข้อมลูได้จากการจัดเวที) 

ล าดับ ประเด็น ความต้องการท่ีให้เทศบาลเมืองทุง่สงด าเนินการเป็นเรือ่งเร่งด่วนรวม 20 ชุมชน 
1 การจราจร 1. แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดตอนเช้าและตอนเยน็หลังเลิกเรียน ดูแลการจอด

รถซ้อนคัน ดูแลการวางเก้าอี้บนถนนของร้านค้า 
2. เกาะกลางหน้าห้องสมุดกว้างไป 
3. จัดอบรมคนที่ท าผิดกฎจราจร 

2 ส่ิงแวดล้อม 1. อยากให้ปลูกต้นไม้เพิ่ม การดูแลคูคลอง อนุรักษ์พันธ์ุพืชพันธ์ุสัตว์ 
3 เครื่องเล่นเด็ก/เครื่อง

ออกก าลังกาย 
1. ขอเครื่องเลน่เด็กส าหรบัเด็ก เครื่องออกก าลังกายส าหรับผู้สูงอายุ พร้อมจัด
สถานที่ให ้

4 ยาเสพติด 1. ดูแลลูกหลานในบ้านของตนเองและในชุมชนให้ปลอดยาเสพติด  
2. ออกมาตรการปรามปราบยาเสพติดอย่างจริงจัง อยากให้แก้ไขอย่างจริงจัง 
3. จัดกิจกรรมหรืออบรมให้กบัเยาวชน กลุ่มเสี่ยง เพื่อให้รู้โทษของยาเสพติด 

5 ขยะ/ความสะอาด 1. แยกขยะให้ถูกเป็นระเบียบ ไมท่ิ้งลงล าคลองและเอาไปรีไซเคิล ดูแลขยะล้น
ถัง ดูแลสุนัขจรจัด 
2. ช่วยเก็บขยะที่ลน้ถัง และจดัเกบ็ใหเ้ปน็เวลาพร้อมแจ้งให้ชุมชนทราบด้วย 

6 ถนน 1. ขยายถนนให้กว้าง ปรับพื้นผิว และอย่าวางของขายให้มากจนไมม่ีที่จอดรถ 
2. การท าสะพานลอยจุดส าคัญๆ โดยเฉพาะหน้าโรงเรียนเสริมปัญญา 

7 ไฟฟ้า 1. อย่าให้ไฟฟ้าติดขัดหรือไฟตกบ่อยๆ เปลี่ยนแปลงหม้อแปลงไฟฟ้าที่เก่า 
ซ่อมแซมระบบไฟที่เสีย 

8 น้ าท่วม/คูระบายน้ า 1. ขุดคู ทางระบายน้ า คลอง ถนน เพื่อระบายน้ าใหร้วดเร็ว 
9 ศิลปวัฒนธรรมและ

การส่งเสริมอาชีพ 
1. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน 

10 อาชญากรรม/กล้อง 
CCTV 

1. ติดตั้งกล้อง CCTV ในจดุเส่ียง 

11 การศึกษา 1. จัดห้องสมุดให้กับเด็กในชุมชน 
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5.10 เปรียบเทียบผลการวิเคราะหค์วามพึงพอใจของประชาชนที่มตี่อการด าเนินงานตามภารกิจต่างๆ ของเทศบาล
เมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 4 ปี ย้อนหลัง (ประจ าปี 2555-2558) 
 
ตารางท่ี 83 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนนิงานตามภารกิจต่างๆ ของ
เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 4 ปี ย้อนหลัง (ประจ าปี 2555-2558) 

ด้าน ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

2555 2556 2557 2558 2555 2556 2557 2558 
1. การศึกษา 3.46 3.42 3.41 3.333 ปาน

กลาง 
ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

2. การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ศาสนา 
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3.60 3.65 3.52 3.383 มาก มาก มาก ปาน
กลาง 

3. การส่งเสริม สนับสนุน กีฬาและ
นันทนาการ 

3.64 3.59 3.50 3.480 มาก มาก มาก ปาน
กลาง 

4. โครงสร้างพ้ืนฐาน 3.45 3.53 3.34 3.284 ปาน
กลาง 

มาก ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

5. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3.46 3.19 3.27 3.217 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

6. การจัดระเบียบชุมชนและการรกัษา
ความสงบเรียบร้อย 

3.42 3.40 3.35 3.294 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

7. เศรษฐกิจ การวางแผนส่งเสริมการ
ลงทุน  พาณิชกรรมและการท่องเที่ยว 

3.40 3.16 3.26 3.218 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

8. การบริหารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

3.50 3.23 3.27 3.198 มาก ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

9. การบริหารจัดการเทศบาล 3.44 3.36 3.31 3.207 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

 
รวม 3.48 3.39 3.36 

 
3.305 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 
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5.11 เปรียบเทียบผลการวิเคราะหค์วามพึงพอใจของประชาชนที่มตี่อการด าเนินงานตามนโยบายเรง่ด่วน  
(วาระท้องถิ่นเมืองทุ่งสง) 5 เรื่อง ของผู้บรหิารเทศบาลเมืองทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 4 ปี ย้อนหลัง (ประจ าปี 
2555-2558) 
 

ตารางท่ี 84  เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนนิงานตามนโยบายเร่งด่วน  
(วาระท้องถิ่นเมืองทุ่งสง) 5 เรื่อง ของผู้บรหิารเทศบาลเมืองทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 4 ปี ย้อนหลัง (ประจ าปี 
2555-2558) 

ด้าน ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

2555 2556 2557 2558 2555 2556 2557 2558 
1. จัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง ปรับปรุงถนน ทางเท้า ปรับภูมิ
ทัศนเ์มือง และยกระดบัมาตรฐานตลาด
สดน่าซ้ือจัดท าฐานข้อมูลและจดัระเบียบ
การขายสินค้าหาบเร่ แผงลอยในเขต
เทศบาลให้ส าเรจ็  

- - 3.34 3.290 - - ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

2. สานต่อแผนป้องกนัและแก้ไขปัญหา
ภัยพิบัติอุทกภัย  วาตภัย และดินโคลน
ถล่ม ควบคู่กับการป้องกันภัยแล้งที่ส่งผล
กระทบต่อชีวิต ความเป็นอยู่และอาชีพ
ของคนในท้องถิ่นอย่างยัง่ยืน 

- - 3.39 3.332 - - ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

3. พัฒนารายได้ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้
งบประมาณ และการบริหารทรัพย์สินของ
เทศบาล ขับเคลื่อนการพัฒนาศูนย์
กระจายสินค้าระบบรางภาคใต-้ทุง่สงให้
ส าเร็จ โดยประสานงานเชิงรุกกับกลไก
ภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ และขบัเคลื่อน
โครงการสถานีขนส่งย่อยให้เสรจ็สมบูรณ์ 
เชื่อมโยงการใช้งานกับสถานีขนส่งอ าเภอ
ทุ่งสง เพื่อน ามาซ่ึงรายได้ในการพัฒนา
เมืองในอนาคต 

- - 3.27 3.225 - - ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

4. สนองนโยบายเรง่ด่วนของรัฐบาล และ
จังหวัดนครศรีธรรมราชในเรื่องยาเสพติด 
โดยป้องกันกลุ่มเสี่ยงและประชาชนใน
ท้องถิ่นไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
และส่งเสริมให้ผูต้ิดยาเสพติดไดร้ับการ

- - 3.18 3.175 - - ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 
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ด้าน ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

2555 2556 2557 2558 2555 2556 2557 2558 
บ าบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม 
ตามแนวทาง “เมืองสีขาว หัวใจสีเขียว” 
5. ก าหนดมาตรการ “เมืองสีขาว หัวใจสี
เขียว”และปฏิบัติการขัน้เด็ดขาดในการ
ขจัดอบายมุขและยาเสพติด รวมทั้งบงัคบั
ใช้มาตรการปฏิบัตติามวินัยจราจร และ
มาตรการประหยัดพลังงานภายในองค์กร
เทศบาลเมืองทุ่งสง 

- - 3.21 3.195 - - ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

 
รวม 

- - 3.28 3.243 - - ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

 
5.12 เปรียบเทียบผลการวิเคราะหค์วามพึงพอใจของประชาชนที่มตี่อการด าเนินงานตามนโยบายการพัฒนา 5 ด้านของ
ผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง  จังหวัดนครศรธีรรมราช 4 ปี ย้อนหลัง (ประจ าปี 2555-2558) 
 
ตารางท่ี 85  เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนนิงานตามนโยบายการพัฒนา 5 
ด้านของผู้บริหารเทศบาลเมอืงทุง่สง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 4 ปี ย้อนหลัง (ประจ าปี 2555-2558) 
ประจ าปี 2555-2558) 

ด้าน ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

2555 2556 2557 2558 2555 2556 2557 2558 
1. นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา 
ส่งเสริมการกีฬา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้าง
ทุ่งสงเป็น “เมืองแห่งการเรียนรู”้ 

3.51 3.51 3.45 3.382 มาก มาก ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

2. นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อ

เพิ่มศักยภาพการพัฒนาและส่งเสริมการ

ค้าขาย ของผู้ประกอบการ ทุกประเภท 

ทุกระดับ และชุมชน ให้สามารถเพิ่ม

รายได้ ลดรายจ่าย และมีขีดความสามารถ

ในการแข่งขัน 

3.38 3.30 3.26 3.218 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

3. นโยบายด้านด้านการพัฒนาคณุภาพ

ชีวิต ให้อยู่ดีมีสุข อยู่เย็นเปน็สุข อย่าง

ยั่งยืน เพื่อดูแลความเป็นอยูข่องประชาชน

ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี บ้านเมืองสะอาดและ

3.38 3.30 3.32 3.263 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 
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ด้าน ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

2555 2556 2557 2558 2555 2556 2557 2558 
เป็นระเบียบเรียบร้อย มีความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน ปลอดอาชญากรรม มี

สุขภาวะ สุขอนามัยที่ดี มีความสุข มีความ

อบอุ่นในครอบครัวชุมชนเข้มแขง็ และมี

ส่ิงแวดล้อมที่ด ี

4. นโยบายด้านการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
บริหารงานเทศบาลเมืองทุ่งสงโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล ด้วยความโปร่งใส เป็น
ธรรม ตรวจสอบได้ มุ่งผล ประโยชน์ของ
ประชาชนเปน็หลัก บูรณาการทุกภาค
ส่วน ให้มีส่วนร่วมร่วมคิด ร่วมวางแผน 
ร่วมท า ร่วมตรวจสอบ ร่วมประเมินผล 
ร่วมรับผิดชอบ ร่วมรับผลการพัฒนา และ
ร่วมภาคภูมิใจกับความส าเร็จจากผลของ
พัฒนาเมือง ทุ่งสงที่ได้ร่วมกันท าอย่าง
ต่อเนื่องด้วยความรู้สึกรวมเป็นหนึ่งเดียว
ว่า “ทุกคนเปน็เจ้าของเมือง ทุง่สง
ร่วมกัน” 

3.40 3.36 3.30 3.207 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

5. นโยบายด้านการวางผังเมืองและผัง
ชุมชน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพื่อรองรับ
การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม การ
จัดการความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง การจดัการจราจร และ 
ภูมทิัศนข์องเมือง การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และ
ที่ส าคัญอย่างยิ่งคือการจัดการภัยพิบัติ
อุทกภัย วาตภัย ดินถล่ม ภัยแล้ง และ
อัคคีภัย 

3.44 3.42 3.32 3.257 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

รวม 3.43 3.40 3.33 3.266 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 
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5.13 เปรียบเทียบผลการวิเคราะหค์วามพึงพอใจของประชาชนที่มตี่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพฒันาของ
เทศบาล 4 ยุทธศาสตร์ตามแผนพฒันาเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 4 ปี ย้อนหลัง (ประจ าปี 2555-
2558) 
 
ตารางท่ี 86  เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนนิงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของเทศบาล 4 ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรธีรรมราช 4 ปี ย้อนหลัง (ประจ าปี 2555-
2558) 

ด้าน ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

2555 2556 2557 2558 2555 2556 2557 2558 
1. พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบ  บูรณา
การสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า 

3.54 3.51 3.45 3.452 มาก มาก ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

2. ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน รักษาส่ิงแวดลอ้ม 
ป้องกันน้ าท่วม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

3.46 3.43 3.33 3.271 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

3. ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่
คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า 

3.44 3.27 3.29 3.246 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

4. ปรับปรุงและพัฒนาการบรหิารจัดการ
องค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การ
บริหารจัดการที่ดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วม
แบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลง
สู่เทศบาลอัจฉริยะ 

3.46 3.38 3.32 3.223 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

รวม 
3.47 3.40 3.35 3.298 ปาน

กลาง 
ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 
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5.14 เปรียบเทียบผลการวิเคราะหค์วามพึงพอใจของประชาชนที่มตี่อการรกัษาความสะอาดของเทศบาลเมือง   ทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 4 ปี ย้อนหลัง (ประจ าปี 2555-2558) 
 
ตารางท่ี 87 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่ง
สง จังหวัดนครศรีธรรมราช 4 ปี ย้อนหลัง (ประจ าปี 2555-2558) 
ประจ าปี 2555-2558) 

ด้าน ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

2555 2556 2557 2558 2555 2556 2557 2558 
1. ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพยีงใด 
ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 

3.49 3.79 3.37 3.36 ปาน
กลาง 

มาก ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

2. ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพยีงใด 
ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 

3.42 3.73 3.31 3.32 ปาน
กลาง 

มาก ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

3. ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพยีงใด 
ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 

3.34 3.67 3.21 3.23 ปาน
กลาง 

มาก ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

4. โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมาก
น้อยเพียงใด 

3.38 3.73 3.34 3.29 ปาน
กลาง 

มาก ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

5. ความพึงพอใจต่อการปฏิบัตหิน้าที่
กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพยีงใด 

3.45 3.68 3.35 3.39 ปาน
กลาง 

มาก ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

6. ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การ
ล้างท าความสะอาด/การดูดฝุ่น 

- 3.60 3.29 3.18 - มาก ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

7. พนักงานกวาดขยะปฏิบัตหิน้าที่ได้
ทั่วถึงในพื้นที่รับผิดชอบเพียงใด 

3.42 3.64 3.31 3.26 ปาน
กลาง 

มาก ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

8. ภาพรวมการด าเนินงานของเทศบาล
ด้านการรักษาความสะอาด 

- 3.69 3.34 3.21 - มาก ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

รวม 
3.42 3.69 3.31 3.27 ปาน

กลาง 
มาก ปาน

กลาง 
ปาน
กลาง 
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5.15 เปรียบเทียบความตอ้งการท่ีให้ด าเนินการเป็นเรื่องเรง่ด่วนรวม 20 ชุมชน (ข้อมลูได้จากการจัดเวที) 3 ปี ย้อนหลัง 
(ประจ าปี 2556-2558) 
 
ตารางท่ี 88 เปรียบเทียบความต้องการท่ีให้ด าเนินการเป็นเรือ่งเร่งด่วนรวม 20 ชุมชน (ข้อมูลได้จากการจัดเวที)  
3 ปี ย้อนหลัง (ประจ าปี 2556-2558) 

ล าดับ 2556 2557 2558 
1 การจราจร การจราจร การจราจร 
2 ขยะ/ความสะอาด ขยะ/ความสะอาด ส่ิงแวดล้อม 
3 ถนน ยาเสพติด เครื่องเล่นเด็ก/เครื่องออกก าลังกาย 
4 ยาเสพติด ถนน ยาเสพติด 
5 น้ าท่วม ส่ิงแวดล้อม ขยะ/ความสะอาด 
6 ส่ิงแวดล้อม น้ าท่วม ถนน 
7 - ไฟฟ้า ไฟฟ้า 
8 - เครื่องเล่นเด็ก/เครื่องออก

ก าลังกาย 
น้ าท่วม/คูระบายน้ า 

9 - - ศิลปวัฒนธรรมและการส่งเสริมอาชีพ 
10 - - อาชญากรรม/กล้อง CCTV 
11 - - การศึกษา 
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ภาคผนวก 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบสอบถามความพึงพอใจของ

ประชาชนที่มีต่อการด าเนินงาน 

 



 1 
แบบสอบถาม 

เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนนิงานของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 
ค าชี้แจงแบบสอบถามฉบับนี้จัดท าขึ้นเพื่อส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานของเทศบาลเมืองทุ่งสง  

จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558โดยข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถามฉบบันี้เทศบาลเมืองทุ่งสงจะน าผลไปใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนางานด้านต่างๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามฉบับนี้ทุกข้อความ
ตามความเป็นจริง ซ่ึงข้อมูลที่ได้รับจากท่านจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับโดยจะน าเสนอผลการประเมินในภาพรวมเท่านั้น และ
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ 

ถนน...............................................................................ชุมชน.................................................................................... 
    
ค าชี้แจง 1. กรุณาท าเครื่องหมาย/ ลงใน............ที่ตรงกับความเป็นจริงของตวัท่านให้มากที่สุด 
 2. ช่วงเวลาที่ประเมิน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2558 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1.  เพศ 
 ..........(1) ชาย   ..........(2) หญิง 

2.  อายุ 
 ..........(1) น้อยกว่า 20 ปี ลงมา ..........(2) 20-29 ป ี   ..........(3) 30-39 ปี    
 ..........(4) 40-49 ป ี   ..........(5) 50-59 ป ี   ..........(6) มากกว่า 60ปี ขึ้นไป 

3.  สถานภาพ 
 ..........(1) โสด   ..........(2) สมรส   ..........(3) หม้าย  

..........(4) หย่าร้าง   ..........(5) แยกกันอยู่  ..........(6) อ่ืนๆ ระบุ..............................  

4.  การศึกษา 
 ..........(1) ไม่ได้ศึกษา  ..........(2) ประถมศึกษา  ..........(3) มัธยมศึกษาตอนตน้  

..........(4) มัธยมศึกษาตอนปลาย ..........(5) ปวช.   ..........(6) ปวส.    
 ..........(7) ปริญญาตร ี  ..........(8) สูงกว่าปริญญาตรี  ..........(9) อื่นๆ ระบุ............................... 

5.  อาชีพ 
 ..........(1) รับราชการ/ลูกจ้างราชการ ..........(2) รัฐวิสาหกิจ  ..........(3) ลูกจ้างเอกชน 
 ..........(4) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  ..........(5) รับจ้างทั่วไป  ..........(6) นักเรียน/นักศึกษา 
 ..........(7) แม่บ้าน   ..........(8) เกษตรกร   .......... (9) อื่นๆ ระบุ............................... 

6.  รายได้ต่อเดือน 
 ..........(1) ตั้งแต่ 4,000 บาท ลงมา ..........(2) 4,001-8,000 บาท  ..........(3) 8,001-12,000 บาท   

..........(4) 12,001-16,000 บาท ..........(5) 16,001-20,000 บาท ..........(6) มากกว่า 20,000 บาท ขึน้ไป 

7.  จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 
 ..........(1) 1 คน   ..........(2) 2-3 คน   ..........(3) 4-5 คน 
 ..........(4) 6-7 คน   ..........(5) 8-9 คน   ..........(6) 10คน ขึ้นไป 
 
 
 



 2 
ตอนที่ 2 ข้อมูลแสดงความคิดเห็นจากความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอ่การด าเนินงานของเทศบาลเมอืงทุง่สง   

จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 

ค าชี้แจง ให้ท่านท าเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านให้มากที่สุด 
  5 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
  4 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมาก 
  3 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
  2 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจน้อย 
  1 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 

ประเด็นพิจารณา 
ความพึงพอใจของประชาชนที่มตี่อการด าเนินงานของเทศบาล 

เมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

เหตุผลที่พอใจน้อย
หรือพอใจน้อยที่สุด 

1. ด้านการศึกษา 
1. การให้ความรู้และจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่เด็กและเยาวชน       
2. การสนับสนนุการศึกษาในโรงเรียนและการเรียนรู้ของประชาชน/

ชุมชนเช่น มีหอสมุด/ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าชุมชน/อินเตอร์เน็ต
ชุมชน   

      

3. การส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาท้องถิ่น       
4. พัฒนาการของนักเรียนในการอ่านและพูดภาษาไทย       
5. พัฒนาการของนักเรียนในการอ่านและพูดภาษาอังกฤษ       
6. ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ด้าน

สถานที่ อาหารเครื่องแต่งกาย และค่าใช้จ่าย  
(โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง) 

      

7. ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา ด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน คุณธรรมจริยธรรม 
(โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง) 

      

8. ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา ด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน คุณธรรมจริยธรรม  
(โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ) 

      

9. ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา ด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน คุณธรรมจริยธรรม  
(โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน) 

      

10. ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา ด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน คุณธรรมจริยธรรม  
(โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล) 

      

11. ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน คุณธรรมจริยธรรม  
(โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง และ 
โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง) 

      

12. ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการอาหารเสริมและอาหารกลางวันให้กับ
เด็กนักเรียนโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง 

      



 3 
ประเด็นพิจารณา 

ความพึงพอใจของประชาชนที่มตี่อการด าเนินงานของเทศบาล 
เมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

เหตุผลที่พอใจน้อย
หรือพอใจน้อยที่สุด 

13. ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการอาหารเสริมและอาหารกลางวันให้กับ
เด็กนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

      

14. ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการอาหารเสริมและอาหารกลางวันให้กับ
เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ 

      

15. ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการอาหารเสริมและอาหารกลางวันให้กับ
เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน 

      

16. ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการอาหารเสริมและอาหารกลางวันให้กับ
เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล 

      

17. ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการอาหารเสริมและอาหารกลางวันให้กับ
เด็กนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

      

18. การป้องกันการเป็นโรคหรือโรคติดต่อของนักเรียน       
19. การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนอย่างทั่วถึง       
20. ภาพรวมการด าเนินงานของเทศบาลด้านการศึกษา       

2. ด้านการส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณี และภูมิปญัญาท้องถิ่น 
21. การจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม และ

ประเพณีหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เทศบาลด าเนินการเอง 
      

22. การจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม และ
ประเพณีหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เทศบาลสนับสนุนงบประมาณให้
ชุมชนด าเนินการ 

      

23. มีการพัฒนา ปรับปรุงสถานที่ศักดิ์สทิธิ์ เช่น ถ้ าตลอด/มูลนิธิซ าปอกง 
(เจ้าแม่กวนอิม)  

      

24. ภาพรวมการด าเนินงานของเทศบาลด้านการศึกษาการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

      

3. ด้านการส่งเสริม สนบัสนุน กีฬาและนนัทนาการ 
25. ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานด้านการกีฬา       
26. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนออกก าลังกาย       
27. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแข่งขันกีฬาในทุกระดับ       
28. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาตาม

ศักยภาพและความพร้อม 
      

29. การจัดกิจกรรมนันทนาการให้แก่ประชาชนในทุกกลุ่มอายุ       
30. พัฒนาทักษะด้านการกีฬาของเยาวชนและประชาชน เพื่อน าสู่ความ

เป็นมืออาชีพ 
      

31. จัดให้มีการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ โดยมีเทศบาลเมืองทุ่งสงเป็น
เจ้าภาพ  

      

32. จัดให้มีการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ โดยมีเทศบาลเมืองทุ่งสง
ร่วมกับหน่วยงานอื่น 

      

33. การจัดพื้นที่ส าหรับจัดกิจกรรมนันทนาการ/ออกก าลังกาย 
 

      



 4 
ประเด็นพิจารณา 

ความพึงพอใจของประชาชนที่มตี่อการด าเนินงานของเทศบาล 
เมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

เหตุผลที่พอใจน้อย
หรือพอใจน้อยที่สุด 

34. ภาพรวมการด าเนินงานของเทศบาลด้านการส่งเสริม สนับสนุน กีฬา
และนันทนาการ 

      

4. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
35. การสร้าง/ปรับปรุง/บ ารุงรักษาถนน สะพาน และปรับปรุงภูมิทัศน์มี

ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม 
      

36. มีการก่อสร้าง ปรับปรุง และบ ารุงรกัษาท่อระบายน้ าคูคลอง       
37. มีการดูแลคูระบายน้ า        
38. มีการก่อสร้าง ปรับปรุง และบ ารุงรกัษาทางเท้า       
39. มีแสงสว่างเพียงพอ สะดวกต่อการเดินทาง       
40. มีระบุหมายเลขเสาไฟฟ้าทุกเสา       
41. มีสวนสาธารณะ สวนหย่อม สวยงามและเป็นระเบียบ       
42. การจัดการด้านการผังเมือง/การควบคุมอาคาร/การตรวจอาคาร       
43. ภาพรวมการด าเนินงานของเทศบาลด้านโครงสร้างพื้นฐาน       

5. ด้านการส่งเสริมคณุภาพชีวติ 
44. การรณรงค์และป้องกันเฝ้าระวังเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ 

เช่น โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งในและนอก
โรงเรียน  

      

45. ความพึงพอใจต่อการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันปัญหายาเสพ
ติด และลดอัตราการติดยาเสพติดในเยาวชนและประชาชนทั่วไป 

      

46. ความพึงพอใจต่อมาตรการการควบคุมสุขลักษณะที่ดีในการผลิต
อาหารของร้านอาหาร 

      

47. ความพึงพอใจต่อคุณภาพยาหรือเวชภัณฑ์ที่รับบริการจากเทศบาล       
48. การดูแลสวัสดิการในด้านต่างๆ แก่ เด็ก คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วย

โรคเอดส์ 
      

49. มีการส่งเสริม พัฒนางานสาธารณะสุขมูลฐาน ป้องกันและรณรงค์ให้
เกิดสุขภาพที่ดีแก่ประชาชน เช่น การดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชน
โดยอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 

      

50. การส่งเสริม สนับสนนุความเข้มแข็งแก่ชุมชน ให้ชุมชนบริหารจัดการ
ด้วยตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

      

51. ภาพรวมการด าเนินงานของเทศบาลด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต       

6. ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบรอ้ย 
52. พัฒนา และปรับปรุง พร้อมทั้งจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการจราจร 

และส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนให้ปฏิบัติตามกฎจราจร   
      

53. ไฟฟ้าสาธารณะมีอย่างเพียงพอ ทั่วถึง ท าให้เกิดความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

      

54. การจัดระเบียบจราจรทางถนน ทางเท้า และความไม่เป็นระเบียบ
เรียบร้อยของเมือง 

      
 
 



 5 
ประเด็นพิจารณา 

ความพึงพอใจของประชาชนที่มตี่อการด าเนินงานของเทศบาล 
เมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

เหตุผลที่พอใจน้อย
หรือพอใจน้อยที่สุด 

55. การดูแลความสงบและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 

      

56. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนด้านน้ าท่วม        
57. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนด้านภัยแล้ง        
58. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนด้านอัคคีภัย        
59. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนด้านวาตภัย       
60. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนด้านอุบัติเหตุ       
61. ความพึงพอใจต่อเทศบาลในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย       
62. ความพึงพอใจต่อเทศบาลให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัยกับประชาชนในพื้นที่ 
      

63. ภาพรวมการด าเนินงานของเทศบาลด้านการจัดระเบียบชุมชนและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

      

7. ด้านเศรษฐกิจ การวางแผนส่งเสรมิการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 
64. การส่งเสริมด้านเศรษฐกิจในภาพรวม/เศรษฐกิจชุมชน เช่น การ

ส่งเสริมพัฒนาอาชีพหรือสร้างรายได้แก่ชุมชน 
      

65. การจัดการแข่งขันกีฬาระดับประเทศ/มืออาชีพ เป็นการกระตุ้น
เศรษฐกิจ การค้า แก่ผู้ประกอบการ พ่อค้า แม่ค้า และประชาชนใน
อ าเภอทุ่งสง ท าให้มีรายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น 

      

66. การส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กร หน่วยงาน สมาคม และชมรม
ต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวของเทศบาล 

      

67. ภาพรวมการด าเนินงานของเทศบาลด้านเศรษฐกิจการวางแผนส่งเสริม
การลงทุน พาณิชยกรรมและการทอ่งเที่ยว 

      

8. ด้านการบรหิารจัดการและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
68. การส่งเสริมอนุรักษ์ด้านสิ่งแวดล้อม/การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เช่น  

การลดภาวะโลกร้อน การจัดการด้านขยะ น้ า ป่า บ าบัดน้ าเสียสิ่ง
ปฏิกูล  

      

69. การรณรงค์ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความ
สะอาด และสร้างจิตส านึกในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์
คูคลอง 

      

70. ความพึงพอใจต่อการส่งเสริมและสนับสนุนให้ท าการเกษตรปลอด
สารพิษ 

      

71. ภาพรวมการด าเนินงานของเทศบาลด้านการบริหารจัดการและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

      

9. ด้านการบรหิารจัดการเทศบาล 
72. เทศบาลรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากประชาชนและมี

ช่องทางให้ท่านแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะวิธีการด าเนินงาน 
      

73. การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

      



 6 
ประเด็นพิจารณา 

ความพึงพอใจของประชาชนที่มตี่อการด าเนินงานของเทศบาล 
เมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

เหตุผลที่พอใจน้อย
หรือพอใจน้อยที่สุด 

74. การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูล
โครงการ/กิจกรรม ของเทศบาลก่อนด าเนินงาน และการรายงานผล
การด าเนินงานให้ประชาชนรับทราบภายหลังจากการด าเนินงานเสร็จ
สิ้นแล้ว โดยผ่านทางสื่อต่างๆ เช่น วิทยุ หอกระจายข่าว วารสาร    
แผ่นพับ และเว็บไซต์ www.tungsong.com 

      

75. การด าเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของประชาชนโดยคณะผู้บริหารใช้
วิธีการแก้ไขปัญหาแบบมีส่วนร่วม (บูรณาการ) โดยประสานงาน โดย
เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน  
เช่น การแก้ไขปัญหาน้ าท่วมแบบบูรณาการ การแก้ไขปัญหาจราจร 
แบบบูรณาการ   

      

76. ประชาชนได้รับประโยชน์จากผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมอัน
น าไปสู่การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่นได้ 

      

77. เทศบาลมีการพบปะประชาชนเพื่อให้บริการนอกสถานที่       
78. การส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านต่างๆ        
79. ภาพรวมการด าเนินงานของเทศบาลด้านการบริหารจัดการเทศบาล       

10.    ด้านการรักษาความสะอาด 
80. ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น.       
81. ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น.       
82. ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น.       
83. โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด       
84. ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด       
85. ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างท าความสะอาด/การดูดฝุ่น       
86. พนักงานกวาดขยะปฏิบัติหน้าที่ได้ทั่วถึงในพื้นที่รับผิดชอบเพียงใด       
87. ภาพรวมการด าเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tungsong.com/


 7 
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นทั่วไปและข้อเสนอแนะ 
1. ในช่วง 1 ปี ที่ผ่านมา ท่านคดิว่างานด้านใดของเทศบาลเมืองทุ่งสงที่มีการพัฒนาอย่างชัดเจนที่สดุ......................................................... 
…………………….…………………………………………………………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………...…... 
2. ท่านมีความต้องการให้เทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุงการด าเนินงานในเรื่องใดมากที่สุด เพราะอะไร…………………………………… 
…………………….…………………………………………………………………………………………………….…………………
...………………………………………………………………………………………………………………………………………...…
3. ท่านคิดว่าเทศบาลเมืองทุ่งสง  
 มีจุดเด่นเรือ่งอะไร…………………………………..…………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………
 มีจุดด้อยเรื่องอะไร……………………………………………….……………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 
4. ข้อเสนอแนะต่อการการด าเนินงาน 

4.1 ด้านการศึกษา……………………………………………………………………………………………………………….. 
…………….…………………………………………………………………………………………………….………………………… 

4.2 ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น…………………......................................... 
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 

4.3 ด้านการส่งเสริมสนับสนุน กีฬา และนันทนาการ.…………………………………………….............................................. 
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 
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เอกสารประกอบการจัดเวที 

การรายงานผลการประเมิน 



ก าหนดการ 

การจัดเวทีการรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานของเทศบาลเมืองทุ่งสง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 

วันจันทร์ที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.00 น. ณ ที่ท าการชุมชน ชุมชนสะพานเหลก็ 

 เวลา 12.00 น.  ลงทะเบียนเข้าร่วมการจัดเวที 

    ชุมชนที่เข้าร่วม - ชุมชนสะพานเหล็ก 

- ชุมชนตลาดสด 

      - ชุมชนบ้านพักรถไฟทุ่งสง 

      - ชุมชนราชบริพาร  

- ชุมชนตะวันออกวัดชัยชุมพล  

 เวลา 13.00 น.  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ 

 เวลา 13.20 น.  รับฟังความคิดเห็น 

เวลา 15.00 น.  เสร็จสิ้นการจัดเวที 

วันอังคารที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.00 น. ณ ที่ท าการชุมชน ชุมชนยุทธศาสตร์ 

เวลา 12.00 น.  ลงทะเบียนเข้าร่วมการจัดเวที 

    ชุมชนทีเ่ข้าร่วม - ชุมชนยุทธศาสตร ์

      - ชุมชนเขาปรีดี     

      - ชุมชนเสริมชาต ิ

      - ชุมชนประชาอุทิศ 

      - ชุมชนบ้านนาเหนือ 

 เวลา 13.00 น.  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ 

 เวลา 13.20 น.  รับฟังความคิดเห็น 

เวลา 15.00 น.  เสร็จสิ้นการจัดเวที 

วันพุธที ่18 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.00 น. ณ ที่ท าการชุมชน ชุมชนท่าแพใต้ 

เวลา 12.00 น.  ลงทะเบียนเข้าร่วมการจัดเวที 

    ชุมชนที่เข้าร่วม - ชุมชนท่าแพใต้ 

- ชุมชนท่าแพเหนือ 

- ชุมชนโดมทองธานี (ท่าแพ) 

      - ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา 

      - ชุมชนบ้านในหวัง     

 เวลา 13.00 น.  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ 

 เวลา 13.20 น.  รับฟังความคิดเห็น 

เวลา 15.00 น.  เสร็จสิ้นการจัดเวที 

วันพฤหัสบดีที่ 19 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.00 น. ณ ที่ท าการชุมชน ชุมชนทุ่งสง-ห้วยยอด 

เวลา 12.00 น.  ลงทะเบียนเข้าร่วมการจัดเวที 

    ชุมชนที่เข้าร่วม - ชุมชนทุ่งสง-ห้วยยอด 

- ชุมชนทุ่งสง-นาบอน 



      - ชุมชนหลังโรงพยาบาลทุ่งสง 

      - ชุมชนตลาดใน 

      - ชุมชนเปรมประชา 

 เวลา 13.00 น.  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ 

 เวลา 13.20 น.  รับฟังความคิดเห็น 

เวลา 15.00 น.  เสร็จสิ้นการจัดเวที 



1. ชุมชนท่าแพใต้ 
ความต้องการท่ีให้เทศบาลเมืองทุ่งสงด าเนินการเป็นเร่ืองเร่งด่วน (ระดับชุมชน) 

ปี 2556 (ข้อมูลได้จากการจัดเวที) 
1. แก้ปัญหาดินทรุดบริเวณคอสะพาน บริเวณหน้าศาลาประชุมของหมู่บ้าน ซึ่งเกิดจากตลิ่งพังท าให้

ถนนทรุดตัว   
2. แก้ปัญหาฝุ่นที่เกิดจากถนนบริเวณหน้าศาลาประชุมของหมู่บ้านวิ่งออกไปทางโรงเรียนวัดท่าแพ

ซึ่งใช้เป็นทางเบี่ยง เพราะถนนเส้นหลักปิด หากเป็นไปได้ให้เพิ่มรอบจ านวนเที่ยวรถบรรทุกน้ าที่มาใช้ลด
ถนนให้มากกว่าเดิม 

3. ต้องการให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด ไปส่องสว่างหรือติดตั้งตู้แดงบริเวณชุมชนหลังโรงเรียน  
ท่าแพเพื่อลดปัญหาอาชญากรรม 
ปี 2557 (ข้อมูลได้จากการจัดเวที) 

1. ปรับปรุงถนนและคูระบายน้ า ตามแผนพัฒนาชุมชนของเทศบาล (ปี 58-60) 
  2. ต้องการให้มีการติดต้ังกล้องวงจรปิด ไฟส่องสว่าง หรือติดตั้งตู้แดง บริเวณชุมชนหลังโรงเรียน 

3. อนุรักษ์คลองท่าแพ ฝายชะลอน้ าบริเวณที่เก่าที่เคยท าไว้ เพื่อช่วยชะลอน้ าคลอง 
4. ปรับปรุงฝายชะลอน้ าเก่าบริเวณศาลาชุมชน เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ปลา บริเวณคลองท่าแพ 

ปี 2558 (ข้อมูลได้จากการเก็บแบบสอบถาม) 
1. การพัฒนาด้านถนน 
2. ถังขยะไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
3. การจัดท าท่อระบ่ายน้ า 

ระดับความต้องการเร่งด่วน ความต้องการท่ีให้เทศบาลเมืองทุ่งสงด าเนินการ 
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2. ชุมชนตะวันออกวัดชัยชุมพล 
ความต้องการท่ีให้เทศบาลเมืองทุ่งสงด าเนินการเป็นเร่ืองเร่งด่วน (ระดับชุมชน) 

ปี 2556 (ข้อมูลได้จากการจัดเวที) 
1. อยากให้เทศบาลเข้าไปจัดการสิ่งของที่วางในบริเวณชิดก าแพงวัดบริเวณใกล้ริมทางรถไฟ      

(ทุ่งสง-ตรัง) เพื่อลดปัญหาการจราจรในตอนเช้า 
2. หาแนวทางแก้ปัญหาน้ าท่วมในบริเวณริมทางรถไฟทุ่งสง-ตรัง เนื่องจากเป็นทางผ่านของน้ าที่

ไหลมาจากทุ่งสงผ่านบริเวณดังกล่าว  
3. แก้ปัญหาถังขยะแตกหักเสียหาย เนื่องจากพนักงานที่มาเก็บขยะโยนถังขยะ และจ านวนถังขยะมี

จ ากัด เพราะได้ลอยไปกับน้ าที่ไหลท่วมเมื่อปลายปีที่ผ่านมา 
ปี 2557 (ข้อมูลได้จากการจัดเวที) 

1. แก้ปัญหาน้ าประปาหมู่บ้าน น้ าไหลช้า ไม่สะอาด น้ าข้น และไฟฟ้าซอย 12 กระแสไฟฟ้าตกมาก 
2. การจราจรในชั่วโมงเร่งด่วนของถนนเลียบทางรถไฟและถนนชัยชุมพล 
3. หาแนวทางแก้ปัญหาน้ าท่วมในบริเวณริมทางรถไฟ  ทุ่งสง-ตรัง เนื่องจากเป็นทางผ่านของน้ าที่

ไหล (ปัญหาเก่า) 
ปี 2558 (ข้อมูลได้จากการเก็บแบบสอบถาม) 

1. การจราจรแย่มาก 
2. ผิวถนนไม่เรียบ ถนนพัง (เพราะโครงการน้ าเสีย) 
3. กฎระเบียบการจอดรถทุกประเภท เพราะแต่ละคนจอดตามใจตัวเอง 

ระดับความต้องการเร่งด่วน ความต้องการท่ีให้เทศบาลเมืองทุ่งสงด าเนินการ 
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3. ชุมชนหลังโรงพยาบาลทุ่งสง 
ความต้องการท่ีให้เทศบาลเมืองทุ่งสงด าเนินการเป็นเร่ืองเร่งด่วน (ระดับชุมชน) 

ปี 2556 (ข้อมูลได้จากการจัดเวที) 
1. ต้องการให้ทางเทศบาลจัดการขยายเขตไฟฟ้า-ประปา  บริเวณชุมชนเรียบทางรถไฟสายทุ่งสง-

ตรัง 
2. ปรับภูมิทัศน์บริเวณริมทางรถไฟและบริเวณริมคลองทั้งสองฝั่งในบริเวณ 

ปี 2557 (ข้อมูลได้จากการจัดเวที) 
1. ต้องการให้เทศบาลจัดการเร่ืองไฟฟ้า ประปา บริเวณชุมชนให้เรียบร้อยด้วย 
2. ปรับภูมิทัศน์บริเวณริมทางรถไฟ 
3. ระดับยาเสพติด 

ปี 2558 (ข้อมูลได้จากการเก็บแบบสอบถาม) 
1. การบริการให้ทั่วถึง 
2. ทางเข้า เพราะ ยังท าไม่เสร็จที ท าให้ดูเป็นตอนๆ 
3. พบประชาชนในชุมชน เพราะจะได้รับฟังเร่ืองต่างๆ ภายในชุมชนบ้าง 

ระดับความต้องการเร่งด่วน ความต้องการท่ีให้เทศบาลเมืองทุ่งสงด าเนินการ 
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4. ชุมชนตลาดใน 
ความต้องการท่ีให้เทศบาลเมืองทุ่งสงด าเนินการเป็นเร่ืองเร่งด่วน (ระดับชุมชน) 

ปี 2556 (ข้อมูลได้จากการจัดเวที) 
1. แก้ปัญหายุงลายในชุมชนมีปริมาณมาก (บริเวณริมคลอง) ทางชุมชนได้แจ้งให้กับเทศบาลได้

ทราบแล้ว  แต่ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหา 
2. ต้องการให้เพิ่มจ านวนถังขยะในชุมชนให้มากขึ้น เน่ืองจากมันลอยไปกับน้ าตอนน้ าท่วมใหญ่ 
3. ต้องการให้มาขุดลอกคูน้ า ให้สามารถระบายน้ าได้ดีขึ้น เพราะมีขยะมาอุดตัน คูน้ า ท าให้ระบาย

น้ าได้ช้า ส่งผลให้เกิดปัญหายุงลายในชุมชนเพิ่มขึ้น 
ปี 2557 (ข้อมูลได้จากการจัดเวที) 

1. เร่ืองการจราจร ที่จอดรถซ้อนคัน การไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร 
2. เร่ืองขยะในชุมชน ต้องการเพิ่มถังขยะให้มากขึ้น 
3. เร่ืองคูน้ า คลองน้ าไม่ไหล คูน้ าตัน ส่งกลิ่นเน่าเหม็น คลองจากหน้าหอสมุดไหลลงไปที่คลอง

ด่านปราบ 
ปี 2558 (ข้อมูลได้จากการเก็บแบบสอบถาม) 

1. ปรับปรุงความสะอาด 
2. ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ การเดินทางล าบาก 
3. พนักงานท าความสะอาด ไม่ค่อยตระหนักถึงเร่ืองขยะในที่สาธารณะ และให้ความส าคัญน้อย

เกินไป 
ระดับความต้องการเร่งด่วน ความต้องการท่ีให้เทศบาลเมืองทุ่งสงด าเนินการ 
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5. ชุมชนเขาปรีดี 
ความต้องการท่ีให้เทศบาลเมืองทุ่งสงด าเนินการเป็นเร่ืองเร่งด่วน (ระดับชุมชน) 

ปี 2556 (ข้อมูลได้จากการจัดเวที) 
1. ดูแลถนนหน้าศาลเจ้าเน่ืองจากมีสายไฟฟ้าที่ไม่เป็นระเบียบ และไฟส่องสว่างในเวลากลางคืนไม่

เพียงพอ 
2. ปรับปรุงถนนขรุขระ ช ารุด บริเวณที่วิ่งมาจากศาลเจ้าวิ่งไปทางบ่อนวัวชน   
3. การขุดลอกคูระบายน้ า บริเวณถนนที่วิ่งมาจากศาลเจ้ามาด้านข้างศาลเจ้า 

ปี 2557 (ข้อมูลได้จากการจัดเวที) 
1. อนุรักษ์คลองหาน 

  2. ถนนช ารุด 
3.การจราจร 

ปี 2558 (ข้อมูลได้จากการเก็บแบบสอบถาม) 
1. เพิ่มถังขยะให้ชุมชน 
2. ขยะ เพราะขยะส่งกลิ่นเหม็น 
3. ส่งเสริมด้านต่างๆ มากขึ้น 

ระดับความต้องการเร่งด่วน ความต้องการท่ีให้เทศบาลเมืองทุ่งสงด าเนินการ 
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6. ชุมชนสะพานเหล็ก 
ความต้องการท่ีให้เทศบาลเมืองทุ่งสงด าเนินการเป็นเร่ืองเร่งด่วน (ระดับชุมชน) 

ปี 2556 (ข้อมูลได้จากการจัดเวที) 
1. ช่วยจัดท าป้ายห้ามน าศาลพระภูมิร้างทิ้งบริเวณหน้าวัดเขาปรีดี ฝั่งตรงกันข้ามริมถนน ห้ามมาทิ้ง

บริเวณดังกล่าว และจัดหาสถานที่ส าหรับน าศาลพระภูมิร้างไปทิ้งได้ 
ปี 2557 (ข้อมูลได้จากการจัดเวที) 

1. กล้องวงจรปิด 3 จุด เร่งด่วน 
2. ช่วยจัดการขยะตลอดแนวหน้าวัดเขาปรีดี 
3. ต้องการเคร่ืองออกก าลังกายกลางแจ้ง 

ปี 2558 (ข้อมูลได้จากการเก็บแบบสอบถาม) 
1. ไฟฟ้า เพราะไฟฟ้ายังใช้ได้ไม่ทั่วถึง 
2. ด้านการศึกษา เพราะยังมีการฝากเข้าเรียน 
3. ด้านสิ่งแวดล้อม เพราะคนทุ่งสงทิ้งของไม่เรียบร้อย 

ระดับความต้องการเร่งด่วน ความต้องการท่ีให้เทศบาลเมืองทุ่งสงด าเนินการ 
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7. ชุมชนบ้านพักรถไฟทุ่งสง 
ความต้องการที่ให้เทศบาลเมืองทุ่งสงด าเนินการเป็นเรื่องเร่งด่วน (ระดับชุมชน) 

ปี 2556 (ข้อมูลได้จากการจัดเวที) 
1. ติดตามการท าเรื่อง ปรับภูมิทัศน์ถนนในซอยบ้านพักรถไฟ ทางเข้ามาจากร้านส้มต า ไหล่ทางไม่

เสมอกัน ท าให้เวลารถสวนทางกันเกิดอุบัติเหตุ 
2. ประสานการปรับปรุงศาลาบ้านพักรถไฟสภาพเสื่อมโทรม ที่น่ังสกปรก เนื่องจากศาลาดังกล่าวสร้าง

เพื่อต้องการให้พนักงานรถจักรนั่งรอรถไฟ แต่ปัจจุบันมีคนจรจัดมานั่งพักและใช้เป็นสถานที่พักอาศัย ชาวบ้าน
บริเวณบ้านพักรถไฟ ไม่สามารถเข้าไปช่วยดูแลได้ 

3. แก้ปัญหาการจราจรบริเวณหลังโรงเรียนรัตนศึกษาที่คับคั่งมาก ทางเทศบาลได้จัดสถานที่จอดรถให้
แล้ว แต่ผู้ปกครองส่วนมากไม่ไปจอดในสถานที่ ที่จัดไว้ให้ท าให้การจราจรยังคงคับค่ังเหมือนเดิม 
ปี 2557 (ข้อมูลได้จากการจัดเวที) 

1. ปัญหาการจราจร จากผู้ปกครองที่มารับ-ส่ง นักเรียนโรงเรียนรัตนศึกษา ต้องการให้ทางเทศบาลจัดที่
จอดรถทางด้านหน้าบ้านพักรถไฟ และต้องการให้รับ ส่งนักเรียนโดยการเดินเข้าไปในบ้านพัก ลดปัญหา
การจราจรติดขัด 

2. ปรับปรุงถนนในบ้านพักรถไฟ สาเหตุจากไหล่ทางช ารุด ท าให้ถนนแคบ รถไม่สามารถวิง่สวนทาง
กันได้ สร้างคูน้ ารางวี ขยายถนนข้างละ 50 เซนติเมตร 

3. ศาลาด้านหน้าของบ้านพักรถไฟ มีสภาพเสื่อมโทรม ช ารุด สกปรก แต่ปัจจุบันมีคนจรจัดมาอาศัยอยู่
และพักค้างนานๆ ท าให้คนทั่วไปไม่มีโอกาสได้ใช้เลย 
ปี 2558 (ข้อมูลได้จากการเก็บแบบสอบถาม) 

1. ให้มีการแยกขยะ ขอถังขยะเพิ่ม 
2. การเก็บถังขยะตามข้างทาง 
3. ควรพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญกว่านี้ 

ระดับความต้องการเร่งด่วน ความต้องการที่ให้เทศบาลเมืองทุ่งสงด าเนินการ 
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8. ชุมชนเสริมชาติ 
ความต้องการท่ีให้เทศบาลเมืองทุ่งสงด าเนินการเป็นเร่ืองเร่งด่วน (ระดับชุมชน) 

ปี 2556 (ข้อมูลได้จากการจัดเวที) 
1. เพิ่มถังขยะตามจุด ร้านขนมจีน หอพัก ซอย 8 และอยากได้ถังขยะแบบมีล้อ ส าหรับซอยเล็กๆ ที่

รถเก็บขยะเข้าไปไม่ถึง 
2. อยากให้ช่วยท าป้ายห้ามทิ้งขยะมาติดไว้บริเวณหน้าโรงเรียนนาเหนือ เพื่อปรับภูมิทัศน์ เพราะ

อาจมีประชาชนเข้าใจผิดว่าเป็นจุดทิ้งขยะ และน าขยะมาทิ้งซ้ าอีก 
3. อยากให้ลอกคู คลอง หลังบ้าน สท. 

ปี 2557 (ข้อมูลได้จากการจัดเวที) 
1. ขอเพิ่มถังขยะตามจุด ร้านขนมจีน หอพัก ซอยต่างๆ ที่รถขยะเข้าไม่ถึง ขอถังขยะแบบมีล้อเพื่อ

สะดวกในการขนขยะออกมาทิ้ง 
2. ท าคูระบายน้ าตามซอยทุกซอย ป้องกันน้ าท่วมและน้ าเสียให้ลงคู-คลอง 
3. เทศบาลควรจะอนุรักษ์ ส่งเสริม ประเพณี วัฒนธรรมของชุมชนให้ยั่งยืน และช่วยส่งเสริมเร่ือง

สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียวบริเวณหนองป่าแก โดยการปลูกพันธุ์ไม้ที่ก าลังจะสูญหาย 
ปี 2558 (ข้อมูลได้จากการเก็บแบบสอบถาม) 

1. เยาวชน การใช้ยาเสพติด อาชญากรรม 
2. ถนนในเมืองทุ่งสงแย่มาก 
3. ความสะอาด 

ระดับความต้องการเร่งด่วน ความต้องการท่ีให้เทศบาลเมืองทุ่งสงด าเนินการ 
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9. ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา 
ความต้องการท่ีให้เทศบาลเมืองทุ่งสงด าเนินการเป็นเร่ืองเร่งด่วน (ระดับชุมชน) 

ปี 2556 (ข้อมูลได้จากการจัดเวที) 
1. แก้ปัญหาท่อส่งน้ าประปาที่ ซ.10/2 ในเขาแจ่ม ให้ยกระดับท่อดังกล่าวให้สูงเหนือทางระบายน้ า 

เนื่องจากเวลาฝนตกมีน้ าไหลจ านวนมากและพัดพาขยะปะปนมาด้วยส่งผลให้ท่าประปาดังกล่าวไปกีด
ขวางทางระบายน้ านั้น (ได้แจ้งให้กับทางกองช่างของทางเทศบาลทราบแล้ว  แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข) 

2. แก้ปัญหาปริมาณฝุ่นในหมู่บ้านพัฒนา หน้าศาลเจ้าแม่กวนอิม  มีปริมาณฝุ่นจ านวนมาก เกิดจาก
กองทรายของเอกชนที่มากองไว้หน้าศาลเจ้า 
ปี 2557 (ข้อมูลได้จากการจัดเวที) 

1. ควรบ ารุงเส้นทางให้ดีกว่านี้ อยากให้ท าลูกระนาดถนนในซอย  
2. การรักษาความสะอาด การก าจัดสุนัขไม่มีเจ้าของ 
3. การส่งเสริมอาชีพคนจน 

ปี 2558 (ข้อมูลได้จากการเก็บแบบสอบถาม) 
1. ความสะอาด 
2. ถนนหนทาง 
3. การจราจร 

ระดับความต้องการเร่งด่วน ความต้องการท่ีให้เทศบาลเมืองทุ่งสงด าเนินการ 
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10. ชุมชนเปรมประชา 
ความต้องการท่ีให้เทศบาลเมืองทุ่งสงด าเนินการเป็นเร่ืองเร่งด่วน (ระดับชุมชน) 

ปี 2556 (ข้อมูลได้จากการจัดเวที) 
1. ต้องการให้เพิ่มจ านวนถังขยะให้ซอย 1 เปรมประชา ให้มากขึ้นเพื่อรองรับกับบ้านเช่าที่เกิดใหม่

ในชุมชน 
2. ต้องการให้จัดการกับปัญหาของรถขยะของทางเทศบาลในเร่ืองการบีบอัดขยะแล้วมีน้ าที่เกิดจาก

การบีบอัดไหลออกมาเลอะถนนในซอย  และในซอยเล็กๆ ไม่มีพนักงานเทศบาลเข้าไปกวาดถนนเลย 
3. ต้องการให้เพิ่มไฟส่องสว่างในซอย 2 เปรมประชา และจัดการกับพื้นผิดถนนที่มันขรุขระ 
4. ปัญหาขโมยในชุมชนเพิ่มจ านวนมากขึ้นในซอย 1 เปรมประชา ทางชุมชนต้องการให้ทาง

เทศบาลติดกล้องวงจรปิดเพื่อป้องการปัญหา 
ปี 2557 (ข้อมูลได้จากการจัดเวที) 

1. การจราจร 
2. สิ่งแวดล้อม และขยะ 
3. ยาเสพติด 

ปี 2558 (ข้อมูลได้จากการเก็บแบบสอบถาม) 
1. ถนน เพราะถนนหลุดต้องปรับปรุงซ่อมแซม 
2. ขยะ เพราะตอนนี้ขยะข้างถนนเยอะมาก 
3. การจราจร เพราะขาดความเป็นระเบียบ จอดรถซ้อนคันมากที่สุด จอดรถยนต์ตามฟุตบาท 

โดยเฉพาะถนนสาย ทุ่งสง-สุราษฎร์ฯ ที่มีร้านอาหาร 
ระดับความต้องการเร่งด่วน ความต้องการท่ีให้เทศบาลเมืองทุ่งสงด าเนินการ 
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11. ชุมชนประชาอุทิศ 
ความต้องการท่ีให้เทศบาลเมืองทุ่งสงด าเนินการเป็นเร่ืองเร่งด่วน (ระดับชุมชน) 

ปี 2556 (ข้อมูลได้จากการจัดเวที) 
1. แก้ปัญหาน้ าเสีย เน่ืองจากประชาชนทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูลที่ปล่อยมาจากครัวเรือนลงในคูคลอง 
2. การจราจรคับคั่งมาก รถวิ่งเร็วอันตราย อยากให้ช่วยท าลูกระนาดเพื่อช่วยลดความเร็วของรถใน

ชุมชน 
3. ขอถังขยะให้ประชาชนริมคลอง เนื่องจากประชาชนไม่มีที่ทิ้งขยะ จึงก าจัดขยะด้วยการเผา ส่ง

กลิ่นเหม็นรบกวนคนในชุมชน 
4. ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม สิ่งเสริมการท่องเที่ยว

ยากให้ช่วยอนุรักษ์พันธ์พืชสมุนไพร บนภูเขา 
ปี 2557 (ข้อมูลได้จากการจัดเวที) 

1. โครงการเทิดพระเกียรติ สร้างประตูระบายน้ า เพื่อควบคุมน้ าให้กับคลองตม เพื่ออนุรักษ์น้ า 
อนุรักษ์ปลาและส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ปัญหาขยะมูลฝอย เร่ืองการจัดเก็บขยะมูลฝอยตกค้างภายในชุมชนยังมีเป็นจ านวนมาก 
3. ขอนโยบายหรือให้เทศบาลร่วมกับอ าเภอประกาศให้ความคุ้มครองกับทรัพยากรของท้องถิ่น เช่น 

นกหรือพืชบนภูเขา 
ปี 2558 (ข้อมูลได้จากการเก็บแบบสอบถาม) 

1. อยากให้ปรับปรุงเร่ืองจราจร เพราะคนขาดระเบียบวินัยในการขับขี่  และจอดรถ 
2. ความเป็นอยู่ และการมีงานท า รายได้ 
3. เร่ืองความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด 

ระดับความต้องการเร่งด่วน ความต้องการท่ีให้เทศบาลเมืองทุ่งสงด าเนินการ 
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12. ชุมชนบ้านนาเหนือ 
ความต้องการท่ีให้เทศบาลเมืองทุ่งสงด าเนินการเป็นเร่ืองเร่งด่วน (ระดับชุมชน) 

ปี 2556 (ข้อมูลได้จากการจัดเวที) 
1. ปัญหาฝาท่อสูงกว่าระดับถนน  ถนนสาย 403 หน้าส านักงานกองทุนสวนยาง  ท าให้เวลามีรถวิ่ง

ผ่านเกิดเสียงดัง  รบกวนชาวบ้านบริเวณนั้น 
ปี 2557 (ข้อมูลได้จากการจัดเวที) 

1. ประชากรแฝงมีมาก ท าให้เกิดแหล่งมั่วสุม ชาวบ้านเกิดความร าคาญ 
2. ไฟดับบ่อย เสียบ่อย 
3. สิ่งแวดล้อม อยากให้เทศบาลรณรงค์ปลูกต้นไม้ให้ตลอดแนวถนน 

ปี 2558 (ข้อมูลได้จากการเก็บแบบสอบถาม) 
1. ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ 
2. ความปลอดภัยในการใช้รถ 
3. อยากให้มีถังขยะเยอะๆ เพียงพอกับปริมาณขยะ 

ระดับความต้องการเร่งด่วน ความต้องการท่ีให้เทศบาลเมืองทุ่งสงด าเนินการ 
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13. ชุมชนยุทธศาสตร์ 
ความต้องการท่ีให้เทศบาลเมืองทุ่งสงด าเนินการเป็นเร่ืองเร่งด่วน (ระดับชุมชน) 

ปี 2556 (ข้อมูลได้จากการจัดเวที) 
1. ต้องการให้ท าคูน้ าตลอดทั้งสายของชุมชนยุทธศาสตร์  
2. ต้องการให้มาซ่อมป้ายประจ าซอย ปัจจุบันป้ายเก่ามาก ช ารุด มองข้อความไม่ชัด 
3. แก้ปัญหาทางระบายน้ าตามถนน เวลาฝนตก และล้างถนน เพราะน้ าจากการล้างถนนจะขังตาม

ถนน และกระเด็นเข้าบ้านประชาชน ที่อาศัยอยู่บริเวณนั้น 
4. การดูดน้ าในคลองเพื่อไปบ าบัด 
5. ต้องการแยกชุมชน จาก 1 เป็น 3 หรือ 4 ชุมชน เพื่อสะดวกในการบริการจัดการ ดูแลอย่างทั่วถึง 

โดยทางประธานชุมชนได้เคยแจ้งไว้ในที่ประชุมสภาชุมชนแล้ว แต่ยังไม่มีการด าเนินการใดๆ 
ปี 2557 (ข้อมูลได้จากการจัดเวที) 

1. ดูแลล าคลอง ลอกคลองตมและดูแลน้ าให้สะอาดอยู่เสมอ 
2. เก็บขยะให้เป็นเวลาและกวาดขยะที่ข้างถังขยะด้วย ควรล้างถังขยะและล้างถนนหลังการเก็บขยะ

เสร็จแล้ว 
3. อยากเห็นเจ้าหน้าที่จราจรมาดูแลปากทางเข้าออกชุมชนทุกๆ เวลาเร่งด่วน 

ปี 2558 (ข้อมูลได้จากการเก็บแบบสอบถาม) 
1. ความสะอาด 
2. เร่ืองการเก็บขยะและสิ่งปฏิกูล 
3. การจราจร เพราะรถติดมาก 

ระดับความต้องการเร่งด่วน ความต้องการท่ีให้เทศบาลเมืองทุ่งสงด าเนินการ 
1 
 

 

2 
 

 

3  
 

4 
 

 

5 
 

 

 



14. ชุมชนบ้านในหวัง 
ความต้องการท่ีให้เทศบาลเมืองทุ่งสงด าเนินการเป็นเร่ืองเร่งด่วน (ระดับชุมชน) 

ปี 2556 (ข้อมูลได้จากการจัดเวที) 
1. แก้ปัญหาน้ าประปา/น้ าใช้ขาดแคลน  และปริมาณน้ าที่ปล่อยมาให้ชาวบ้านใช้เป็นเวลา มีจ านวน

จ ากัด  ไม่สะอาด 
2. แก้ปัญหาจากถนนตัดใหม่กั้นทางน้ าและมีเนินดินในบริเวณดังกล่าว ส่งผลให้บ้านเรือนในชุมชน

ต่ ากว่าถนนสร้างใหม่  ท าให้น้ าไม่สามารถระบายได้ 
3. ต้องการให้เทศบาลติดตั้งกระจกโค้งในบริเวณหน้าร้านส้มต าป่ากล้วย  และบริเวณศาลาชุมชน 
4. หมายเหตุ: ชุมชนบ้านในหวัง ไม่มีเจ้าหน้าที่กวาดขยะ แต่ชุมชนสามารถดูแลด้วยตนเองได้ 

เทศบาลไม่ต้องเพิ่มเจ้าหน้าที่ ถือเป็นตัวอย่างที่ดี 
ปี 2557 (ข้อมูลได้จากการจัดเวที) 

1. คูระบายน้ า ซอย 2  4  5  ในเวลาปกติมีน้ าท่วมขัง  และระบายไม่ดีในฤดูน้ าหลาก 
2. น้ าประปาหมู่บ้านสกปรกและมีใช้ไม่เพียงพอ แม้ส าหรับใช้ในครัวเรือน 
3. ปรับปรุงผิวจราจร ซอย 2  4  5  เน่ืองจากถนนคับแคบ 

ปี 2558 (ข้อมูลได้จากการเก็บแบบสอบถาม) 
1. การท่องเที่ยวสวนพฤกษาสิรินทร 
2. ปรับปรุงสายไฟฟ้าให้เรียบร้อย 
3. การศึกษา 

ระดับความต้องการเร่งด่วน ความต้องการท่ีให้เทศบาลเมืองทุ่งสงด าเนินการ 
1 
 

 

2 
 

 

3  
 

4 
 

 

5 
 

 

 
 



15. ชุมชนทุ่งสง-ห้วยยอด 
ความต้องการท่ีให้เทศบาลเมืองทุ่งสงด าเนินการเป็นเร่ืองเร่งด่วน (ระดับชุมชน) 

ปี 2556 (ข้อมูลได้จากการจัดเวที) 
1. ต้องการให้ทางเทศบาลมาแก้ไขปัญหาการจราจรหน้าโรงเรียนเสริมปัญญา (การจอดรถรับส่ง

บุตรหลานของผู้ปกครอง) 
2. ให้เพิ่มรอบของการเข้ามาเก็บขยะในซอยสบายใจ  เน่ืองจากปริมาณบ้านเช้าเพิ่มสูงขึ้น 
3. ต้องการให้ทางเทศบาลท าบันไดลงไปในคลอง (เส้นตลาดเกษตร-วิ่งไปทางหมู่บ้านทวีสุข)  เพื่อ

จะได้ให้ทางชุมชนได้ลงไปจัดการกับขยะในคลองได้ 
ปี 2557 (ข้อมูลได้จากการจัดเวที) 

1. การจราจร 
2. ความสะอาด 
3. สิ่งแวดล้อม 

ปี 2558 (ข้อมูลได้จากการเก็บแบบสอบถาม) 
1. การบริการ ไม่ยิ้มแย้ม หยิ่ง 
2. คุณธรรม จริยธรรม ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ไม่ต้องมองถึงประชาชน ถ้าคุณยังไม่แก้ไขตัว

ของพวกคุณเอง 
3. จัดกิจกรรมให้น้อยลง กระทบต่อนักเรียน 

ระดับความต้องการเร่งด่วน ความต้องการท่ีให้เทศบาลเมืองทุ่งสงด าเนินการ 
1 
 

 

2 
 

 

3  
 

4 
 

 

5 
 

 

 
 
 



16. ชุมชนทุ่งสง-นาบอน 
ความต้องการที่ให้เทศบาลเมืองทุ่งสงด าเนินการเป็นเรื่องเร่งด่วน (ระดับชุมชน) 

ปี 2556 (ข้อมูลได้จากการจัดเวที) 
1. ต้องการให้ทางเทศบาลมาด าเนินการยกแผ่นปูนบริเวณในคลองขึ้น  เพราะแผ่นปูนดังกล่าวไปกีด

ขวางทางระบายน้ า มีขยะมาติดค้างท าให้น้ าระบายได้ไม่สะดวก (ได้แจ้งให้ทางกองช่างของทางเทศบาลทราบ
แล้ว) และต้องการให้เทศบาลมาท าบันไดลงไปในคลองเพื่อจะได้สะดวกต่อการลงไปเก็บขยะในคลองได้ โดย
ทางชุมชนเองก็ต้องการอนุรักษ์คลองสายให้เป็นชุมชนตัวอย่าง 

2. ต้องการให้ทางเทศบาลมาจัดเก็บขยะในชุมชนให้มีความถี่มากขึ้น และให้รถเก็บขยะของทาง
เทศบาลกรุณาเก็บขยะที่อยู่รอบถังขยะไปด้วย 

3. ท าป้ายห้ามทิ้งขยะที่บริเวณหัวสะพานหน้าชุมชน เพื่อป้องกันไม่ให้แม่ค้ามาเททิ้งในบริเวณดังกล่าว 
4. ต้องการให้ทางเทศบาลมาล้างคูน้ า และลอกคูน้ าให้ระบายน้ าได้ดีขึ้น บริเวณคูน้ าด้านใต้ของ

โรงเรียนวัดโคกสะท้อน และบริเวณหน้าวัดจนถึงหน้าโรงเรียนวัดโคกสะท้อนมีปัญหาการระบายน้ าที่เกิดจาก
ฝนท่ีตกลงมา  ท าให้บริเวณดังกล่าวเกิดปัญหาน้ าท่วม คูน้ าระบายได้ช้ามาก   
ปี 2557 (ข้อมูลได้จากการจัดเวที) 

1. การจราจร ถนนทุ่งสง-นาบอน คับแคบ โดยเฉพาะช่วงเช้าและช่วงเย็น เวลาที่โรงเรียนเปิด รถติดขัด
เป็นอย่างมาก 

2. บริเวณหัวสะพานมีถังขยะน้อยมาก 
3. การจัดระเบียบรถและถนน 

ปี 2558 (ข้อมูลได้จากการเก็บแบบสอบถาม) 
1. ด้านไฟฟ้า แสงสว่าง 
2. อยากให้จัดการระเบียบรถตอนเข้าและตอนเย็นรถเยอะวุ่นวายมาก 
3. อยากให้จัดส่งเสริมอาชีพให้ชาวบ้าน 

ระดับความต้องการเร่งด่วน ความต้องการที่ให้เทศบาลเมืองทุ่งสงด าเนินการ 
1 
 

 

2 
 

 

3  
 

4 
 

 

5 
 

 



17. ชุมชนท่าแพเหนือ 
ความต้องการที่ให้เทศบาลเมืองทุ่งสงด าเนินการเป็นเรื่องเร่งด่วน (ระดับชุมชน) 

ปี 2556 (ข้อมูลได้จากการจัดเวที) 
1. แก้ไขปัญหาขยะล้นในซอยหลังร้านอาหารบ้านสวน 
2. แก้ไขปัญหาไฟฟ้าช ารุดหลังร้านอาหารบ้านสวน  
3. แก้ไขปัญหาถนนเป็นหลุมถนนในซอยท่านแพเหนือซอยแรก  และริมถนนท่าแพเหนือทางเข้า

ซอย 
4. ขุดลอกคูคลองที่ตันบริเวณข้างร้านอาหาร เพราะทางเดินน้ าแคบ 

ปี 2557 (ข้อมูลได้จากการจัดเวที) 
1. พัฒนาถนนรอบนอกให้มีผิวจราจรดีกว่านี้ เพราะจะได้ลดการจราจรแออัด 
2. ปรับปรุงแสงสว่างบนถนน 
3. ปรับปรุงเร่ืองความสะอาด การเก็บขยะ เพิ่มจ านวนถังขยะ 

ปี 2558 (ข้อมูลได้จากการเก็บแบบสอบถาม) 
1. แสงสว่างตอนกลางคืน 
2. มารยาทของเจ้าหน้าที่ 
3. จัดระเบียบหาบเร่แผงลอย ให้เป็นไปตามเวลาที่ทางเทศบาลได้ก าหนดไว้ 

ระดับความต้องการเร่งด่วน ความต้องการที่ให้เทศบาลเมืองทุ่งสงด าเนินการ 
1 
 

 

2 
 

 

3  
 

4 
 

 

5 
 

 

 
 
 
 
 



18. ชุมชนตลาดสด 
ความต้องการที่ให้เทศบาลเมืองทุ่งสงด าเนินการเป็นเรื่องเร่งด่วน (ระดับชุมชน) 

ปี 2556 (ข้อมูลได้จากการจัดเวที) 
1. อยากให้เข้าไปดูแลปัญหาควันที่เกิดจาก แม่ค้าตั้งร้านขายปลาเผาในตลาดสด เพราะควันไฟ ส่ง

กลิ่นรบกวนแม่ค้าที่อยู่บนตลาด โดยปัจจุบันทางเทศบาล ได้จัดท าปล่องไฟ เพื่อลดควันที่เกิดจากการเผา
ปลาของแม่ค้าในตลาด แต่ก็ยังคงมีควันบางส่วนที่ส่งกลิ่นรบกวนแม่ค้าบนตลาด 
ปี 2557 (ข้อมูลได้จากการจัดเวที) 

1. ให้เทศบาลหาทางช่วยเหลือแม่ค้า ให้มีลูกค้ามาจับจ่ายมากขึ้น 
2. ให้มีกล้องวงจรปิดครอบคลุมทั้งพื้นที่ 
3. ขอให้คืนพื้นที่ทางเท้าให้กับประชาชน 

ปี 2558 (ข้อมูลได้จากการเก็บแบบสอบถาม) 
1. ระบายน้ า 
2. น่าจะปรับปรุงระบบไฟฟ้าในตรอกซอกซอยต่างๆ บ้าง (บางซอยยังไม่มีเสาไฟฟ้า) และระบบไฟ

ในตลาดสด 
3. จัดระเบียบที่จอดรถ ควรจอดรถในที่ที่จัดไว้ให้ 
4. ขยะล้นถังขยะ 

ระดับความต้องการเร่งด่วน ความต้องการที่ให้เทศบาลเมืองทุ่งสงด าเนินการ 
1 
 

 

2 
 

 

3  
 

4 
 

 

5 
 

 

 
 
 
 
 



19. โดมทองธานี (ท่าแพ) 
ความต้องการที่ให้เทศบาลเมืองทุ่งสงด าเนินการเป็นเรื่องเร่งด่วน (ระดับชุมชน) 

ปี 2556 (ข้อมูลได้จากการจัดเวที) 
1. เพิ่มปริมาณถังขยะ 
2. แก้ไขปัญหาถนนขรุขระ บริเวณถนนทางเข้าหมู่บ้านโดมทองธานีช ารุด 

ปี 2558 (ข้อมูลได้จากการเก็บแบบสอบถาม) 
1. คุณธรรมของพนักงาน 
2. เร่ืองความเป็นอยู่ของประชาชน 

ระดับความต้องการเร่งด่วน ความต้องการที่ให้เทศบาลเมืองทุ่งสงด าเนินการ 
1 
 

 

2 
 

 

3  
 

4 
 

 

5 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20. ชุมชนราชบริพาร 
ความต้องการที่ให้เทศบาลเมืองทุ่งสงด าเนินการเป็นเรื่องเร่งด่วน (ระดับชุมชน) 

ปี 2557 (ข้อมูลได้จากการจัดเวที) 
1. การจัดการจราจรรอบๆ วงเวียนถ้ าตลอดในวันโรงเรียนเปิด เพราะมีรถตู้รับ ส่งนักเรียนมาจอด

เต็มพื้นที่ 
2. ติดตั้งไฟฟ้า เวที ศาลา ในสวนสาธารณะถ้ าตลอด 
3. ติดตั้งเหล็กดัดรอบศาลา ชุมชน เพื่อเก็บอุปกรณ์ของชุมชน 

ปี 2558 (ข้อมูลได้จากการเก็บแบบสอบถาม) 
1. ห้องน้ าขาดการดูแล 
2. มีสถานที่ท่องเที่ยวแต่ไม่มีคนดูแล ปล่อยให้คนในชุมชนรับผิดชอบกันเอง ต้องเก็บตังซื้อกันเอง 
3. มีน้ าเน่าเสีย 

ระดับความต้องการเร่งด่วน ความต้องการที่ให้เทศบาลเมืองทุ่งสงด าเนินการ 
1 
 

 

2 
 

 

3  
 

4 
 

 

5 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



การจัดล าดับความเร่งด่วนความต้องการที่ให้เทศบาลเมืองทุ่งสงด าเนินการเป็นเร่ืองเร่งด่วน ทั้ง 20 ชุมชน  
ได้ลงมติและมีการแสดงความเห็นร่วมกัน 

ล าดับ 2556 2557 2558 
1 การจราจร การจราจร  
2 ขยะ/ความสะอาด ขยะ/ความสะอาด  
3 ถนน ยาเสพติด  
4 ยาเสพติด ถนน  
5 น้ าท่วม สิ่งแวดล้อม  
6 สิ่งแวดล้อม น้ าท่วม  
7 - ไฟฟ้า  
8 - เคร่ืองเล่นเด็ก/เคร่ืองออกก าลังกาย  

 
แบบฟอร์มสรุปประเด็นการจัดเวทีการรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน 

ที่มีต่อเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 
ชุมชน.................................................................................................. 

ประเด็น ความต้องการที่ให้เทศบาลเมืองทุ่งสงด าเนินการ 
การจราจร  

 
ขยะ/ 
ความสะอาด 

 
 

ยาเสพติด  
 

ถนน  
 

สิ่งแวดล้อม  
 

น้ าท่วม  
 

ไฟฟ้า  
 

เคร่ืองเล่นเด็ก/
เคร่ืองออก
ก าลังกาย 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างภาพประกอบ 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 
 

บุคลากรด าเนินโครงการ 
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ค ำน ำ 
 

 เทศบาลเมืองทุ่งสงมีพันธกิจหน้าที่ในการบริหารงานและให้บริการประชาชนผ่านแผนงานโครงการ
พัฒนาต่างๆ มากมาย ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่5) พ.ศ. 2554 ซ่ึงเป็น
กฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการได้วางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า การบริหารราชการ
ต้องเป็นไป เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าใน
เชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจาย
อ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน อันเป็นที่มาของพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  การประเมินผลการปฏิบัติงานเปน็สิ่ง
ส าคัญ เพราะการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ จะเป็นการสร้างระบบการควบคุมตนเองให้มีการ
ตรวจสอบ ติดตาม วัดผลการปฏิบัติงาน และการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการที่น าผลการประเมินมาจากความพึงพอใจของประชาชน สามารถน าผลการประเมินไปบริหาร
ราชการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี  และเป็นการ
เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการท างานของเทศบาลได้ทางหนึ่ง  

จากการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 โดยการสุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่รับบริการ จ านวน 400 คน ผลปรากฏว่า
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองทุ่งสงในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คือมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.616 

ผู้ประเมินหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลผลการประเมินจะสามารถน าไปใช้เป็นประโยชน์ในการพัฒนา
เทศบาลเมืองทุ่งสงอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป   
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปญัหา 

การปกครองท้องถิ่นเป็นการปกครองหลักการกระจายอ านายปกครองโดยรัฐบาลมองอ านาจให้
ประชาชนในท้องถิ่นเป็นการปกครองตามหลักการกระจายอ านาจปกครองโดยรัฐบาลมองอ านาจให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นไปด าเนินการปกครองตนเอง และจัดท าบริการสาธารณะบางอย่างเพื่อนสนองความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น โดยมีอิสระภายในของเขตของกฎหมาย  การมองอ านาจให้ท้องถิ่นนี้ท าให้เกิดสภาพการ
ปกครองตนเอง หรือการปกครองตนเองในท้องถิ่นนับตั้งแต่ พ.ศ. 2540  ต่อมาในปี พ.ศ. 2526 ได้มีการรับมอง
พื้นที่หลายหมู่บ้านให้เข้ามาอยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละเทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล จึงท าให้ปริมาณ
ประชากรมีเพิ่มมากขึ้น ซ่ึงการเพิ่มของพื้นที่และการมีประชากรที่ค่อนข้างหนาแน่น ย่อมจะมีผลกระทบต่อการ
ด าเนินกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับการให้บริการประชาชนทั้งในแง่
คุณภาพและปริมาณ ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการขั้นตอนในการให้บริการ ด้านส่ิงส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ิงเหล่านี้
จึงส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการให้บริการ 

 “เทศบาล”  เป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่มีความส าคัญรูปแบบหนึ่ง ได้รับการจัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2476 และเริ่มมีการจัดตั้งในปี  พ.ศ.2478  โดยก าหนดรูปแบบเทศบาลออกเป็น  
 3  รูปแบบ  ได้แก ่ เทศบาลนคร  เทศบาลเมือง  และเทศบาลต าบล  อ านาจหน้าที่ของเทศบาล เมื่อพิจารณาอ านาจ
หน้าที่ของเทศบาลโดยทั่วไปในขอบเขตที่กว้าง  อาจกล่าวได้ว่า สภาเทศบาลเป็นองค์กรที่มีหน้าที่อย่างน้อย  
3 ประการ คือ 1)ก าหนดนโยบายในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ แก่ประชาชนในท้องถิ่นนั้น  2) อนุมัติงบ 
ประมาณประจ าปี เพื่อน าไปใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน 3) ควบคุมการบริหารงานของคณะผู้บริหาร  การปฏิบัติงาน
ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล การจัดท างบประมาณ การจัดซ้ือ
จัดจ้างการตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนดมาตรา 51 ภายใต้บังคับกฎหมาย   

เทศบาลเมืองทุ่งสง ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ต าบลปากแพรก อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีพื้นที่
ทั้งหมดรวม  7.17  ตารางกิโลเมตร  แบ่งออกเป็นชุมชนย่อย  18  ชุมชน เดิมมีฐานะเป็นเทศบาลต าบลปากแพรก  
(โดยประกาศพระราชกฤษฎีกา  เมื่อวันที่  21 มิถุนายนพ.ศ. 2483)  ต่อมาได้รับการยกฐานะโดยประกาศ
กระทรวงมหาดไทย ยกฐานะและเปลี่ยนชื่อเป็นเทศบาลเมืองทุ่งสง  เมื่อวันที่  8  มีนาคม  พ.ศ.2547  เทศบาลเมือง
ทุ่งสง  เป็นชุมชนที่มีแนวโน้มการขยายตัวสูงและเป็นศูนย์กลางความเจริญแห่งหนึ่งของจังหวัด  โดยเริ่มจากการ
เป็นชุมทางการคมนาคมขนส่งทางรถไฟซ่ึงมีผลให้เกิดการค้าและการบริการอื่นๆ  ตามมา     

เทศบาลเมืองทุ่งสงมีพันธกิจในการให้บริการประชาชนตามแผนงานโครงการพัฒนาต่างๆ มากมาย ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่  5) พ.ศ. 2545 ซ่ึงเป็นกฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูป
ระบบราชการได้วางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า การบริหารราชการต้องเป็นไป เพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความ
สะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน อันเป็นที่มาของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
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วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2546 โดยเนื้อหาเป็นการ
ก าหนดแนวทางการบริหารราชการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการบริหารราชการ 

เทศบาลเมืองทุ่งสงเป็นหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ฉะนั้น
การให้บริการ การอ านวยความสะดวกต่อประชาชนให้มากขึ้น มีการให้บริการที่ ดี ประชาชนผู้รับบริการก็จะ
ได้รับประโยชน์ การประเมินคุณภาพการให้บริการจึงเป็นการตรวจสอบว่าที่ผ่านมาการให้บริการที่ด าเนินการใน
ปัจจุบันประชาชนได้รับประโยชน์มากน้อยแค่ไหน และบริการนั้นมีคุณภาพอยู่ในระดับใด มีปัจจัยหรือปัญหา
อุปสรรคใดที่ท าให้การบริการประชาชนของเทศบาลเมืองทุ่งสงไม่มีประสิทธิภาพ เพื่อจะได้น าข้อมูลมาปรับปรุง
แก้ไข และเป็นแนวทางในส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีในเทศบาลเมืองทุ่งสงอีกทางหนึ่ง  และมีส่วน
ผลักดันให้หน่วยงานสามารถน านโยบายสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการประเมนิ 

1.2.1 เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 
 
1.3 ขอบเขตของการประเมนิ 

1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา   
การประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่ มีต่อการให้บริการของ

เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้านการให้บริการประชาชน โดยครอบคลุมตามประกาศเทศบาล

เมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน 31

กระบวนงานบริการ 

1.3.2 ขอบเขตด้านประชากร   
ประชากร  
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็นประชาชนที่รับบริการจาก 6 กลุ่มงาน ได้แก่ งานทะเบียน

ราษฎร์ งานห้องสมุด งานสาธารณสุข งานจัดเก็บ(ภาษี/ค่าธรรมเนียม) งานสังคมสงเคราะห์ และงานการขอ

อนุญาตก่อสร้างดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประจ าปี 2558 จ านวน 20,009 คน  (ที่มา: เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 

2557) 

กลุ่มตัวอย่าง  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า เป็นประชาชนที่รับบริการจากเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด

นครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 จ านวน 400 คน ซ่ึงได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Sample random sampling)  

 ประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่ใช้ในการศึกษาด้วยความเช่ือมั่น 95% ( = .05) ซ่ึงเทียบจาก

ตารางขนาดกลุ่มตัวอย่างของยามาเน่ (ล้วน  สายยศ และอังคณา  สายยศ. 2538 : 297 ;  อ้างอิงจาก Yamane. 1967) 

ปรากฏว่าต้องใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 393 คนแต่ผู้ประเมินก าหนดที่ 400 คน  
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1.4 นิยามศัพท์เฉพาะ 
1.4.1 คุณภาพการให้บริการ หมายถึง ระบบการให้บริการที่ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ ตรง

ตามข้อก าหนดกฎระเบียบของเทศบาลเมืองทุ่งสง และผลที่ได้รับมีประสิทธิภาพ 
1.4.2 ด้านการให้บริการของพนักงาน หมายถึง  คุณภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน/เจ้าหน้าที่ในการ

ให้บริการแก่ผู้มารับบริการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองทุ่งสง รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ มี
ความซ่ือสัตย์ ความถูกต้องในการบริการเอกสารและระบบส่ือสารของเทศบาล 

1.4.3 ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ หมายถึง ระบบการให้บริการต่อผู้รับบริการมีขั้นตอนที่
ชัดเจน เข้าใจง่ายและปฏิบัติได้จริง 

1.4.4 ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก หมายถึง  เทศบาลเมืองทุ่งสงจัดให้มีส่ิงอ านวยความสะดวกไว้คอย
บริการส าหรับผู้มาติดต่อตามจุดให้บริการอย่างเพียงพอและเหมาะสม เช่น ที่จอดรถ บริการน้ าดื่ม ห้องน้ า ที่นั่งรอ 
เป็นต้น 

1.4.5  เทศบาล  หมายถึง การปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง  ซ่ึงกฎหมายได้ก าหนดอ านาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบให้เหมาะสมกับการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเอง   ในที่นี้หมายถึง  เทศบาลเมืองทุ่งสง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.5.1  ท าให้ทราบถึงระดับของความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองทุ่งสง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 
 1.5.2 ทราบแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของเทศบาลเมืองทุ่งสง ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ 
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ และด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
  การประเมินครั้งนี้ผู้วิจัยได้ค้นคว้าหาข้อมูลจากแห่งต่างๆ เพื่อน ามาสนับสนุนการศึกษาในครั้งนี้ รวมทั้ง
ได้น าแนวความคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องซ่ึงเคยมีผู้ศึกษาไว้แล้วมาใช้เป็นแนวทางในประเมิน ซ่ึง
ได้แก่แนวคิดบทบาทของเทศบาล แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ แนวคิดการให้บริการสาธารณะ 
และแนวคิดเกี่ยวกับตัวก าหนดคุณภาพบริการ  
 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของเทศบาล 
  2.1.1 บทบาทของเทศบาล 

บทบาท และหน้าที่ของเทศบาล ระบบเทศบาลของไทย จัดแบ่งออกเป็นระดับ คือ เทศบาลต าบล 
เทศบาลเมืองและเทศบาลนคร และปัจจุบันจึงได้มีการให้ความหมายของเทศบาล 

(พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2546) ไว้ดังนี้ 
1. เทศบาลต าบล ได้แก่ ท้องถิ่นซ่ึงมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลต าบลประกาศ

กระทรวงมหาดไทยนั้นให้ไว้ 
2. เทศบาลเมือง ได้แก่ ท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัด หรือ ท้องถิ่นชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่

หนึ่งหมื่นคนขึ้นไป ทั้งที่มีรายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่อันต้องท าตามพระราชบัญญัตินี้  และซ่ึงมี
ประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นให้ระบุช่ือและเขตของ
เทศบาลไว้ด้วย 

3. เทศบาลนคร ได้แก่ ท้องถิ่นชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่หา้หมื่นคนขึ้นไปทั้งมีรายได้พอควรแก่การที่จะ
ปฏิบัติหน้าที่อันต้องท า ตามพระราชบัญญัตินี้ และซ่ึงมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป็นเทศบาลนคร 
ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นให้ระบุช่ือและเขตของเทศบาลไว้ด้วย 

อ านาจหน้าที่ของเทศบาล เมื่อพิจารณาอ านาจหน้าที่ของเทศบาลโดยทั่วไปในขอบเขตที่กว้าง อาจกล่าว
ได้ว่า สภาเทศบาลเป็นองค์กรที่มีหน้าที่อย่างน้อย 3 ประการ คือ 

1. ก าหนดนโยบายในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ แก่ประชาชนในท้องถิ่นนั้น 
2. อนุมัติงบประมาณประจ าปี เพื่อน าไปใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน 
3. ควบคุมการบริหารงานของคณะผู้บริหาร 
องค์การเทศบาล ประกอบด้วย สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีซ่ึง สภาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิก

สภาเทศบาลซ่ึงมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมาย ตามจ านวนดังต่อไปนี้ 
1. สภาเทศบาลต าบล ประกอบด้วย สมาชิกจ านวน 12 คน 
2. สภาเทศบาลเมือง ประกอบด้วย สมาชิกจ านวน 18 คน 
3. สภาเทศบาลนคร ประกอบด้วย สมาชิกจ านวน 24 คน 
สภาเทศบาล ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาลซ่ึงมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตาม

กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล หรือผูบ้ริหารท้องถิ่น ส าหรับการปฏบิัติงานตามหน้าที่ของ
เทศบาลจะมโีครงสร้างเพิ่มอีก มีพนักงานฝ่ายประจ า  คือ พนักงานเทศบาล   
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นายกเทศมนตรี อาจแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ซ่ึงมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้ช่วยเหลือในการ
บริหารราชการของเทศบาล ตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมายได้ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

1. เทศบาลต าบล ให้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกินสองคน 
2. เทศบาลเมือง ให้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกินสามคน 
3. เทศบาลนคร ให้แตง่ตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกินส่ีคน 
นายกเทศมนตรี อาจแต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และรองเลขานุการนายกเทศมนตรี  ซ่ึงมิใช่สมาชิก

เทศบาลได้ โดยในกรณีเทศบาลต าบลให้แต่งตั้งได้จ านวนรวมกันไม่เกินสองคนในกรณีเทศบาลเมืองใหแ้ต่งตั้งได้
จ านวนรวมกันไม่เกินสามคนและในกรณีเทศบาลนครให้แต่งตั้งได้จ านวนรวมกันไม่เกินห้าคน   

การจัดส่วนราชการของเทศบาลให้มีปลัดเทศบาลให้มีปลัดเทศบาลหนึ่งคนเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงาน
และลูกจ้างเทศบาล รองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าของเทศบาลให้เป็นไปตาม
นโยบาย และมีอ านาจหน้าที่กฎหมายก าหนดหรือตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย ตามพระราชกฤษฎีการะเบียบ
พนักงานเทศบาล พ.ศ. 2519 ได้ก าหนดให้พนักงานเทศบาลเป็นเจ้าหน้าที่ประจ าที่มาจากการบรรลุและแต่งตั้ง 
รวมทั้งปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ในหน่วยงานของเทศบาล ซ่ึงแบ่งออกเป็น 6 ส่วน ได้แก่ ส านักปลัด ส่วนคลัง 
ส่วนสาธารณสุข ส่วนช่าง ส่วนการประปา และส่วนการศึกษา ต่อมา ได้มีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
ก าหนดส่วนราชการของเทศบาล พ.ศ. 2541 ก าหนดให้มีการจัดตั้งกอง หรือฝ่ายขึ้นได้ถึง 12 หน่วย โดยเทศบาล
บางแห่งอาจจัดตั้งน้อยกว่า 12 หน่วยก็ได้ ทั้ง 12 หน่วย มีดังนี้ 

1. ส านักปลัดเทศบาล 
2. กองการประปา หรือฝ่ายการประปา 
3. กองการแพทย์ หรือฝ่ายการแพทย์ 
4. ส านักการศึกษา หรือกองการศึกษา 
5. ส านักการคลัง กองคลังหรือฝ่ายคลัง 
6. ส านักการช่าง กองช่างหรือฝ่ายช่าง 
7. กองช่างสุขาภิบาล หรือฝ่ายช่างสุขาภิบาล 
8. กองวิชาการและแผนงาน หรือฝ่ายวิชาการและแผนงาน 
9. กองสวัสดิการและสังคม หรือฝ่ายสวัสดิการและสังคม 
10. ส านักการสาธารณสุข และส่ิงแวดล้อม หรือกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
11. หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
12. แขวงการจัดแบ่งเทศบาลสามารถจัดแบ่งออกเป็น 5 ช้ัน โดยมีส่วนราชการในแต่ละช้ันของเทศบาล 

ดังนี้ 
1. เทศบาล ช้ันที่ 1 จะจะมีส่วนราชการได้ครบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดส่วน

ราชการของเทศบาล พ.ศ. 2541 ซ่ึงก าหนดไว้ 12 ส่วน และก าหนดให้ปลัดเทศบาลเป็นระดับ 9 และหัวหน้าส่วน
ราชการเป็นระดับ 8 

2. เทศบาล ช้ันที่ 2 ส่วนราชการไม่ม ีคือ ส านักการช่างและแขวง โดยก าหนดให้ปลัดเทศบาลเป็นระดับ 
8 และหัวหน้าส่วนราชการเป็นระดับ 7–8 

3. เทศบาล ช้ันที่ 3 ส่วนราชการไม่มี คือ ส านักการช่าง แขวงและกองสวัสดิการและสังคมโดย
ก าหนดให้ปลัดเทศบาลเป็นระดับ 7 และ หัวหน้าส่วนราชการเป็นระดับ 6–7 
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4. เทศบาล ช้ันที่ 4 ส่วนราชการไม่มี คือ ส านักการช่าง แขวงและกองสวัสดิการและสังคม โดย
ก าหนดให้ปลัดเทศบาลเป็นระดับ 7 และหัวหน้าส่วนราชการเป็นระดับ 6–7 

5. เทศบาลช้ันที่ 5 ส่วนราชการไม่มี คือ ส านักการช่างแขวง และกองสวัสดิการและสังคมและกอง
วิชาการและแผนงานโดยก าหนดให้ปลัดเทศบาลเป็นระดับ 7 และหัวหน้าส่วนราชการเป็นระดับ 6 

โดยสรุป โครงสร้างของเทศบาลประกอบด้วย สภาเทศบาล นายกเทศมนตรี และพนักงานเทศบาล โดย
มีนายกเทศมนตรีท าหน้าที่ฝ่ายบริหาร และปลัดเทศบาลท าหน้าที่ฝ่ายปกครองบังคับบัญชาพนักเทศบาล ซ่ึงเป็น
ฝ่ายประจ า 

 
2.1.2 หน้าท่ีของเทศบาล 
อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 11 พ.ศ.2543) 

มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบลมีหน้าที่ต้องท าให้เขตเทศบาลดังต่อไปนี้ 
1. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
2. ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า 
3. รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
5. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอาย ุและผู้พิการ 
8. บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
9. หน้าที่ตามกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล  
การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล  การ
จัดท างบประมาณ การจัดซ้ือจัดจ้างการตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด
มาตรา 51 ภายใต้บังคับกฎหมาย เทศบาลต าบลอาจจัดกิจกการใด ๆ ในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้ 

1. ให้มีน้ าสะอาด หรือการประปา 
2. ให้มีโรงฆ่าสัตว ์
3. ให้มีตลาดท่าเทียบหรือท่าข้าม 
4. ให้มีสุสานและฌาปนกิจสถาน 
5. บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
6. ให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 
7. ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 
8. ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 
เทศบาลเมือง 
1. กิจการตามระบุไว้ในหน้าที ่ตามข้อ 1 – 8 ของเทศบาลต าบล 
2. ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา 
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3. ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
4. ให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพทิักษ์และรักษาคนเจบ็ไข้ 
5. ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 
6. ให้มีและบ ารุงส้วมสาธารณะ 
7. ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้า และแสงสว่างโดยวิธีอื่น 
8. ให้มีการด าเนนิกิจการโรงรบัจ าน าหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น 
เทศบาลเมือง อาจจัดกิจการใด ๆในเขตเทศบาลดังต่อไปนี ้
1. ให้มีตลาดท่าเทียบเรือและท่าขา้ม 
2. ให้มีสุสานหรือฌาปนสถาน 
3. บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
4. ให้มีและบ ารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก 
5. ให้มีและบ ารุงโรงพยาบาล 
6. ให้มีการสาธารณูปโภค 
7. จัดตั้งและบ ารุงโรงพยาบาล 
8. จัดตั้งและบ ารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา 
9. ให้มีและบ ารุงสถานที่ส าหรับการกีฬาและพลศึกษา 
10. ให้มีและบ ารุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสถานที่พักผ่อนหยอ่นใจ 
11. ปรบัปรุงแหล่งเสื่อมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบรอ้ยของท้องถิ่น 
12. เทศพาณิชย์ 
เทศเทศบาลนคร 
เทศบาลนคร มีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ 
1. กิจการตามที่ระบุไว้ในข้อ 1-8 ของหน้าที่ต้องท าของเทศบาลเมือง 
2. ให้มีและบ ารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก 
3. กิจการอย่างอื่นซึ่งจ าเป็นเพื่อการสาธารสุข 
4. การควบคุมสุขลักษณะและอนามัยในร้านจ าหน่ายอาหาร โรงมหรสพและสถานบริการอื่น 
5. จัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและการปรับปรุงแหล่งเส่ือมโทรม 
6. จัดให้มีการควบคุมตลาดท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 
7. การวางผังเมืองและการควบคุมการก่อสร้าง 
8. การส่งเสริมกิจการการท่องเที่ยว 
9. เทศบาลนครอาจท ากิจการอื่นในหน้าที่อันอาจท ากิจการใด ๆ ในเขตเทศบาลตามข้อ 1 –12 ของ

เทศบาลเมือง   
ดังนั้น เมื่อเทศบาลต าบลได้ด าเนินการตามหน้าทีท่ี่ต้องท าตามพระราชบัญญัตเิทศบาลพ.ศ. 2496 แล้วจะ

ท าให้เกิดประสิทธิผล โดยวิธีที่มีอยู่ และไม่ท าให้ทรัพยากรเสียหาย จนประชาชนเกิดความพึงพอใจ และรู้สึกเป็น
ส่วนหนึ่งของเทศบาลต าบล 
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2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ 
ความพึงพอใจ (Satisfaction) เป็นทัศนคติที่เป็นนามธรรม การที่เราจะทราบว่าบุคคลมีความพึงพอใจ

หรือไม่ สามารถสังเกตโดยการแสดงออกที่ค่อนข้างสลับซับซ้อน จึงเป็นการยากที่จะวัดความพึงพอใจโดยตรง 
แต่สามารถวัดโดยอ้อม โดยการวัดความคิดเห็นของบุคคลเหล่านั้นซ่ึงการแสดงความคิดเห็นนั้นจะต้องตรงกับ
ความรู้สึกที่แท้จริงจึงจะสามารถวัดความพึงพอใจนั้นได้ 

พจนานุกรมบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 กล่าวไว้ว่า “พึง” เป็นค าช่วยกริยาอื่น หมายความว่า “ควร” เช่น     
พึงใจ หมายความว่า พอใจ ชอบใจ และค าว่า “พอ” หมายความว่า “เท่าที่ต้องการเต็มความต้องการ ถูก ชอบ” เมื่อ
น าค ามาผสมกัน “พึงพอใจ” จะหมายถึง ชอบใจหรือถูกใจตามที่ต้องการ 

Wolman (1973 อ้างใน ภนิดา ชัยปัญญา : 2541 ) กล่าวถึง ความพึงพอใจว่า เป็นความรู้สึกที่ได้รับ
ความส าเร็จตามความมุ่งหวังและความต้องการ 

Heider (1953 อ้างใน วิโรจน์ ไพรีพินาศ : 2540) ได้อธิบายถึง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมของบุคคล และ
น ามาซ่ึงความรู้สึกพึงพอใจต่อส่ิงต่างๆ ได้ดังนี้ 

1) ความเชื่อ ค่านิยม 
2) ส่ิงแวดล้อม 
3) ภาษาเป็นสื่อของความคิด 
4) การวิเคราะห์ค าพูด หรือสถานการณ์ 
5) ประสบการณ์ ผลของการกระท า เหตผุล ความสามารถ ความพยายาม 
6) อารมณ์ ความรู้สึก และเจตคต ิ
7) ความเข้าใจต่อบุคคลอื่น 
8) การมีผลตอบแทน 
9) ความคาดหวัง 
10) การค านึงถึงประโยชน์และโทษ 
11) การเกิดผลต่อส่วนรวม 
Mullins (1954) ได้เสนอแนวคิดในการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการ ได้แก่ 
1. การให้บริการที่เสมอภาค (Equitable Service) หมายถึง การให้บริการประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียม

กัน ใช้กฎระเบียบและมาตรฐานเดียวกัน 
2. การให้บริการที่ตรงเวลา (Timely Service) หมายถึง การให้บริการที่ตรงเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

บริการของภาครัฐที่ต้องค านึงถึงการตรงต่อเวลาอย่างเคร่งครัด 
3. การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample Service) หมายถึง การให้บริการด้านวัสดุอุปกรณ์  สถานที่ เวลา

อย่างเพียงพอ เหมาะสม และต้องมีคุณภาพด้วย 
Naumann & Giel (1995) เสนอแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้าว่า ขึ้นอยู่กับองคป์ระกอบ 3 ส่วน ได้แก่  

1) คุณภาพของสินค้าและบริการ (Quality Product & Service) ซ่ึงจะมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของลูกค้า เมื่อ
ลูกค้ารับรู้ว่าสินค้าหรือบริการที่ได้มา มีคุณภาพดีก็จะรู้สึกพอใจในสินค้าหรือบริการนั้น 

2) ราคา(Price) เป็นส่วนประกอบที่จะท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ เมื่อลูกค้าได้เปรียบเทียบความ
ยุติธรรมของราคา และเห็นว่ามีราคาเหมาะสม ก็จะเกิดความพึงพอใจ แต่ถ้าลูกค้ารู้สึกว่าสินค้านั้นไม่เหมาะสมกับ
ราคา ก็จะเกิดความไม่พึงพอใจ 
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3) ภาพลักษณ์ร่วม (Corporate image) เป็นส่ิงที่มีผลต่อความพึงพอใจเช่นกันควรมีภาพลักษณ์ร่วม ทั้ง
การด า เนินธุรกิจทั่วไป การมีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย 

2.2.1 ความหมายของความพึงพอใจ  
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกชอบหรือพอใจในองค์ประกอบ และส่ิงจูงใจด้านต่างๆ ที่สามารถ

ตอบสนองความต้องการได้ โดยแสดงออกจากพฤติกรรม เช่น สายตา คาพูด ลักษณะท่าทาง เป็นต้น  
ลักษณะของความพึงพอใจ  
ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกต่างระหว่างส่ิงที่คาดหวังกับส่ิงที่ได้รับจริงในสถานการณ์

หนึ่ง สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามปัจจัยแวดล้อมและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น  ผ่านการแสดงออกทาง
อารมณ์และความรู้สึกในทางบวกของบุคคลต่อส่ิงหนึ่งส่ิงใด  เป็นความรู้สึกชอบส่ิงใดส่ิงหนึ่งที่ผันแปรได้ตาม
ปัจจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับความคาดหวังของบุคคลในแต่ละสถานการณ์  นอกจากนี้ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกที่
แสดงออกมาในระดับมากน้อยได้ ขึ้นอยู่กับความแตกต่างของการประเมินส่ิงที่ได้รับจริงกับสิ่งที่คาดหวังไว้  

นอกจากนี้ความพึงพอใจของบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะถูกก าหนดจากความรู้สึกของแต่ละบุคคล โดยจาก
การพิจารณาความแตกต่างระหว่างผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงและผลตอบแทนที่เขามีความรู้สึกว่าเขาควรจะได้รับ
แล้ว ถ้าหากผลตอบแทนที่ได้รับจริงมากกว่าผลตอบแทนที่เขาคาดว่าจะได้รับย่อมจะก่อให้เกิดความพึงพอใจขึ้น  
ซ่ึงความพอใจจะมากหรือน้อยหรือไม่พึงพอใจนั้น ขึ้นอยู่กับความยุติธรรมของผลตอบแทน (อัจฉรา สมสวย, 
2545)  
 
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการให้บริการ  

การให้บริการ เป็นหน้าที่หลักส าคัญในการบริการงานในภาครัฐ โดยเฉพาะงานที่จะต้องมีการติดต่อ
สัมพันธ์กับประชาชนโดยตรง โดยหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีหน้าที่ในการส่งต่อการบริการ (Delivery 
Service) ให้แก่ผู้รับบริการ กล่าวคือ คุณค่าประการแรกของการบริการงานรัฐกิจทั้งหมดคือ การปฏิบัติงานด้วย
การให้บริการที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจซ่ึงมีลักษณะส าคัญ 5 ประการ คือ การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน 
(Equivalent Service) การให้บริการอย่างรวดเร็วทันเวลา  (Timely Service) การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample 
Service) การให้บริการอย่าง ต่อเนื่อง (Continuous Service) และการให้บริการอย่างก้าวหน้า (Progressive 
Service) (John D. Millett, 1951) 

2.3.1 ความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร  
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ หมายถึง ความพึงพอใจของประชาชนที่เข้ามารับบริการสัมพันธ์กับ

ประสิทธิภาพในการบริหารงานราชการ โดยเกี่ยวข้องกับทัศนคติของคนที่เกิดจากประสบการณ์ที่ผู้รับบริการเข้า
ไปใช้บริการในสถานบริการนั้น และประสบการณ์นั้นได้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้รับบริการมากน้อย
เพียงใด 

2.3.2  เกณฑ์ในการพิจารณาคุณภาพของบริการ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคุณภาพการบริการ ดังนี้  

 รูปธรรม (Tangible) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพของการบริการที่ผู้รับบริการได้รับ ท าให้
เขาสามารถคาดคะเนถึงคุณภาพของบริการดังกล่าวได้  

 ความไว้วางใจ (Reliability) หมายถึง ผู้รับบริการเล็งเห็นถึงความสม่ าเสมอ และความถูกต้อง
ในการให้บริการ รวมทั้งประสิทธิภาพของพนักงานที่ให้บริการ  
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 การตอบสนองต่อผู้รับบริการ (Responsiveness) หมายถึง ผู้ใช้บริการจะค านึงถึงเวลาและ
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาของผู้ให้บริการว่า  ตรงจุดหรือดีกว่าตามที่ผู้รับบริการ
ต้องการหรือไม่  

 ความมั่นใจได้ (Assurance) หมายถึง ผู้รับบริการจะมองถึงความรู้ ความช านาญ หรือ
ความสามารถของบุคลากร ซ่ึงเป็นผลที่จะสร้างความมั่นใจ รวมทั้งความไว้วางใจในกาบริการ
นั้น  

 ความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) หมายถึง ผู้รับบริการจะพิจารณาถึงความ
สะดวกด้านเวลา สถานที่ ท าเลที่ตั้ง ตลอดจนความพยายามของพนักงานที่จะเข้าใจถึงความ
ต้องการของผู้บริการรวมทั้งความสนใจในการตอบสนองความต้องการดังกล่าว  (สมิต 
สัชฌุกร, 2546)  

2.3.3  การวัดความพึงพอใจที่มีต่อการบริการ  
ความพึงพอใจที่มีต่อการใช้บริการจะเกิดขึ้นหรือไม่นั้นจะต้องพิจารณาถึงลักษณะของการให้บริการ

ขององค์กร ประกอบกับระดับความรู้สึกของผู้มารับบริการของแต่ละบุคคล หากจะวัดความพึงพอใจในการใช้
บริการสามารถทาได้หลายวิธี ดังนี้ เช่น การใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และการสังเกต  

 การใช้แบบสอบถาม ซ่ึงเป็นวิธีการที่นิยมใช้กันแพร่หลายวิธีหนึ่ง โดยการขอความร่วมมือ
จากกลุ่มบุคคลที่ต้องการ สามารถแสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอร์มที่ก าหนดคาตอบไว้ให้
เลือกตอบหรือเป็นคาตอบอิสระ เช่น ลักษณะของการให้บริการ สถานที่ให้บริการ บุคลากรที่
ให้บริการ เป็นต้น  

 การสัมภาษณ์ เป็นวิธีการที่ต้องอาศัยเทคนิคและความช านาญพิเศษของผู้สัมภาษณ์ที่จะจูงใจ
ให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ตอบคาถามให้ตรงกับข้อเท็จจริง  

 การสังเกต เป็นวิธีการสังเกตจากพฤติกรรมทั้งก่อนมารับบริการ ขณะรับบริการ และหลังจาก
การได้รับบริการแล้ว เช่น การสังเกตกิริยาท่าทาง การพูด สีหน้า และความถี่ของการมาขอรับ
การบริการ เป็นต้น ผู้วิจัยจะต้องกระท าอย่างจริงจังและมีแบบแผนที่แน่นอน (ช านันท์ ถ้าคู่, 
2545)  

ความพึงพอใจในการบริการมีความส าคัญต่อการดาเนินงานบริการให้สามารถเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงลกัษณะทั่วไปมีดังนี้  

 ความพึงพอใจเป็นการแสดงออกทางอารมณ์ และความรู้สึกในทางบวกของบุคคลต่อส่ิงหนึ่ง
ส่ิงใดบุคคลจาเป็นต้องปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมรอบตัว การตอบสนองความต้องการส่วน
บุคคลด้วยการโต้ตอบกับบุคคลอื่น  และส่ิงต่างๆ ในชีวิตประจาวัน ทาให้แต่ละคนมี
ประสบการณ์การเรียนรู้ส่ิงที่จะได้รับตอบแทนแตกต่างกันไป ในสถานการณ์การบริการก็เป็น
เช่นเดียวกันบุคคลรับรู้หลายส่ิงหลายอย่างเกี่ยวกับการบริการ  ไม่ว่าจะเป็นประเภทของการ
บริการหรือคุณภาพของการบริการ ซ่ึงประสบการณ์ ที่ได้รับจากการสัมผัสบริการต่างๆ หาก
เป็นไปตามความต้องการของผู้รับบริการ โดยท าให้ผู้รับบริการได้รับส่ิงที่คาดหวังก็ย่อม
ก่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีและพึงพอใจ  
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 ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกต่างระหว่างส่ิงที่คาดหวังกับส่ิงที่ได้รับจริงใน
สถานการณ์บริการก่อนที่ประชาชนจะมาใช้บริการ  

 
2.4  แนวคิดเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ 

มหาวิทยาลัยเนช่ัน (2550,หน้า 15 - 19) การศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดการบริการ โดยมุ่งเน้น ให้เห็น
ความส าคัญกับ การให้บริการสาธารณะซ่ึงกิจการที่รัฐต้องด าเนินการให้กับประชาชนโดยส่วนรวม  ซ่ึงมี ความ
คิดเห็นจากนักวิชาการอย่างแพร่หลาย ซ่ึงจะขอกล่าวถึง ความหมาย องค์ประกอบและหลักเกณฑ์การให้บริการ
สาธารณะ ดังนี้  

2.4.1  ความหมายการบริการสาธารณะ  
การให้บริการสาธารณะ( Public Service Delivery) เป็นหน้าที่ กิจการที่รัฐจัดท าขึ้นเพื่อสนองความ

ต้องการส่วนรวมของประชาชน โดยเป็นกิจการที่อยู่ในการอ านวยการของรัฐ ทั้งการที่รัฐเป็นผู้ด าเนินการเองหรือ
หน่วยงานเอกชน เข้ามาด าเนินการแทนในการนั้นๆ ซ่ึงการให้บริการสาธารณะนั้นมีนักวิชาการได้ให้ความหมาย
และนิยามดังนี้  

ดร.ประยูร กาญจณดล (2492, หน้า 119-121) บริการสาธารณะ หมายถึง กิจการที่อยู่ในความอ านวยการ
หรืออยู่ในความควบคุมของฝ่ายปกครองที่จัดท าขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองความต้องการส่วนรวมของ
ประชาชน  

เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธ์(2536, หน้า 13) ได้ไห้ความหมายของการให้บริการสาธารณะว่า หมายถึง การที่
บุคคลกลุ่มบุคคลหรือหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสาธารณะ ซ่ึงอาจจะเป็นของรัฐหรือ
เอกชน มีหน้าที่การส่งต่อการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน โดยส่วนรวมการให้บริการสาธารณะที่เป็นระบบ  

บรรจบ กาญจนดุล (2546, หน้า 13) ให้ความหมาย Public Service Delivery หมายถึง กิจกรรมทุก
ประเภทที่รัฐจัดท าขึ้นเพื่อสนองความต้องการของประชาชน อาจแบ่งได้เป็น 2 ประการ คือ กิจกรรมที่ตอบสนอง
ความต้องการได้รับความปลอดภัยอย่างหนึ่ง และกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการด้านความสะดวกสบายใน
การด าเนินชีวิตอีกอย่างหนึ่ง  

มณีวรรณ ตั้นไทย (2546, หน้า 14) ให้ความหมายว่า การที่องค์กรราชการได้กระจายสินค้าสาธารณะ
ออกไปให้คนในสังคมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พฤติกรรมการให้บริการจึงเป็นการศึกษากิริยาอาการที่แสดงออก
หรือปฏิกิริยาของเจ้าหน้าที่องค์กรที่แสดงออกในขณะที่ให้บริการแก่ผู้ที่มารับบริการ 

ปริมพร อัมพันธ์ (2548, หน้า 12) กล่าวว่า การให้บริการสาธารณะ เป็นการบริการในฐานะที่เป็น
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่มีอ านาจกระท าเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ เพื่อให้เกิดความพอใจ จากความหมายนี้
จึงเป็นการพิจารณาการให้บริการว่า ประกอบด้วย ผู้ให้บริการ (Providers) และผู้รับบริการ (Recipients) โดยฝ่าย
แรกถือปฏิบัติเป็นหน้าที่ที่ต้องให้บริการ เพื่อให้ฝ่ายหลังเกิดความพึงพอใจ  

สรุปความหมายของการบริการสาธารณะ คือกิจกรรมทุกประเภทที่รัฐจัดท าขึ้น ซ่ึงอาจจะเป็นหน่วยงาน
รัฐหรือเอกชน เป็นผู้ด าเนินการ สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง และความต้องการของประชาชนผู้ใช้บริการใน
แต่ละเรื่อง เพื่อสนองตอบความต้องการของประชาชน  ซ่ึงเป็นกระบวนการที่เคลื่อนไหวเป็นพลวัตรและ
เปลี่ยนแปลงเสมอ 
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2.4.2  องค์ประกอบของบรกิารสาธารณะ  
จากการศึกษาแนวคิด การบริการสาธารณะ มีนักวิชาการเสนอแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบการ

ให้บริการอย่างหลากหลายดังนี้  
มาคูลลอง (Macullong อ้างถึงใน สุวัฒน์ บุญเรือง, 2545, หน้า 19) ได้เสนอความเห็นว่าบริการสาธารณะ

จะต้องประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบที่ส าคัญ คือ (1) หน่วยงานที่ใช้บริการ (2) บริการ ซ่ึงประโยชน์ที่
หน่วยงานผู้ให้บริการได้ส่งมอบให้แก่ (3) ผู้รับบริการ ประโยชน์หรือคุณค่าของบริการที่ได้รับนั้น ผู้รับบริการจะ
ตระหนักไว้ในจิตใจ ซ่ึงอาจสามารถวัดออกมาในรูปของทัศนคติได้  

ลูซ่ี กิลเบิร์ท และเบิร์คเฮด (Lucy, Gilbert & Birkhead) ได้เสนอความเห็นว่า การให้บริการสาธารณะ
นั้นม ี4 องค์ประกอบที่ส าคัญ ดังนี้ 

1. ปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากร อันได้แก่ บุคลากร ค่าใช้จ่าย อุปกรณ์และส่ิงอ านวย ความสะดวก  
2. กิจกรรมหรือกระบวนการ ซ่ึงหมายถึง วิธีการที่จะใช้ทรัพยากร  
3. ผลหรือผลผลิต ซ่ึงหมายถึง ส่ิงที่เกิดขึ้นหลงัจากมีการใช้ทรัพยากร  
4. ความคิดเห็นต่อผลกระทบ ซ่ึงหมายถึง ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบริการที่ได้รับ  
ประยูร กาญจนดล (2549, หน้า 119-121) ได้เสนอแนวคิดของการให้บริการสาธารณะว่าการให้บริการ

สาธารณะมีองค์ประกอบส าคัญ 5 ประการ ดังนี้  
1. บริการสาธารณะเป็นกิจกรรมที่อยู่ในการอ านวยการหรือในการควบคุมของรัฐ  
2. บริการสาธารณะมีวัตถุประสงค์ในการตอบสนองความต้องการส่วนรวมของประชาชน 
3. การจัดระเบียบและวิธีด าเนินการบริการสาธารณะย่อมจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้เสมอเพื่อให้เหมาะสม

แก่ความจ าเป็นแห่งกาลสมัย  
4. บริการสาธารณะจะต้องด าเนนิการอยู่เป็นนจิ และโดยสม่ าเสมอ ไม่มีการหยุดชะงัก  
5. เอกชนย่อมมีสิทธิที่จะได้รับประโยชน์จากบริการสาธารณะเท่าเทียมกัน  
จากการศึกษาแนวคิดองค์ประกอบของการให้บริการสาธารณะ  จะเห็นได้ว่ามีองค์ประกอบที่ส าคัญ 2 

ประการคือ  
1) เป็นกิจการที่อยู่ในการอ านวยการหรือการควบคุมของรัฐกล่าวคือ  รัฐอาจเป็นผู้ด าเนินการเองหรือ

มอบให้บุคคลอื่นซ่ึงเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนเป็นผู้ด าเนินการ ซ่ึงเมื่อรัฐมอบหน้าที่ในการจัดท าบริการ
สาธารณะให้บุคคลอื่นโดยรัฐในฐานะผู้จัดท าหรืออ านวยการจะเปลี่ยนไปเป็นผู้ควบคุม  เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากบริการสาธารณะนั้นๆ อย่างมากที่สุดและเดือดร้อนน้อยที่สุด  

2) รัฐจะต้องเข้าจัดท ากิจกรรมในการจัดท าบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของทุกคน ไม่ใช่เพื่อบุคคล
หนึ่งบุคคลใดหรือกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดได้ เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนทุกอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน  

2.4.3  หลักการจัดทาบริการสาธารณะ  
ในการจัดท าบริการสาธารณะนั้นมีหลักที่น่าสนใจ จากหลากหลายแนวคิดของนักคิด นักวิชาการ ที่ได้

เสนอให้เห็นถึงแนวทางและหลักการให้บริการสาธารณะของภาครัฐเพื่อให้เกิดความพึงพอใจต่อประชาชนที่มา
รับบริการ ดังต่อไปนี้  

มิลเลทท์ (Millett อ้างถึงใน เทพศักดิ์ บุญรัตพันธ์, 2536, หน้า 14-15) กล่าวว่า เป้าหมายส าคัญของการ
บริการคือการสร้างความพึงพอใจในบริการแก่ประชาชน โดยมีหลักหรือแนวทาง  ดังนี้ 
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1. การให้บริการอย่างเสมอภาค (Equitable Service) หมายถึง ความยุติธรรมในการบริหารงานภาครัฐที่มี
ฐานที่ว่าทุกคนเท่าเทียมกัน ดังนั้นประชาชนทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในแง่มุมของกฎหมาย ไม่
มีการแบ่งแยกกีดกันในการให้บริการ ประชาชนจะได้รับการปฏิบัติในฐานะที่เป็นปัจเจกบุคคลที่ใช้มาตรฐานการ
ให้บริการเดียวกัน  

2. การให้บริการที่ตรงเวลา (Timely Service) หมายถึง ในการบริการจะต้องมองว่าการให้บริการ
สาธารณะจะต้องตรงเวลา ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐจะถือว่าไม่มีประสิทธิผล ถ้าไม่มีการให้บริการ
ที่ตรงเวลา ซ่ึงจะสร้างความไม่พึงพอใจให้แก่ประชาชน 

3. การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample Service) หมายถึง การให้บริการสาธารณะจะต้องมีลักษณะ
จ านวนการให้บริการและสถานที่ให้บริการอย่างเหมาะสม มิลเลทท์เห็นว่าความเสมอภาคหรือการตรงเวลาจะไม่
มีความหมาย ถ้ามีจ านวนการให้บริการที่ไม่เพียงพอ และสถานที่ให้บริการสร้างความไม่ยุติธรรมให้เกิดขึ้นแก่ผู้
มารับบริการ  

4. การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Continuous Service) หมายถึง การให้บริการสาธารณะที่เป็นไปอย่าง
สม่ าเสมอ โดยยึดประโยชน์ของสาธารณะเป็นหลัก ไม่ใช่ความพึงพอใจของหน่วยงานที่ให้บริการว่าจะให้หรือ
หยุดบริการเมื่อใดก็ได้ 

5. การให้บริการอย่างก้าวหน้า (Progressive Service) หมายถึง การให้บริการสาธารณะที่มีการปรับปรุง
คุณภาพและผลการปฏิบัติงาน อีกนัยหนึ่ง คือ การเพิ่มประสิทธิภาพหรือความสามารถที่จะท าหน้าที่ได้มากขึ้น 
โดยใช้ทรัพยากรเท่าเดิม  

วรเจตน์ ภาคีรัตน์ (2546) กล่าวว่า บริการสาธารณะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์สาธารณะ 
(หรือที่ต้องจัดท าขึ้นเพื่อสนองความต้องการของประชาชนโดยส่วนรวม) ที่ด าเนินการจัดท าขึ้นโดยบุคคลใน
กฎหมายมหาชน หรือโดยเอกชนซ่ึงฝ่ายปกครองต้องใช้อ านาจก ากับดูแลบางประการและอยู่ภายใต้ระบบพิเศษ 
หลักเกณฑ์พ้ืนฐานของบริการสาธารณะประกอบไปด้วย (1) เป็นกิจการที่ต้องมีความต่อเนื่อง สม่ าเสมอ (2) มีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการของประชาชน และ (3)  เป็นกิจการที่ให้แก่คนทั่วไปโดยเสมอภาค 
และไม่เลือกปฏิบัติ 

ชูวงศ์ ฉายะบุตร (2548, หน้า11-14) ได้เสนอหลักการให้บริการแบบครบวงจรหรือการพัฒนาให้บริการ
ในเชิงรุก เรียกว่าหลัก Package Service ซ่ึงมีเป้าหมายดังนี้  

1. การมุ่งประโยชน์ของประชาชนผู้รับบริการทั้งผู้ที่มาติดต่อขอรับบริการ  และผู้ที่อยู่ในข่ายที่ควรจะ
ได้รับบริการเป็นส าคัญ มีลักษณะดังนี้  

1.1 ผู้ให้บริการ ถือว่าการให้บริการเป็นภาระหน้าที่ทีต่้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยต้อง
จัดบริการใหค้รอบคลุมทั่วถึง  
1.2 การก าหนดระเบียบ วิธีปฏิบัต ิและการใช้ดุลยพินิจ จะต้องค านงึถึงสิทธิประโยชนข์อง

ผู้รับบริการเป็น  
1.3 ผู้ให้บริการจะต้องมองผู้มารบับริการว่ามีฐานะศักดิศ์รีทีเ่ท่าเทยีมตน  
2. ความรวดเร็วในการใหบ้ริการ อาจท าได้ใน 3 ลักษณะ คือ  

2.1 การพัฒนาข้าราชการให้มีทัศนคติ มีความรู้ ความสามารถ เพื่อให้เกิด ความช านาญงาน มี
ความกระตือรือร้น และกล้าที่จะตัดสินในเรื่องที่อยู่ในอ านาจของตน 
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2.2 การกระจายอ านาจ หรือการมอบหมายอ านาจให้มากขึ้นและปรับปรุงระเบียบวิธีการ
ท างานให้มีขั้นตอนโดยใช้เวลาในการให้บริการน้อยที่สุด  

2.3 การพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่จะท าใหบ้ริการได้รวดเร็วขึ้น  
3. การให้บริการจะต้องเสร็จสมบูรณ์ โดยความเสร็จสมบูรณ์ของการให้บริการ หมายถึง การเสร็จ

สมบูรณ์ตามสิทธิประโยชน์ที่ผู้รับบริการพึงจะได้รับ ซ่ึงลักษณะที่ดีของการให้บริการที่เสร็จสมบูรณ์ก็คือ การ
บริการที่แล้วเสร็จในการติดต่อเพียงครั้งเดียวหรือไม่เกิน  2 ครั้ง นอกจากนี้ยังหมายความรวมถึง ความพยายามที่
จะให้บริการในเรื่องอื่นๆ ที่ผู้มาติดต่อขอรับบริการสมควรจะได้รับด้วย แม้ว่าจะไม่ได้ขอรับบริการในเรื่องนั้นก็
ตามแต่ถ้าเห็นว่าเป็นสิทธิประโยชน์ของผู้รับบริการก็ควรที่จะให้ค าแนะน าและพยายามให้บริการในเรื่องนั้นๆ  
เช่น มีนักกีฬามาขอยืมอุปกรณ์กีฬา แล้วพบว่าบัตรประจ าตัวนักกีฬาใกล้หมดหมดอายุ ก็ด าเนินการแนะน าให้ยื่น
เรื่องขอเปลี่ยนท าบัตรประจ าตัวนักกีฬาใหม่ เป็นต้น 

4. ความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ  
5. การให้บริการด้วยความถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้  
6. การให้บริการด้วยความสุภาพอ่อนโยน โดยเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ จะต้องปฏบิัติต่อประชาชนผู้มา

ติดต่อขอรับบริการด้วยความอ่อนน้อม ซ่ึงจะท าใหผู้้มารับบริการมีทัศนคตทิี่ดีต่อข้าราชการและการติดต่อกับทาง
ราชการ  

7. การให้บริการด้วยความเสมอภาค ซ่ึงข้าราชการมีหน้าที่ให้บริการแก่ประชาชน จะต้องให้บริการอย่าง
เสมอภาคและเท่าเทียมกันทุกคน 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า หลักการให้บริการสาธารณะให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน
ผู้ใช้บริการเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดเป็นหัวใจส าคัญของการบริหารงานของรัฐ โดยการให้บริการนั้นควรมี
การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบให้เกิดความสอดคล้องครบวงจรในการบริการที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์  
สะดวกรวดเร็ว มุ่งที่จะให้บริการในเชิงส่งเสริม สร้างสรรค์ทัศนคติและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ให้บริการและ
ผู้รับบริการ จะต้องเป็นบริการที่มีความถูกต้องชอบธรรม มีความเสมอภาคและเท่าเทียมทุกคน 
 
2.5  แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพบริการ 

ธัญทิพ  สามบุญมี (2544) คุณภาพ หมายถึง ระดับความเป็นเลิศ “Degree of Excellence” (Summers, 
1992 อ้างใน พิมพ์ชนก  ศันสนีย์, 2540) โดยที่ลูกค้าเป็นผู้จัดระดับความเป็นเลิศ  กิจกรรมที่มุ่งคุณภาพเป็น
กิจกรรมที่มุ่งให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ  Noriakikano  Hinshitsu (Quality, 1984 อ้างในอนุวัฒน์ ศุภชุติกุล และ
คณะ, 2541) ได้เสนอมิติของคุณภาพบริการใน 2 มิติ คือ  คุณภาพที่ต้องมี (Must be Quality) เป็นส่ิงที่ผู้รับบริการ
คาดหวัง  หากไม่ได้รับการตอบสนองลูกค้าจะไม่พอใจ  และคุณภาพที่ประทับใจ (Attractive Quality) เป็นส่ิงที่
ผู้รับบริการไม่ได้คาดหวัง ไม่มีก็ไม่เป็นไร  แต่ถ้ามีจะท าให้เกิดความช่ืนชม ประทับใจ  แต่เมื่อเวลาผ่านไปส่ิงนี้
อาจกลายเป็นความคาดหวังของผู้รับบริการเป็นคุณภาพที่ต้องการ 

พาราสุรมันและคณะ (Parasuraman et al., 1988 อ้างใน พิมพ์ชนก ศันสนีย์,2540) กล่าวว่า คุณภาพของ
การบริการตามการรับรู้ (Perceived  Service  Quality) ของผู้บริโภค  คือ การประเมินหรือลงความเห็นเกี่ยวกับ
ความดีเลิศของบริการโดยภาพรวม  การให้บริการที่มีคุณภาพ  หมายถึง การให้บริการที่มีความสอดคล้องกับ
ความคาดหวังของผู้บริโภค 
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2.5.1  ปัจจัยก าหนดคุณภาพการบริการ 
ผลการศึกษาวิจัยของพาราสุรมันและคณะ (Parasuraman et al., 1988 อ้างใน พิมพ์ชนก ศันสนีย์,2540) 

เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพของการบริการท าให้ทราบว่าผู้บริโภคได้ใช้ปัจจัย 10 ประการในการประเมินคุณภาพ
ของการบริการ  ได้แก่ 

1. ความสะดวก (Access) หมายถึง ความสะดวกในการเข้าพบหรือติดต่อกับผู้ให้บริการ  ซ่ึงครอบคลุม
ทั้งเวลาที่เปิดด าเนินการ สถานที่ตั้ง และวิธีการที่จะสามารถอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้บริโภคในการเข้าพบหรือ
ติดต่อกับผู้ให้บริการ เช่น สถานที่ให้บริการตั้งอยู่ในที่ที่สะดวกแก่การไปติดต่อ เป็นต้น 

2. การติดต่อส่ือสาร (Communication) หมายถึง การส่ือสารและให้ข้อมูลแก่ลูกค้าด้วยภาษาที่ง่ายต่อการ
เข้าใจและการรับฟังความคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะ หรือค าติชมของลูกค้าในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการ
ให้บริการขององค์การ 

3. ความสามารถ (Competence) หมายถึง การที่ผู้ให้บริการมีความรู้ความสามารถและทักษะที่จะ
ปฏิบัติงานบริการได้เป็นอย่างดี เช่น ความรู้และทักษะในการรักษาโรคของแพทย์ เป็นต้น 

4. ความสุภาพ (Courtesy) หมายถึง การที่ผู้ให้บริการมีความสุภาพเรียบร้อย มีความนับถือในตัวลูกค้า 
รอบคอบ และเป็นมิตรต่อผู้บริโภค เช่น การให้บริการด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส และการส่ือสารด้วยความสุภาพ 
เป็นต้น 

5. ความน่าเชื่อถือ (Credibility) หมายถึง ความเชื่อถือได้  และความซ่ือสัตย์ขององค์การที่ให้บริการและ
ตัวผู้ให้บริการเอง เช่น องค์การมีช่ือเสียงหรือภาพลักษณ์ที่ดี เป็นต้น 

6. ความคงเส้นคงวา (Reliability) หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานที่ได้สัญญาไว้อย่างแน่นอน
และแม่นย า เช่น การให้บริการตามที่ได้แจ้งไว้กับลูกค้า เป็นต้น 

7. การตอบสนองอย่างรวดเร็ว (Responsiveness) หมายถึง ความเต็มใจของผู้ให้บริการที่จะให้บริการ
อย่างรวดเร็ว เช่น การให้บริการแก่ผู้รับบริการ ณ เคาน์เตอร์ฝากถอนเงินของธนาคารได้ทันทีทันใด เป็นต้น 

8. ความปลอดภัย (Security) หมายถึง การให้บริการที่ปราศจากอันตราย ไม่มีความเส่ียง หรือความ
เคลือบแคลงใดๆ เช่น การใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ดี สะอาดปราศจากเชื้อโรค เป็นต้น 

9. ลักษณะภายนอก (Tangibles) หมายถึง ลักษณะภายนอกที่สามารถมองเห็นได้ของอุปกรณ์ บุคลากรที่
ให้บริการ  ตลอดจนส่ือต่างๆ ว่ามีความเหมาะสม สวยงาม และทันสมัยหรือไม่  เช่น ลักษณะของสถานที่ที่
ให้บริการ  ตลอดจนอุปกรณ์มีความทันสมัยและสวยงาม เป็นต้น 

10. ความเข้าใจลูกค้า (Understanding) หมายถึง การพยายามรู้จักและเข้าใจลูกค้าตลอดจนความต้องการ
ต่างๆ ของลูกค้า เช่น การเพิ่มบริการต่างๆ ตามความจ าเป็นและความต้องการของลูกค้า เป็นต้น 
 
2.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 กริชกมล เหล่าอรรคะ (2550 : บทคัดย่อ) วิจัยเรื่องบทบาทของเทศบาลต าบลหัวขวางในการพัฒนาการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ผลการวิจัยพบว่า  1. ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ส่วนใหญ่มี
อายุระหว่าง 31 – 50 ปี รองลงมามีอายุ 51 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี รองลงมามีระดับ
การศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง รองลงมามีอาชีพค้าขาย  2. ประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
บทบาทของเทศบาลต าบลหัวขวางในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  โดยรวมและ
รายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของเทศบาลในการ
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พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  โดยรวมและเป็นรายด้านคือ ด้านสังคมไม่แตกต่างกัน 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมืองการบริหารและด้านการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม  
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
บทบาทของเทศบาลในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น โดยรวมและเป็นรายด้านไม่
แตกต่างกัน 
  จารุวรรณ ศรบรรจง (2550) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนปรู อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการศึกษา พบว่า ความพึงพอใจของประชาชน
ที่เข้ามารับบริการอยู่ในระดับปานกลาง ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านเจ้าหน้าที่/ บุคลากรผู้ให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 3.40) ด้าน
กระบวนการ/ขั้นตอน การให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 3.36) และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (ค่าเฉลี่ย 3.10) ส่วนปัจจัยที่มี
ผลต่อระดับความพึงพอใจแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ .05 ได้แก่ ช่วงเวลามารับบริการ แต่ปัจจัยในด้านจ านวน
ครั้งที่มารับบริการ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ ที่แตกต่างกัน มีผลต่อระดับความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน
และมีข้อเสนอแนะให้มีการปรับปรุง ด้านกระบวนการ/ ขั้นตอนการให้ บริการ โดยการจัดวางระบบปฏิบัติงาน 
และจัดท าแผนปฏิบัติงานล่วงหน้าเพื่อลดขั้นตอนการท างานและการท างานซ้ าซ้อน  (ร้อยละ 20) ด้านเจ้าหน้าที่/ 
บุคลากรผู้ให้บริการ ควรมีการก าหนดเครื่องแบบ ชุดท างาน เพื่อลดปัญหาเรื่องการแต่งกายไม่เหมาะสม (ร้อยละ 
25) และมีการจัดฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ  (ร้อยละ 20) ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 
ประชาชนต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการก่อสร้างอาคารที่ท าการหลังใหม่ เพื่อจัดเตรียมบริเวณ
พื้นที่ให้เพียงพอกับจ านวนประชาชนที่มารับบริการ (ร้อยละ 15) 

จุมพล ระบอบ (2551) ได้ท าการประเมินความพึงพอใจความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าซุง อ าเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี จากผลการศึกษา พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็น
คนในพื้นที่ มาติดต่อเรื่องการช าระภาษี การช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และการขอยืมวัสดุครุภัณฑ์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะ เมื่อแจกแจงความพึงพอใจในการให้บริการด้านกระบวนการและ
ขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก พบว่าผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีความพึง
พอใจมากที่สุดในทุกประเด็นที่ส ารวจ แต่ยังมีผู้ใช้บริการที่มีความพึงพอใจปานกลาง เฉลี่ยร้อยละ 5.33 และ
ต้องการให้ปรับปรุง เฉลี่ยร้อยละ 0.51 ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลท่าซุง จึงต้องท าการปรับปรุง แก้ไข การ
ให้บริการให้ดียิ่งๆ ขึ้นต่อไป โดยเสนอให้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าซุง  ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการ
ประชาชนตามหมู่บ้าน   ต่าง ๆ หรือจัดท าโครงการ อบต.สัญจร เพื่อบริการประชาชนในด้านการจัดเก็บภาษี ด้าน
การสังคมสงเคราะห์ผู้สูงอายุ คนพิการ และประชาสัมพันธ์แผนงาน โครงการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าซุงให้ประชาชนได้ทราบ ควรมีการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร (One stop Service) และควรมีการ
ประกาศอัตราค่าธรรมเนียม ในการจัดเก็บภาษีให้ชัดเจน เพื่อให้ประชาชนตลอดจนส่วนราชการหรือ
บุคคลภายนอก ที่มาติดต่อขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว มีความพึงพอใจในการมารับบริการมากที่สุด 
ตามเป้าหมายของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้มีการ
บริการประชาชนในด้านต่าง ๆ ด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายของการปฏิรูประบบราชการ
ภายใต้กรอบของระบบการบริหารจดัการแนวใหม่ เพื่อให้ประชาชนได้รับผลสัมฤทธิ์ในการบริการที่ดีซ่ึงจะส่งผล
ให้ประชาชนเกิดความศรัทธาเช่ือมั่นในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และให้การสนับสนุน
ตลอดจนมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามภารกิจต่างๆ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการสร้างเสริมให้
ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามัคคีและเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน อันเป็นนโยบายที่ส าคัญของรัฐบาล และจะต้อง
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จัดส านักงานให้สอดคล้องกับกระบวนการให้บริการที่ปรับปรุงใหม่ ท าให้ง่ายต่อการติดต่อตามขั้นตอนที่ลดไป
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เน้นการเพิ่มพ้ืนที่ให้ประชาชนผู้มาติดต่อมากกว่าพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ สร้างบรรยากาศใน
การติดต่อและให้บริการที่เป็นกันเองและอบอุ่น มีส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น น้ าดื่ม หนังสือพิมพ์ จัดส านักงาน
ตามกิจกรรม 5 ส.ปรับสภาพภูมิทัศน์ทั้งภายใน ภายนอก ให้สะอาดสวยงาม เป็นธรรมชาติ มีจุดต้อนรับและ
ประชาสัมพันธ ์เจ้าหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส ให้ค าปรึกษาประชาชนที่มาติดต่อ จัดล าดับการติดต่อโดยให้มีบตัรควิ จัด
ให้มีการบริการนอกสถานที่ ให้บริการนอกเวลาพิเศษ จัดให้มีการช าระภาษีทางไปรษณีย์ จัดให้มีสายด่วนถาม
ตอบและจัดให้มีชุดบริการเคลื่อนที่เพื่อบริการประชาชนในด้านต่าง  ๆ โดยองค์การบริหารส่วนต าบลอาจ
ด าเนินการด้วยตนเอง หรือสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรเอกชนหรืออาสาสมัครต่าง ๆ โดยเน้นให้บริการ
ฟรีแก่ประชาชน 

ชวลิต ธนิตกุล (2550) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลสมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธ์ุ ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนที่มารับบริการส่วนใหญ่มารับบริการในงานช าระภาษีและ
ค่าธรรมเนียม รองลงมาคืองานทะเบียนราษฎร และ งานสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ และมีความพึง
พอใจต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลสมเด็จ โดยรวมและเป็นรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียง
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านกระบวนการ
ให้บริการ และเมื่อพิจารณาจ าแนกตามกลุ่มผู้มารับบริการ พบว่า ประชาชนผู้มารับบริการงานสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุและผู้พิการ มีความพึงพอใจต่อการให้บริการมากกว่ากลุ่มอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 82.4 รองลงมาเป็นผู้มารับ
บริการงานทะเบียนราษฎร คิดเป็นร้อยละ 62.7 และผู้มารับบริการงานช าระภาษีและค่าธรรมเนียม คิดเป็นร้อยละ
60.1 ตามล าดับ ส่วนข้อที่ประชาชนมีความพึงพอใจค่อนข้างน้อยในแต่ละด้าน คือ สถานที่นั่งรอรับบริการ
เหมาะสมและเพียงพอ เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกที่จะปฏิบัติ  และความ
ชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจง และแนะน าขั้นตอนในการให้บริการ จึงจ าเป็นจะต้องน าประเด็นดังกล่าวมาวางแผน
ปรับปรุงพัฒนา โดยจะต้องจัดให้มีโครงการฝึกอบรมดูงานจากหน่วยงานช้ันน า  จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้
ข้อมูลข่าวสารด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง  ส่วนด้านส่ิงอ านวย
ความสะดวก จะต้องสนับสนุนงบประมาณเพื่อปรับปรุงและตกแต่งส่ิงแวดล้อมในบริเวณส านักงาน โดยการ
จัดหาสถานที่พักขณะนั่งรอรับบริการแก่ผู้มารับบริการอย่างเพียงพอและเหมาะสม  และเพื่อเป็นการพัฒนา งาน
การบริการประชาชนอย่างยั่งยืน เทศบาลจ าเป็นจะต้องจัดให้มีโครงการพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่องตลอดไป 

ดนัย บุญตอบ (2550) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการของเทศบาลต าบลนาหนองทุ่ม  
อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ผลการศึกษาพบว่า ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่เข้ารับบริการจากเทศบาล
ต าบลนาหนองทุ่ม เป็นรายด้านมีดังต่อไปนี้ คือ ด้านระบบการให้บริการ บุคลากรที่ให้บริการ และด้านสถานที่ที่
ให้บริการ พบว่าทั้ง 3 ด้าน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการ
ส ารวจ ในแต่ละด้านนั้น สามารถจ าแนกออกเป็นด้านต่าง ๆ ได้ดังนี้ ด้านระบบให้บริการ เทศบาลควรมีการ
ปรับปรุงในด้านประชาสัมพันธ์ และการบอกทิศทางของการเข้ารับบริการ การประยุกต์ระบบอินเตอร์เน็ทเข้ามา
ใช้ในระบบการให้บริการ พร้อมทั้งปรับปรุงและพัฒนาในการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อป้องกันความ
ซ้ าซ้อนในขั้นตอนของการให้บริการ ในด้านบุคลากรที่ให้ บริการนั้น เจ้าหน้าที่ควรแนะน าช้ีแจงในเรื่องของ
ขั้นตอนต่างๆ ในการเข้ารับบริการ พร้อมทั้งคอยดูแลเอาใจใส่ อย่างเท่าเทียมกัน และด้านสถานที่ เทศบาลควรมี 
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การจัดสื่อโทรทัศน์ไว้ให้ผู้ใช้บริการรับชมในขณะที่รอรับการบริการ ควรมีส่ิงอ านวย ความสะดวกต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็นห้องน้ า สถานที่จอดรถ น้ าดื่มให้เพียงพอ และเป็นระเบียบ ต่อผู้มาใช้บริการได้อย่างเต็มที่  

เทศบาลนครอุบลราชธานี (2553) การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา เพื่อต้องการทราบความพึง
พอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี ผลการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
อายุระหว่าง 41 - 50 ปี ส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา อาชีพค้าขาย/ธุรกิจ ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ
การด าเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี ผลการส ารวจพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานทุก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับพอใจ โดยมีความพึงพอใจในยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ศาสนา 
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 3.11) รองลงมามีความพึงพอใจด้านยุทธศาสตร์การ
วางแผนส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและ การท่องเที่ยว (ค่าเฉลี่ย 3.02) และยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชนและการรักษา ความสงบเรียบร้อย (ค่าเฉลี่ย 2.97) ตามล าดับ และผลส ารวจความพึงพอใจต่อผลการ
ด าเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานีโดยรวม พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ
เทศบาลนครอุบลราชธานีในระดับ พอใจ (ค่าเฉลี่ย 2.83) 

บุญเลิศ เวียงธีรวัฒน์ (2550) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลดอน
เจดีย์ อ าเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนต าบลดอนเจดีย์ มีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของเทศบาลโดยรวม อยู่ในระดับมาก ซ่ึงความพึงพอใจของประชาชนในด้านส่ิงอ านวยความสะดวก
มาก รองลงมาเป็นความพึงพอใจในด้านการบริการของด้านเจ้าหน้าที่และระบบการให้บริการ  ผลการทดสอบ
สมมุติฐาน พบว่า ประชาชนต าบลดอนเจดีย์ที่มีเพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ และอาชีพ ที่แตกต่างกัน มี
ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลดอนเจดีย์ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 แต่ประชาชนต าบลดอนเจดีย์ที่มีอายุแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลต าบล
ดอนเจดีย์แตกต่างกัน กล่าวคือ ประชาชนที่มีอายุ 46 - 55 ปี มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลต าบล
ดอนเจดีย์ มากกว่าประชาชนที่มีอายุมากกว่า 55 ปี อาย ุ26 - 35 ปี และอายุต่ ากว่า 26 ปี  

พงษ์ไพบูลย ์ศิลาวราเวทย์ และทิฆัมพร คุ้มวงศ์ (2551) ศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการจากเทศบาล
ต าบลท่าล้ออ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง มีการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า ส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ของต าบลท่าล้อ มีอาชีพหลัก
คือการเป็นลูกจ้างและประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นล าดับรองลงมา ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสแล้วและเป็นผู้
ที่ไม่ได้รับการสงเคราะห์เพื่อการยังชีพจากเทศบาลต าบลท่าล้อ  โดยเฉลี่ยมีอายุประมาณ 36 ปี มีระยะเวลาที่พัก
อาศัยอยู่ในชุมชนแห่งนี้ประมาณ 29 ปี มีรายได้โดยเฉลี่ยอยู่ที่จ านวน 6,196 บาทต่อเดือน มีสมาชิกที่พักอาศัยอยู่
ร่วมกันในครัวเรือนเดียวกันจ านวน 4 คน และมีระยะเวลาที่ได้รับความช่วยเหลือด้านการสงเคราะห์จากเทศบาล
มาแล้วเป็นจ านวน 2 ปี ข้อมูลเกี่ยวกับงานบริการสงเคราะห์เพื่อการยังชีพกลุ่มเป้าหมายในแต่ละด้าน  
ประกอบด้วย 1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการ พบว่า ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการจากเทศบาลต าบลท่าล้อ โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยผู้รับบริการมีความพึงพอใจในด้าน การก าหนด
กระบวนงานหรือขั้นตอนในการให้บริการแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์อย่างชัดเจนมากที่สุด รองลงมาคือ
ผู้รับบริการสามารถตรวจสอบบัญชีรายช่ือผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ซ่ึงทางเทศบาลได้จัดท าเอาไว้ได้อย่าง
สะดวกและสามารถใช้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์จากเทศบาลได้ง่ายและสะดวก  ด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่าเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยจ าแนกตามล าดับดังนี้ เจ้าหน้าที่
ของเทศบาลเป็นผู้มีอัธยาศัยไมตรีที่ดีแก่ผู้มารับบริการ เช่น การยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาไพเราะและมีความสุภาพ 
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เป็นล าดับมากที่สุด รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเป็นบุคคลที่มีความซ่ือสัตย์สุจริต  ไม่มีการเรียกรับ
ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ จากการให้บริการ และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ซักถามทุก
ประเด็นเกี่ยวกับการสงเคราะห์กลุ่มเป้าหมายจนกระทั่งหมดความสงสัย  ตามล าดับ 3. ความพึงพอใจด้านส่ิง
อ านวยความสะดวก พบว่า โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยจ าแนกเป็น ดังนี้ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในด้านการ
จ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพด้วยวิธีการรับเป็นเงินสดมากที่สุด  รองลงมาผู้รับบริการมีความพึงพอใจในด้าน
ระหว่างรอรับบริการได้รับความสะดวกในส่ิงที่เทศบาลจัดไว้เป็นอย่างดี ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในด้านการ
จัดเตรียมสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อให้บริการแก่ผู้รับบริการ ตามล าดับ จึงสามารถสรุปได้ว่าภาพรวมของความพึง
พอใจของผู้รับบริการจากเทศบาลต าบลท่าล้อ ในด้านกระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ ผู้
ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวกอยู่ในระดับมาก ส าหรับข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการและบุคคลทั่วไป
ในด้านต่างๆ เกี่ยวกับงานบริการสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของเทศบาลโดยสามารถสรุปประเด็นได้  ดังนี้ ให้
เทศบาลด าเนินการทันทีเกี่ยวกับค าขอตามที่ยื่นเรื่องการขอรับการสงเคราะห์  ให้เทศบาลเพิ่มเงินผู้สูงอายุให้
เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม ให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีขึ้นไปได้รับเงินสงเคราะห์ทุกราย ส าหรับผู้พิการมีความต้องการ 
ดังนี้ ให้เทศบาลต าบลมอบเงินสงเคราะห์ให้ผู้พิการถึงบ้าน ให้เพิ่มงบประมาณให้มากขึ้นกว่าเดิมส าหรับผู้พิการ 
ให้เทศบาลต าบลจัดหางานอาชีพให้ส าหรับผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์มีความต้องการ ดังนี้ ให้เทศบาลต าบลท่าล้อ
ออกเงินทุนให้ประกอบอาชีพ เนื่องจากไม่สามารถที่จะไปสมัครงานที่ไหนได้ ให้เพิ่มงบประมาณให้มากขึ้นกว่าที่
ได้รับอยู่เดิม 

พระสักชัย จิตฺตสุโภ (2554) ศึกษาวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตาม
หลักสังคหวัตถุ ๔ ของส านักงานเทศบาลนครนครสวรรค์” ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อ
การให้บริการของส านักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของ
ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของส านักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (2549) ได้ท าการประเมินผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ มีกลุ่มตัวอย่างทั้งส้ิน จ านวน 1,136 ราย ผลการประเมินโดยรวมพบว่า ประชาชนมีความ
พึงพอใจในระดับมากทุกบริการของหน่วยงาน ( X = 3.70)  โดยประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ในการ
ให้บริการของส านักปลัดเทศบาลกับส านักการศึกษา โรงเรียนเทศบาล ( X = 3.79) เป็นอันดับแรก รองลงมา คือ 
ส านักการช่าง( X =3.73) และสมาชิกสภาเทศบาล ( X =3.70 ) ส านักสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ( X =3.69) กอง
สวัสดิการสังคม ( X =3.67) ส านักการคลัง ( X =3.67) สถานธนานุบาล(โรงรับจ าน า) ( X =3.65) และกองวิชาการ
และแผน ( X =3.57) ตามล าดับ 

ยุทธนา บุญทน (2550) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทรงคนอง อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง อยู่ในระดับสูง ทั้ง 3 ด้าน อันได้แก่ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
(  = 4.12) ด้านเจ้าหน้าที่ ผู้ให้บริการ (  = 4.22) และด้านส่ิงอ านวยความสะดวก (  = 4.07) เมื่อท าการ
เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการกับองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง พบว่า ด้าน
กระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ประชาชนที่มีอาย ุการศึกษา อาชีพ ต่างกันมีความพึงพอใจบริการแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยประชาชนที่มีอาย ุ36 ปีขึ้นไป มีความพึงพอใจมากกว่าประชาชน อายุต่ า
กว่า 36 ปี ประชาชนที่มีการศึกษาระดับอนุปริญญาขึ้นไป  มีความพึงพอใจมากกว่าระดับการศึกษาต่ ากว่า
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อนุปริญญา และประชาชนที่มีอาชีพกินเงินเดือน มีความพึงพอใจมากกว่าอาชีพเกษตรกรรมและท าธุรกิจส่วนตัว 
ส าหรับด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้ บริการพบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ รายได้ อาชีพ ที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจใน
บริการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยประชาชนที่มีเพศหญิงมีความพึงพอใจมากกว่าเพศ
ชาย ประชาชนที่มีอาย3ุ6 ปีขึ้นไป มีความพึงพอใจมากกว่าประชาชน อายุต่ ากว่า 36 ปี ประชาชนที่มีรายได้ต่ ากว่า 
15,001 บาท มีความพึงพอใจมากกว่าประชาชนที่มีรายได้ตั้งแต่ 15,001 บาท ขึ้นไป และประชาชนที่มีอาชีพกิน
เงินเดือน มีความพึงพอใจมากกว่าอาชีพเกษตรกรรม และท าธุรกิจส่วนตัว และด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 
ประชาชนที่มีอายุ รายได้ อาชีพ ที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยประชาชนที่มีอายุ 36 ปีขึ้นไป มีความพึงพอใจมากกว่า
ประชาชน อายุต่ ากว่า 36 ปี ประชาชนที่มีรายได้ต่ ากว่า 15,001 บาท มีความพึงพอใจมากกว่าประชาชนที่มีรายได้
ตั้งแต่ 15,001 บาท ขึ้นไป และประชาชนที่มีอาชีพกินเงินเดือน มีความพึงพอใจมากกว่าอาชีพเกษตรกรรมและท า
ธุรกิจส่วนตัว จากการวิจัยท าให้ทราบว่าความพึงพอใจเป็นไปตามที่คาดหวังไว้  ตามแนวนโยบายขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทรงคนอง ที่เน้นการบริการและความสะดวกให้กับประชาชน ดังนั้น ข้อเสนอแนะแนวทางการ
ปรับปรุงการให้บริการจึงเน้นเรื่องของการรักษาคุณภาพและมาตรฐานที่ดีอยู่แล้วให้คงอยู่และดียิ่งๆ ขึ้นไป 

วาริน เสนาใจ (2550) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการงานทะเบียนราษฎรของ
ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลเสริมงาม จังหวัดล าปาง ผลการศึกษา พบว่า ในภาพรวมประชาชนมีความพึง
พอใจต่อการให้บริการของงานทะเบียนราษฎรของส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลเสริมงาม  ในระดับมาก 
โดยมีความพึงพอใจสูงสุดเกี่ยวกับ การท างานของเจ้าหน้าที่ที่ท างานได้ถูกต้องตรงตามความต้องการ  ซ่ึงผลการ
ทดสอบสมมุติฐานข้อมูลเบื้องต้นของประชาชน ที่ระดับนัยส าคัญ .05 พบว่า เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ 
ระดับการศึกษา และรายได้ ที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการงานทะเบียนราษฎรของส านักทะเบียน
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลเสริมงาม ไม่แตกต่างกัน จึงเป็น การปฏิเสธสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 

ศิรินาท ศุภบุญ (2550) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในประสิทธิภาพ การบริหารจัดการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านอิฐ อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ ระดับความพึงพอใจของประชาชนและความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่มี
ผลต่อความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านอิฐ  อ าเภอเมือง
อ่างทอง จังหวัดอ่างทอง โดยได้ท าการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านอิฐ อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง โดย
ภาพรวมมีประสิทธิภาพการบริหารจัดการอยู่ในระดับปานกลาง  รายด้านอยู่ในระดับมาก 1 ด้าน คือด้านกิจการ
นักเรียน อยู่ในระดับปานกลาง 5 ด้าน เรียงล าดับดังนี้ ด้านงานอาคารสถานที่และส่ิงแวดล้อม ด้านงานธุรการ 
การเงินและพัสดุ ด้านงานวิชาการ ด้านงานบุคลากร และด้านงานความสัมพันธ์กับชุมชนและการประชาสัมพันธ์ 
ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อศนูย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบล บ้านอิฐ ในภาพรวมอยู่
ในระดับสูงโดยประชาชนมีความพึงพอใจในการปฏบิัตหิน้าทีแ่ละการดูแลเดก็ในแต่ละวันของผูดู้แลเด็กมากที่สุด 
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านอิฐมีผลต่อความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีแนวโน้มว่าประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยิ่งสูงขึ้น จะท าให้ประชาชนมีความพึงพอใจมากขึ้น 

สายยันต์ ภิรมกิจ (2547) ศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทของเทศบาลต าบลหนองบัวระเหว ในการสร้างการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น” พบว่า บทบาทของเทศบาลและการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
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การพัฒนาท้องถิ่นโดยรวมและรายได้ 4 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง คือด้านรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ด้านการร่วม
วางแผนพัฒนาเทศบาล ด้านร่วมปฏิบัติงานและด้านการตรวจสอบและประเมินผล ส่วนด้านการแสดงความ
คิดเห็นในระดับน้อยในส่วนเรื่องการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทเทศบาลในการสร้างการมีส่วนร่วม
และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น จ าแนกตามอายุและระดับการศึกษาพบว่า อายุ ระดับการศึกษาที่แตกต่าง
กันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทในการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นทั้ง โดยรวมและ
รายด้านทั้ง 4 ด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สุภัทรา บุญอากาศ (2550) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้ บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวังสมบูรณ์ กิ่งอ าเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังสมบูรณ์ กิ่งอ าเภอวังสมบูรณ ์จังหวัดสระแก้ว ในการ
ให้บริการในงาน 3 ด้าน คือ ด้านกระบวนการ/ ขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่/ บุคลากรผู้ให้บริการ และ
ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก ผลการศึกษาพบว่า 1) ประชาชนมีความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่/ บุคลากรผู้ให้บริการ 
และด้านส่ิงอ านวยความสะดวกอยู่ในระดับมาก 2) ประชาชนมีความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ ขั้นตอนการ
ให้บริการ อยู่ในระดับปานกลาง โดยรวมประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวังสมบูรณ ์โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  (2552) การส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ประจ าปี
งบประมาณ ผลการศึกษาพบว่า ส่วนมากเป็นเพศชาย มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป การศึกษาระดับประถมศึกษา 
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีรายได้อยู่ระหว่าง 2,000 – 4,000  บาท ส่วนมากเคยมารับบริการ 2-3 ครั้ง โดยมา
ติดต่อขอรับบริการจากงาน ส่วนการคลังเกี่ยวกับการชาระภาษีมากที่สุด  และประชาชนส่วนมากได้รับข้อมูล
ข่าวสาร ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้จากเสียงตามสาย การส ารวจความพึงพอใจพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ประชาชนพอใจในคุณภาพการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีความพึงพอใจมากสุด  แต่มีความพึงพอใจน้อยสุดด้านกระบวนการ ขั้นตอนการ
ให้บริการ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดแต่ละด้าน พบว่า  

1) ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ ผู้รับบริการพอใจเรื่องระยะเวลาในการให้บริการมีความ
เหมาะสมมากสุด แต่พอใจเรื่องช่องทางการให้บริการที่หลากหลายน้อยสุด  

2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการพอใจเรื่องความเป็นกันเองกับประชาชนที่มารับบริการของ
เจ้าหน้าที่มากสุด แต่พอใจเรื่องการให้ค าแนะน า การตอบข้อซักถาม ปัญหา ข้อสงสัย และอธิบายได้อย่างชัดเจน
ของเจ้าหน้าที่น้อยสุด  

3) ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก ผู้รับบริการพอใจเรื่องป้ายประชาสัมพันธ์และ ป้ายแสดงสถานที่การ
ให้บริการเห็นได้ง่ายมากสุด แต่พอใจเรื่องเครื่องมือ/ วัสดุ/ อุปกรณ์/ ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศน้อยสุด  

การส ารวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการแยกตามภาระงานหลัก พบว่า  
1) งานพัฒนาชุมชน งานกฎหมายและคดี งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ (ส านักปลัด) และ

งานช าระภาษี (ส่วนการคลัง) ผู้รับบริการพอใจด้านเจา้หนา้ที่ผู้ให้บริการมากสุด แต่มีความพอใจด้านกระบวนการ
ขั้นตอนการให้บริการน้อยสุด 



22 
 

2) จัดท าข้อมูลด้านวิศวกรรม งานตรวจสอบ การก่อสร้าง งานควบคุมอาคาร ฯลฯ (ส่วนโยธา) 
ผู้รับบริการพอใจด้านส่ิงอ านวยความสะดวกมากสุดแต่มีความพอใจ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการน้อย
สุด  

3) งานด้านบริหารการศึกษา งานพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานธุรการ ฯลฯ (ส่วน
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) ผู้รับบริการพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มากสุด แต่มีความพอใจด้านส่ิงอา
นวยความสะดวกน้อยสุด  

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความ พึงพอใจต่อคุณภาพ
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ในภาพรวม อยู่ในระดับ ร้อยละ 85.00 โดยได้คะแนนอยู่
ในระดับ 7 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการประเมิน 

 
3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา   

การประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ

เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้านการให้บริการประชาชน โดยครอบคลุมตามประกาศเทศบาล

เมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน 31

กระบวนงานบริการ 

 
3.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากร  
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็นประชาชนที่รับบริการจาก 6 กลุ่มงาน ได้แก่ งานทะเบียน

ราษฎร์ งานห้องสมุด งานสาธารณสุข งานจัดเก็บ(ภาษี/ค่าธรรมเนียม) งานสังคมสงเคราะห์ และงานการขอ

อนุญาตก่อสร้างดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประจ าปี 2558 จ านวน 20,009 คน   

(ที่มา: เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2557) 

กลุ่มตัวอย่าง  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า เป็นประชาชนที่รับบริการจากเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด

นครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 จ านวน 400 คน ซ่ึงได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Sample random sampling)  

 ประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่ใช้ในการศึกษาด้วยความเช่ือมั่น 95% ( = .05) ซ่ึงเทียบจาก

ตารางขนาดกลุ่มตัวอย่างของยามาเน่ (ล้วน  สายยศ และอังคณา  สายยศ. 2538 : 297 ;  อ้างอิงจาก Yamane. 1967) 

ปรากฏว่าต้องใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 393 คนแต่ผู้ประเมินก าหนดที่ 400 คน  

 

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า  

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ

ให้บริการของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชประจ าปี 2558 แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 

โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 ข้อมูลแสดงความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด

นครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 

 ตอนที่ 3 ความคิดเห็นทั่วไปและข้อเสนอแนะ 
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3.4 วิธีการเกบ็ขอ้มูล   
การประเมินนี้จะใช้วิธีการเก็บข้อมูล ดังนี ้

1) ลงส ารวจพื้นที่จริงโดยการใช้แบบสอบถามปลายปิด และแบบสอบถามปลายเปิด ส าหรับ

แบบสอบถามปลายเปิด และข้อเสนอแนะต่างๆ จะใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก บันทึกข้อมูลลงแบบสอบถาม 

บันทึกภาพนิ่ง เก็บข้อมูลในพื้นที่งานบริการต่างๆ และเก็บข้อมูลตามชุมชนเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เคยใช้บริการ โดย

มีการกระจายข้อมูล ให้ครบตามปริมาณกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนด 

2) วิเคราะห์ผลการประเมิน 

3) น าผลการวิเคราะห์ผลการประเมินประชุมร่วมกับกองวิชาการและแผนงานวิชาการเพื่อสรุปผลการ

ประเมิน 

4) รายการผลการประเมนิ 

 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล   

การประเมินนี้จะใช้การวิเคราะหข์้อมูล ดังนี ้
1) น าผลที่ได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ค่าทางสถิติ โดยค านวณหาค่าสถิติพื้นฐาน ด้วยโปรแกรม

ส าเร็จรูป SPSS for Windows ได้แก่ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เพื่อวัด
ค่าเฉลี่ยและการกระจายของข้อมูล และน าเสนอในรูปแบบตารางพร้อมกับพรรณนาประกอบ 
 2) การใช้กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ทั้ง 1 ข้อจะใช้หลักการสังเคราะห์มูลตีความ 
(Interpretive analysis) 

ระดับการแปรผลจากการใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D) จากแบบสอบถามซ่ึงใช้มาตราส่วน (Rating scale) ตามแบบไลเกิร์ดจะแบ่งมาตราส่วนออกเป็น 5 
ล าดับ คือ 

มาตราส่วน  คะแนน 
 มากที่สุด   5 
 มาก   4 
 ปานกลาง  3 
 น้อย   2 
 น้อยที่สุด   1 
 การแปลความหมายของข้อมูล พิจารณาจากคะแนนเฉลี่ย (Mean) โดยก าหนดเกณฑ์ในการค านวณค่า
คะแนนของ  John W.Best ดังนี้ 
 คะแนนเฉลี่ย 4.50  -  5.00 หมายถึง  มากที่สุด 
 คะแนนเฉลี่ย 3.50  -  4.49 หมายถึง  มาก 
 คะแนนเฉลี่ย 2.50  -  3.49 หมายถึง  ปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย 1.50  -  2.49 หมายถึง  น้อย 
 คะแนนเฉลี่ย 1.00  -  1.49 หมายถึง  น้อยที่สุด 
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 ส าหรับข้อมูลที่ได้จากค าถามปลายเปิดได้ท าการรวบรวมข้อมูลทั้งหมด และด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล

ด้วยการจัดจ าแนกประเภทข้อความที่มีลักษณะเหมือนกันและคล้ายคลึงกันให้อยู่ในประเภทเดียวกัน จากนั้น

วิเคราะห์เนื้อหาของข้อมูลและน าเสนอในรูปแบบของความเรียง 
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บทที่ 4 
ผลการประเมิน 

 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการประเมินโดยใช้หลักการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative  research) ซ่ึงใช้ระเบียบ
วิธีการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey research) การศึกษาวิจัยจากเอกสาร (Documentary  research) และการศึกษาวิจัย
ภาคสนาม (Field  research) หัวข้อที่ศึกษาประเมินคือ เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ
เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 การประเมินในครั้งนี้ ผู้ประเมินได้เก็บรวบรวมข้อมูล
จากประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการจากเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  จ านวน 400 คน ซ่ึงผล
การศึกษา ประกอบด้วย 3 ตอน ดังนี้  

ตอนที่ 1 ขอ้มูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ข้อมูลแสดงความคิดเห็นจากการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ

เทศบาลเมืองทุ่งสง   
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นทั่วไปและข้อเสนอแนะ 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อค าถามในส่วนที่ 1 ขอ้มูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยข้อค าถาม 9 ข้อ ดังนี้ 
(1) กลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามกลุ่มงานได้ดังตารางที่ 1 

 
ตารางท่ี 1 กลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามกลุ่มงาน 

กลุ่มงาน จ านวน (คน) ร้อยละ อันดับ 

งานสาธารณสุข 120 30.0 1 
งานจัดเก็บภาษี/ค่าธรรมเนียม 100 25.0 2 
งานห้องสมุด 70 17.5 3 
งานทะเบียนราษฎร ์ 50 12.5 4 
งานสังคมสงเคราะห ์ 50 12.5 4 
งานบริการด้านการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน 
หรือเคลื่อนย้ายอาคาร 

10 2.5 
5 

รวม 400 100.0  
 
จากตารางที่ 1 พบว่ากลุ่มตัวอยา่งส่วนใหญ่มาติดต่อขอรับบริการในกลุ่มงานบริการด้านงานสาธารณสุข 

จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 รองลงมากลุ่มงานบริการด้านจัดเก็บภาษี/ค่าธรรมเนียม จ านวน 100 คน คิด
เป็นร้อยละ 25.00 ต่ าสุดกลุ่มงานบริการด้านการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร 
จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50  
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(2) เพศ กลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศ ได้ดังตารางที่ 2 
 

ตารางท่ี 2 กลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ อันดับ 

หญิง 267 66.75 1 
ชาย 133 33.25 2 

 รวม 400 100.0  
 

จากตารางที่ 2 พบว่ากลุ่มตัวอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 267 คน คิดเป็นร้อยละ 66.75 รองลงมา
เพศชาย จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 33.25 

 

(3) อายุ กลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอายุ ได้ดังตารางที่ 3 
 

ตารางท่ี 3 กลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอายุ 

อาย ุ จ านวน (คน) ร้อยละ อันดับ 
30-39 ป ี 96 24.00 1 
20-29 ป ี 84 21.00 2 
40-49 ป ี 75 18.75 3 
50-59 ป ี 59 14.75 4 
น้อยกว่า 20 ปีลงมา 50 12.50 5 
มากกว่า 60 ปีขึน้ไป 36 9.00 6 

รวม 400 100.0  
 

จากตารางที่ 3 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 30-39 ปี จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 24.00 
รองลงมาช่วงอายุ 20-29 ปี จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21.00 ต่ าสุดช่วงอายุ มากกว่า 60 ปีขึ้นไป จ านวน 36  คน 
คิดเป็นร้อยละ 9.00 

 

(4) สถานภาพ กลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามสถานภาพ ได้ดังตารางที่ 4 
 

ตารางท่ี 4 กลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ อันดับ 
สมรส 178 44.50 1 
โสด 166 41.50 2 
หม้าย 23 5.75 3 
หย่าร้าง 19 4.75 4 
แยกกันอยู่ 14 3.50 5 

รวม 400 100.0  



28 
 

 

 

จากตารางที่ 4 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จ านวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 44.50 
รองลงมาสถานภาพโสด จ านวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 41.50  ต่ าสุดสถานภาพแยกกันอยู่ จ านวน 14 คน คิดเป็น
ร้อยละ 3.50 

 

(5) การศึกษา กลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามการศึกษา ได้ดังตารางที่ 5 
 

ตารางท่ี 5 กลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามการศึกษา 

การศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ อันดับ 
ปริญญาตร ี 108 27.00 1 
มัธยมศึกษาตอนต้น 97 24.25 2 
ประถมศึกษา 54 13.50 3 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 53 13.25 4 
ปวช. 33 8.25 5 
ปวส. 31 7.75 6 
สูงกว่าปริญญาตร ี 13 3.25 7 
ไม่ได้ศึกษา 11 2.75 8 

รวม 400 100.0  
 

จากตารางที่ 5 พบว่ากลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เรียนจบปริญญาตรี จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 27.00 
รองลงมาเรียนจบมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 24.25 ต่ าสุดไม่ได้ศึกษา จ านวน 11 คน คิด
เป็นร้อยละ 2.75  

 

(6) อาชีพ กลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอาชีพ ได้ดังตารางที่ 6 
 

ตารางท่ี 6 กลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ อันดับ 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 138 34.50 1 
นักเรียน/นักศึกษา 79 19.75 2 
รับจ้างทั่วไป 53 13.25 3 
รับราชการ/ลูกจ้างราชการ 36 9.00 4 
แม่บ้าน 35 8.75 5 
ลูกจ้างเอกชน 34 8.50 6 
เกษตรกร 13 3.25 7 
รัฐวิสาหกิจ 11 2.75 8 
อื่นๆ 1 0.25 9 

รวม 400 100.0  
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จากตารางที่ 6 พบว่ากลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 
34.50 รองลงมาอาชีพนักเรียน/นักศึกษา จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 19.75 ต่ าสุดอาชีพอื่นๆ จ านวน 1 คน คิด
เป็นร้อยละ 0.25 ตามล าดับ 

 
(7) จ านวนครั้งที่มาขอรับบริการ กลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามจ านวนครั้งที่มาขอรับบริการ ได้ดังตารางที่ 7 

 
ตารางท่ี 7 กลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามจ านวนครั้งที่มาขอรับบริการในรอบ 1 ป ี(เฉพาะกลุม่งานที่ตอบแบบสอบถาม) 

จ านวนครั้งที่ขอรับบริการ จ านวน (คน) ร้อยละ อันดับ 
2-10 ครั้งต่อป ี 227 56.75 1 
1 ครั้งต่อปี 115 28.75 2 
11-20 ครั้ง ต่อป ี 36 9.00 3 
มากกว่า 30 ครั้ง ต่อปี    14 3.50 4 
21-30 ครั้ง ต่อปี 6 1.50 5 
อื่นๆ 2 0.50 6 

รวม 400 100.0  
 

จากตารางที่ 7 กลุ่มว่ากลุ่มตัวอย่างมีจ านวนครั้งที่ขอรับบริการจ านวน 2-10 ครั้งต่อปี จ านวน 227 คน คิดเป็น
ร้อยละ 56.75 รองลงมาคือขอรับบริการจ านวน 1 ครั้งต่อปี จ านวน 115 คน คิด เป็นร้อยละ 28.75 น้อยที่สุดขอรับบริการ
จ านวนอื่นๆ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50  

 
(8) จ านวนครั้งที่มาขอรับบริการในรอบ 1 ปี (รวมทุกกลุ่มงาน) กลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามจ านวนครั้งที่มาขอรับ

บริการ ได้ดังตารางที่ 8 
 

ตารางท่ี 8 กลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามจ านวนครั้งที่มาขอรับบริการในรอบ 1 ปี (รวมทุกกลุ่มงาน) 

จ านวนครั้งที่ขอรับบริการ จ านวน (คน) ร้อยละ อันดับ 
2-10 ครั้งต่อป ี 250 62.50 1 
1 ครั้งต่อปี 95 23.75 2 
11-20 ครั้ง ต่อป ี 33 8.25 3 
21-30 ครั้ง ต่อปี 12 3.00 4 
มากกว่า 30 ครั้ง ต่อปี    9 2.25 5 
อื่นๆ 1 0.25 6 

รวม 400 100.0  

 
จากตารางที่ 8 กลุ่มว่ากลุ่มตัวอย่างมีจ านวนครั้งที่ขอรับบริการจ านวน 2-10 ครั้งต่อปี จ านวน 250 คน คิดเป็น

ร้อยละ 62.50 รองลงมาคือขอรับบริการจ านวน 1 ครั้งต่อปี จ านวน 95 คน คิด เป็นร้อยละ 23.75 น้อยที่สุดขอรับบริการ
จ านวนอื่นๆ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.25 
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(9) ระยะเวลาที่ได้รับบริการและเสร็จส้ิน (เฉพาะกลุ่มงานที่ตอบแบบสอบถาม) กลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามระยะเวลา

ที่ได้รับบริการ ได้ดังตารางที่ 9 
 

ตารางท่ี 9 กลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามระยะเวลาท่ีได้รับบริการและเสร็จส้ิน (เฉพาะกลุ่มงานที่ตอบแบบสอบถาม) 

ระยะเวลาท่ีได้รับบริการและเสรจ็สิ้น จ านวน (คน) ร้อยละ อันดับ 
16-30 นาท ี 160 40.00  
0-15 นาที 86 21.50  
31-60 นาที 72 18.00  
61-90 นาท ี 28 7.00  
มากกว่า 180 นาที 21 5.25  
91-120 นาที 20 5.00  
121-150 นาท ี 8 2.00  
อื่นๆ 3 0.75  
151-180 นาท ี 2 0.50  

รวม 400 100.0  
 
จากตารางที่ 9 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระยะเวลาที่ได้รับบริการและเสร็จส้ิน อยู่ในช่วงเวลา 16-30 นาที 

จ านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 รองลงมาคือช่วงเวลา 0-15 นาที จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 21.50 ต่ าสุดช่วงเวลา 
151-180 นาที จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31 
 

 

 

ตอนที่ 2 การส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บรกิารของเทศบาลเมืองทุ่งสง 
 

4.2 ผลการวิเคราะหค์วามพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บรกิาร (ในภาพรวม) ของเทศบาลเมอืงทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 
 
ตารางท่ี 10 สรุปความพึงพอใจของประชาชนที่มตี่อการใหบ้ริการ (แยกตามกลุ่มงาน) ของเทศบาลเมืองทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 

กลุ่มงาน 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
อันดับ 

1. งานทะเบียนราษฎร ์ 4.204 0.501 มาก 1 
5. งานสังคมสงเคราะห ์ 3.947 0.463 มาก 2 
2. งานห้องสมุด 3.733 0.494 มาก 3 
4. งานจัดเก็บภาษี/ค่าธรรมเนียม 3.535 0.609 มาก 4 
3. งานสาธารณสุข 3.264 0.601 ปานกลาง   5 
6. งานการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ
เคลื่อนย้ายอาคาร 

3.240 0.348 ปานกลาง 6 

รวม 3.616 0.635 มาก  

 
จากการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด

นครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 โดยการสุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่รับบริการ จ านวน 400 คน ผลปรากฏว่า

ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองทุ่งสงในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

3.616 โดยสามารถเรียงล าดับความพึงพอใจกลุ่มงานต่างๆ 3 อันดับแรก ได้ดังนี้ 

ความพึงพอใจมากที่สุด  3 อนัดับแรก (เรียงจากมากไปหาน้อย) 
 อันดับที่  1 กลุ่มงานทะเบียนราษฎร ์ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดับมาก  คือมีค่าเฉลี่ย  4.204 
 อันดับที่  2 กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คือมีค่าเฉลีย่  3.947 
 อันดับที่  3 กลุ่มงานห้องสมุด ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คือมีค่าเฉลี่ย  3.733 
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ตารางท่ี 11 สรุปความพึงพอใจของประชาชนที่มตี่อการใหบ้ริการ (ในภาพรวม) ของเทศบาลเมืองทุง่สง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 

ประเด็นการพิจารณา 
 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

1. ด้านเจ้าหน้าทีใ่หบ้ริการ    
1. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัวเรียบร้อย 3.82 0.776 มาก 
2. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่ผู้มาตดิตอ่

รับบริการ 3.69 0.808 มาก 
3. เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง

น่าเชื่อถือ 3.70 0.820 มาก 
4. เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกดิขึ้นได้อย่างเหมาะสม 3.68 0.827 มาก 
5. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเป็นธรรม 3.75 0.838 มาก 
6. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต 3.83 0.834 มาก 
7. ความเชื่อมั่นต่อเจ้าหน้าที่ใหบ้ริการ 3.75 0.829 มาก 
2. ด้านกระบวนการขัน้ตอนการให้บริการ    
8. มีป้ายประชาสัมพันธ์สถานที่และป้ายบอกจุดที่ให้บริการในแต่ละ

ภารกิจไว้ 3.69 0.849 มาก 
9. มีช่องทางการใหบ้ริการที่หลากหลาย 3.54 0.881 มาก 
10. มีช่องทางการใหบ้ริการเร่งด่วนแก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และหญิงตั้งครรภ์ 3.54 0.908 มาก 
11. ขั้นตอนการให้บริการมีระบบไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน 3.60 0.847 มาก 
12. ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว 3.66 0.873 มาก 
13. แบบฟอร์มในการยื่นเรื่องต่างๆ ชัดเจนและอ่านเข้าใจง่าย 3.66 0.861 มาก 
14. มีผังแสดงล าดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน 3.61 0.849 มาก 
15. ระยะเวลาในการปฏิบัตหิรือให้บริการเรื่องต่างๆ มีความรวดเร็ว 3.60 0.876 มาก 
16. ความเชื่อมั่นต่อกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 3.60 0.875 มาก 
3. ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก    
17. การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการด้านทีจ่อดรถ  3.40 0.899 ปานกลาง 
18. การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการด้านทางลาดคน

พิการ 3.49 0.909 ปานกลาง 
19. การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการด้านทีบ่ริการน้ าดื่ม  3.47 0.840 ปานกลาง 
20. การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการด้านที่นัง่รอ  3.52 0.884 มาก 
21. การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการด้านห้องน้ า ที่

เพียงพอ มีความสะอาดและเปน็ระเบียบเรียบร้อย 3.47 0.887 ปานกลาง 
22. มีเครื่องมือ/อปุกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ 3.58 0.822 มาก 
23. มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจนสะดวก

เหมาะสม 3.59 0.815 มาก 
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ประเด็นการพิจารณา 
 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

24. อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย 3.63 0.843 มาก 
25. ความเชื่อมั่นต่อส่ิงอ านวยความสะดวก 3.57 0.844 มาก 

รวม 3.616 0.635 มาก 
 

จากการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด

นครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 โดยการสุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่รับบริการ จ านวน 400 คน ผลปรากฏว่า

ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองทุ่งสงในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

3.616 โดยสามารถเรียงล าดับความพึงพอใจ 3 อันดับแรก และ 3  อันดับหลัง ได้ดังนี้ 

ความพึงพอใจมากที่สุด  3 อนัดับแรก (เรียงจากมากไปหาน้อย) 
 อันดับที่  1  ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการ 

ข้อ 6 เจ้าหน้าทีใ่หบ้ริการด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต  
ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  คือมีค่าเฉลี่ย  3.83 

อันดับที่  2  ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการ 
ข้อ 1 เจ้าหน้าที่พดูจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัวเรียบร้อย 

ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  คือมีค่าเฉลี่ย  3.82 
อันดับที่  3  ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการ 
ข้อ 5 เจ้าหน้าทีใ่หบ้ริการด้วยความเป็นธรรม  
ข้อ 7 ความเชื่อมั่นต่อเจ้าหน้าทีใ่ห้บริการ 

ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  คือมีค่าเฉลี่ย 3.75 
 

ความพึงพอใจน้อยท่ีสุด  3  อันดบัหลัง  (เรียงจากน้อยไปหามาก) 
 อันดับที่  1  ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการ 

ข้อ 17 การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่ใหบ้ริการด้านทีจ่อดรถ 
ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  คือมีค่าเฉลี่ย   3.40 

อันดับที่ 2  ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการ 
ข้อ 19 การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่ใหบ้ริการด้านทีบ่รกิารน้ าดื่ม 
ข้อ 21 การจดัสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่ใหบ้ริการด้านห้องน้ า ที่เพียงพอ มีความสะอาดและเป็น 
           ระเบียบเรียบร้อย 

ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  คือมีค่าเฉลี่ย   3.47 
อันดับที่  3  ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการ 
ข้อ 18 การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่ใหบ้ริการด้านทางลาดคนพิการ 

ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  คือมีค่าเฉลี่ย   3.49 
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4.3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บรกิารของกลุ่มงานทะเบียนราษฎร ์

 
ตารางท่ี 12 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอ่การให้บริการของกลุ่มงานทะเบียนราษฎร ์

ประเด็นการพิจารณา 
 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

1. ด้านเจ้าหน้าทีใ่หบ้ริการ    
1. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัวเรียบร้อย 4.36 0.598 มาก 
2. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่ผู้มาตดิตอ่

รับบริการ 4.32 0.683 มาก 
3. เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง

น่าเชื่อถือ 4.42 0.609 มาก 
4. เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกดิขึ้นได้อย่างเหมาะสม 4.30 0.614 มาก 
5. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเป็นธรรม 4.38 0.602 มาก 
6. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต 4.44 0.577 มาก 
7. ความเชื่อมั่นต่อเจ้าหน้าที่ใหบ้ริการ 4.42 0.609 มาก 
2. ด้านกระบวนการขัน้ตอนการให้บริการ    
8. มีป้ายประชาสัมพันธ์สถานที่และป้ายบอกจุดที่ให้บริการในแต่ละ

ภารกิจไว้ 4.14 0.700 มาก 
9. มีช่องทางการใหบ้ริการที่หลากหลาย 3.96 0.832 มาก 
10. มีช่องทางการใหบ้ริการเร่งด่วนแก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และหญิงตั้งครรภ์ 4.12 0.799 มาก 
11. ขั้นตอนการให้บริการมีระบบไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน 4.34 0.626 มาก 
12. ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว 4.38 0.697 มาก 
13. แบบฟอร์มในการยื่นเรื่องต่างๆ ชัดเจนและอ่านเข้าใจง่าย 4.28 0.607 มาก 
14. มีผังแสดงล าดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน 4.20 0.700 มาก 
15. ระยะเวลาในการปฏิบัตหิรือให้บริการเรื่องต่างๆ มีความรวดเร็ว 4.28 0.701 มาก 
16. ความเชื่อมั่นต่อกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.34 0.626 มาก 
3. ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก    
17. การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการด้านทีจ่อดรถ  3.60 1.030 มาก 
18. การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการด้านทางลาดคน

พิการ 4.04 0.669 มาก 
19. การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการด้านทีบ่ริการน้ าดื่ม  3.92 0.665 มาก 
20. การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการด้านที่นัง่รอ  4.22 0.465 มาก 
21. การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการด้านห้องน้ า ที่

เพียงพอ มีความสะอาดและเปน็ระเบียบเรียบร้อย 4.04 0.699 มาก 
22. มีเครื่องมือ/อปุกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ 4.14 0.639 มาก 
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ประเด็นการพิจารณา 
 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

23. มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจนสะดวก
เหมาะสม 4.16 0.710 มาก 

24. อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย 4.16 0.650 มาก 
25. ความเชื่อมั่นต่อส่ิงอ านวยความสะดวก 4.16 0.650 มาก 

รวม 4.204 0.501 มาก 
 

จากการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของกลุ่มงานทะเบียนราษฎร์ โดยการ

สุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่รับบริการ จ านวน 50 คน ผลปรากฏว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ   

อยู่ในระดับมาก คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.204 
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4.4 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บรกิารของกลุ่มงานห้องสมุด 

 
ตารางท่ี 13 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอ่การให้บริการของกลุ่มงานห้องสมดุ 

ประเด็นการพิจารณา 
 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

1. ด้านเจ้าหน้าทีใ่หบ้ริการ    
1. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัวเรียบร้อย 4.00 0.742 มาก 
2. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่ผู้มาตดิตอ่

รับบริการ 3.86 0.687 มาก 
3. เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง

น่าเชื่อถือ 3.93 0.709 มาก 
4. เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกดิขึ้นได้อย่างเหมาะสม 3.94 0.679 มาก 
5. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเป็นธรรม 3.96 0.751 มาก 
6. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต 4.10 0.725 มาก 
7. ความเชื่อมั่นต่อเจ้าหน้าที่ใหบ้ริการ 3.99 0.771 มาก 
2. ด้านกระบวนการขัน้ตอนการให้บริการ    
8. มีป้ายประชาสัมพันธ์สถานที่และป้ายบอกจุดที่ให้บริการในแต่ละ

ภารกิจไว้ 3.77 0.726 มาก 
9. มีช่องทางการใหบ้ริการที่หลากหลาย 3.56 0.828 มาก 
10. มีช่องทางการใหบ้ริการเร่งด่วนแก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และหญิงตั้งครรภ์ 3.27 0.992 มาก 
11. ขั้นตอนการให้บริการมีระบบไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน 3.76 0.690 มาก 
12. ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว 3.87 0.612 มาก 
13. แบบฟอร์มในการยื่นเรื่องต่างๆ ชัดเจนและอ่านเข้าใจง่าย 3.74 0.674 มาก 
14. มีผังแสดงล าดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน 3.71 0.663 มาก 
15. ระยะเวลาในการปฏิบัตหิรือให้บริการเรื่องต่างๆ มีความรวดเร็ว 3.71 0.801 มาก 
16. ความเชื่อมัน่ต่อกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 3.80 0.754 มาก 
3. ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก    
17. การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการด้านทีจ่อดรถ  3.31 0.941 ปานกลาง 
18. การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการด้านทางลาดคน

พิการ 3.60 0.939 มาก 
19. การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการด้านทีบ่ริการน้ าดื่ม  3.43 0.809 ปานกลาง 
20. การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการด้านที่นัง่รอ  3.47 1.032 ปานกลาง 
21. การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการด้านห้องน้ า ที่

เพียงพอ มีความสะอาดและเปน็ระเบียบเรียบร้อย 3.36 1.050 ปานกลาง 
22. มีเครื่องมือ/อปุกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ 3.80 0.714 มาก 
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ประเด็นการพิจารณา 
 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

23. มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจนสะดวก
เหมาะสม 3.79 0.611 มาก 

24. อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย 3.81 0.767 มาก 
25. ความเชื่อมั่นต่อส่ิงอ านวยความสะดวก 3.79 0.720 มาก 

รวม 3.733 0.494 มาก 
 

จากการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของกลุ่มงานห้องสมุด โดยการสุ่ม

ตัวอย่างจากประชาชนที่รับบริการ จ านวน 70 คน ผลปรากฏว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ อยู่ใน

ระดับมาก คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.733  
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4.5 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บรกิารของกลุ่มงานสาธารณสขุ 

 
ตารางท่ี 14 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอ่การให้บริการของกลุ่มงานสาธารณสุข 

ประเด็นการพิจารณา 
 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

1. ด้านเจ้าหน้าทีใ่หบ้ริการ    
1. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัวเรียบร้อย 3.48 0.756 ปานกลาง 
2. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่ผู้มาตดิตอ่

รับบริการ 3.33 0.790 ปานกลาง 
3. เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง

น่าเชื่อถือ 3.31 0.828 ปานกลาง 
4. เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกดิขึ้นได้อย่างเหมาะสม 3.34 0.893 ปานกลาง 
5. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเป็นธรรม 3.42 0.940 ปานกลาง 
6. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต 3.49 0.926 ปานกลาง 
7. ความเชื่อมัน่ต่อเจ้าหน้าที่ใหบ้ริการ 3.36 0.868 ปานกลาง 
2. ด้านกระบวนการขัน้ตอนการให้บริการ    
8. มีป้ายประชาสัมพันธ์สถานที่และป้ายบอกจุดที่ให้บริการในแต่ละ

ภารกิจไว้ 3.31 0.848 ปานกลาง 
9. มีช่องทางการใหบ้ริการที่หลากหลาย 3.25 0.853 ปานกลาง 
10. มีช่องทางการใหบ้ริการเร่งด่วนแก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และหญิงตั้งครรภ์ 3.44 0.896 ปานกลาง 
11. ขั้นตอนการให้บริการมีระบบไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน 3.25 0.882 ปานกลาง 
12. ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว 3.32 0.935 ปานกลาง 
13. แบบฟอร์มในการยื่นเรื่องต่างๆ ชัดเจนและอ่านเข้าใจง่าย 3.33 0.956 ปานกลาง 
14. มีผังแสดงล าดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน 3.28 0.927 ปานกลาง 
15. ระยะเวลาในการปฏิบัตหิรือให้บริการเรื่องต่างๆ มีความรวดเร็ว 3.18 0.857 ปานกลาง 
16. ความเชื่อมั่นต่อกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 3.14 0.892 ปานกลาง 
3. ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก    
17. การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการด้านทีจ่อดรถ  3.07 0.862 ปานกลาง 
18. การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการด้านทางลาดคน

พิการ 3.10 0.902 ปานกลาง 
19. การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการด้านทีบ่ริการน้ าดื่ม  3.23 0.857 ปานกลาง 
20. การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการด้านที่นัง่รอ  3.18 0.840 ปานกลาง 
21. การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการด้านห้องน้ า ที่

เพียงพอ มีความสะอาดและเปน็ระเบียบเรียบร้อย 3.16 0.767 ปานกลาง 
22. มีเครื่องมือ/อปุกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ 3.16 0.799 ปานกลาง 
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ประเด็นการพิจารณา 
 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

23. มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจนสะดวก
เหมาะสม 3.16 0.756 ปานกลาง 

24. อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย 3.18 0.785 ปานกลาง 
25. ความเชื่อมั่นต่อส่ิงอ านวยความสะดวก 3.14 0.823 ปานกลาง 

รวม 3.264 0.601 ปานกลาง 
 

จากการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของกลุ่มงานสาธารณสุข โดยการสุ่ม

ตัวอย่างจากประชาชนที่รับบริการ จ านวน 120 คน ผลปรากฏว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ อยู่ใน

ระดับปานกลาง คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.264 
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4.6 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บรกิารของกลุ่มงานจัดเกบ็ภาษี/ค่าธรรมเนียม 
 
ตารางท่ี 15 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอ่การให้บริการของกลุ่มงานจัดเก็บภาษี/
ค่าธรรมเนียม 

ประเด็นการพิจารณา 
 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

1. ด้านเจ้าหน้าทีใ่หบ้ริการ    
1. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัวเรียบร้อย 3.77 0.750 มาก 
2. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่ผู้มาตดิตอ่

รับบริการ 3.61 0.751 มาก 
3. เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง

น่าเชื่อถือ 3.52 0.703 มาก 
4. เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกดิขึ้นได้อย่างเหมาะสม 3.52 0.717 มาก 
5. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเป็นธรรม 3.57 0.685 มาก 
6. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต 3.67 0.739 มาก 
7. ความเชื่อมั่นต่อเจ้าหน้าที่ใหบ้ริการ 3.59 0.698 มาก 
2. ด้านกระบวนการขัน้ตอนการให้บริการ    
8. มีป้ายประชาสัมพันธ์สถานที่และป้ายบอกจุดที่ให้บริการในแต่ละ

ภารกิจไว้ 3.72 0.854 มาก 
9. มีช่องทางการใหบ้ริการที่หลากหลาย 3.50 0.937 มาก 
10. มีช่องทางการใหบ้ริการเร่งด่วนแก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และหญิงตั้งครรภ์ 3.43 0.868 ปานกลาง 
11. ขั้นตอนการให้บริการมีระบบไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน 3.44 0.857 ปานกลาง 
12. ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว 3.54 0.846 มาก 
13. แบบฟอร์มในการยื่นเรื่องต่างๆ ชัดเจนและอ่านเข้าใจง่าย 3.55 0.892 มาก 
14. มีผังแสดงล าดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน 3.47 0.797 ปานกลาง 
15. ระยะเวลาในการปฏิบัตหิรือให้บริการเรื่องต่างๆ มีความรวดเร็ว 3.60 0.899 มาก 
16. ความเชื่อมั่นต่อกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 3.54 0.809 มาก 
3. ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก    
17. การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการด้านทีจ่อดรถ  3.50 0.847 มาก 
18. การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการด้านทางลาดคน

พิการ 3.46 0.958 ปานกลาง 
19. การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการด้านทีบ่ริการน้ าดื่ม  3.38 0.850 ปานกลาง 
20. การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการด้านที่นัง่รอ  3.41 0.866 ปานกลาง 
21. การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการด้านห้องน้ า ที่

เพียงพอ มีความสะอาดและเปน็ระเบียบเรียบร้อย 3.41 0.866 ปานกลาง 
22. มีเครื่องมือ/อปุกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ 3.52 0.810 มาก 
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ประเด็นการพิจารณา 
 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

23. มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจนสะดวก
เหมาะสม 3.53 0.797 มาก 

24. อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย 3.62 0.814 มาก 
25. ความเชื่อมั่นต่อส่ิงอ านวยความสะดวก 3.51 0.823 มาก 

รวม 3.535 0.609 มาก 
 

จากการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของกลุ่มงานจัดเก็บภาษี/ค่าธรรมเนียม 

โดยการสุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่รับบริการ จ านวน 100 คน ผลปรากฏว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อการ

ให้บริการ อยู่ในระดับมาก คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.535  
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4.7 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บรกิารของกลุ่มงานสงัคมสงเคราะห ์

 
ตารางท่ี 16 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอ่การให้บริการของกลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ 

ประเด็นการพิจารณา 
 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

1. ด้านเจ้าหน้าทีใ่หบ้ริการ    
1. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัวเรียบร้อย 4.08 0.634 มาก 
2. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่ผู้มาตดิตอ่

รับบริการ 3.94 0.740 มาก 
3. เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง

น่าเชื่อถือ 4.04 0.669 มาก 
4. เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกดิขึ้นได้อย่างเหมาะสม 3.94 0.740 มาก 
5. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเป็นธรรม 4.04 0.669 มาก 
6. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต 4.04 0.638 มาก 
7. ความเชื่อมั่นต่อเจ้าหน้าที่ใหบ้ริการ 4.10 0.647 มาก 
2. ด้านกระบวนการขัน้ตอนการให้บริการ    
8. มีป้ายประชาสัมพันธ์สถานที่และป้ายบอกจุดที่ให้บริการในแต่ละ

ภารกิจไว้ 4.06 0.793 มาก 
9. มีช่องทางการใหบ้ริการที่หลากหลาย 3.94 0.682 มาก 
10. มีช่องทางการใหบ้ริการเร่งด่วนแก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และหญิงตั้งครรภ์ 3.88 0.718 มาก 
11. ขั้นตอนการให้บริการมีระบบไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน 3.82 0.596 มาก 
12. ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว 3.76 0.744 มาก 
13. แบบฟอร์มในการยื่นเรื่องต่างๆ ชัดเจนและอ่านเข้าใจง่าย 3.96 0.605 มาก 
14. มีผังแสดงล าดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน 3.94 0.740 มาก 
15. ระยะเวลาในการปฏิบัตหิรือให้บริการเรื่องต่างๆ มีความรวดเร็ว 3.82 0.629 มาก 
16. ความเชื่อมัน่ต่อกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 3.86 0.729 มาก 
3. ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก    
17. การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการด้านทีจ่อดรถ  3.92 0.601 มาก 
18. การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการด้านทางลาดคน

พิการ 3.82 0.560 มาก 
19. การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการด้านทีบ่ริการน้ าดื่ม  3.86 0.729 มาก 
20. การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการด้านที่นัง่รอ  3.98 0.685 มาก 
21. การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการด้านห้องน้ า ที่

เพียงพอ มีความสะอาดและเปน็ระเบียบเรียบร้อย 4.02 0.654 มาก 
22. มีเครื่องมือ/อปุกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ 3.92 0.665 มาก 
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ประเด็นการพิจารณา 
 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

23. มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจนสะดวก
เหมาะสม 4.00 0.782 มาก 

24. อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย 4.02 0.769 มาก 
25. ความเชื่อมั่นต่อส่ิงอ านวยความสะดวก 3.92 0.724 มาก 

รวม 3.947 0.463 มาก 
 

จากการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของกลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ โดยการ

สุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่รับบริการ จ านวน 50 คน ผลปรากฏว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ อยู่

ในระดับมาก คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.947  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

 

 

4.8 ผลการวิเคราะหค์วามพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บรกิารของกลุ่มงานการขออนญุาตกอ่สร้าง
ดัดแปลง รือ้ถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร 
 
ตารางท่ี 17 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอ่การให้บริการของกลุ่มงานการขออนุญาตก่อสร้าง
ดัดแปลง รือ้ถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร 

ประเด็นการพิจารณา 
 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

1. ด้านเจ้าหน้าทีใ่หบ้ริการ    
1. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัวเรียบร้อย 3.20 0.632 ปานกลาง   
2. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่ผู้มาตดิตอ่

รับบริการ 3.10 0.568 ปานกลาง   
3. เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง

น่าเชื่อถือ 3.20 0.422 ปานกลาง   
4. เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกดิขึ้นได้อย่างเหมาะสม 3.10 0.568 ปานกลาง   
5. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเป็นธรรม 3.30 0.675 ปานกลาง   
6. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต 3.30 0.675 ปานกลาง   
7. ความเชื่อมั่นต่อเจ้าหน้าที่ใหบ้ริการ 3.40 0.516 ปานกลาง   
2. ด้านกระบวนการขัน้ตอนการให้บริการ    
8. มีป้ายประชาสัมพันธ์สถานที่และป้ายบอกจุดที่ให้บริการในแต่ละ

ภารกิจไว้ 3.20 0.422 ปานกลาง   
9. มีช่องทางการใหบ้ริการที่หลากหลาย 3.10 0.568 ปานกลาง   
10. มีช่องทางการใหบ้ริการเร่งด่วนแก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และหญิงตั้งครรภ์ 3.20 0.632 ปานกลาง   
11. ขั้นตอนการให้บริการมีระบบไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน 3.40 0.516 ปานกลาง   
12. ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว 3.20 0.789 ปานกลาง   
13. แบบฟอร์มในการยื่นเรื่องต่างๆ ชัดเจนและอ่านเข้าใจง่าย 3.50 0.527 มาก   
14. มีผังแสดงล าดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน 3.50 0.527 มาก   
15. ระยะเวลาในการปฏิบัตหิรือให้บริการเรื่องต่างๆ มีความรวดเร็ว 3.30 0.483 ปานกลาง   
16. ความเชื่อมั่นต่อกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 3.40 0.516 ปานกลาง   
3. ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก    
17. การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการด้านทีจ่อดรถ  3.40 0.516 ปานกลาง   
18. การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการด้านทางลาดคน

พิการ 3.30 0.675 ปานกลาง   
19. การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการด้านทีบ่ริการน้ าดื่ม  3.10 0.568 ปานกลาง   
20. การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการด้านที่นัง่รอ  3.20 0.632 ปานกลาง   
21. การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการด้านห้องน้ า ที่

เพียงพอ มีความสะอาดและเปน็ระเบียบเรียบร้อย 3.10 0.568 ปานกลาง   
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ประเด็นการพิจารณา 
 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

22. มีเครื่องมือ/อปุกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ 3.10 0.568 ปานกลาง   
23. มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจนสะดวก

เหมาะสม 3.10 0.316 ปานกลาง   
24. อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย 3.20 0.632 ปานกลาง   
25. ความเชื่อมั่นต่อส่ิงอ านวยความสะดวก 3.10 0.568 ปานกลาง   

รวม 3.240 0.348 ปานกลาง   
 

จากการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของกลุ่มงานการขออนุญาตก่อสร้าง

ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร โดยการสุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่รับบริการ จ านวน 10 คน ผลปรากฏ

ว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ อยู่ในระดับปานกลาง คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.240 
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นทั่วไปและข้อเสนอแนะ 
 

4.9 ความคิดเห็นท่ัวไปและข้อเสนอแนะ (ในภาพรวมทุกกลุ่มงาน) 
 
ตารางท่ี 18  สิ่งที่ประชาชนมีความต้องการใหป้รับปรุงการให้บรกิารในปีต่อไป  
(ในภาพรวมทุกกลุ่มงาน)  

ล าดับ รายการ จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ 
 (159 คน) 

ร้อยละ  
(400 คน) 

1 ที่จอดรถน้อย ไม่สะดวก ควรจัดระเบียบการจอดรถ 48 30.19 12.00 
2 การต้อนรับ การใหค้ าแนะน า บรกิาร การให้บริการของ

เจ้าหน้าที่ต้องยิ้มแย้มแจ่มใส และเต็มใจใหบ้ริการมากกว่านี้ 
หน้าตาเฉยเมย ไม่ค่อยย้ิม บางแผนกดุไปหน่อย เพิ่มความเป็น
กันเอง มีคนต้อนรบัและสอบถามผู้ใหบ้ริการ  

35 22.01 8.75 

3 ควรใหบ้ริการรวดเร็วกว่านี้ จัดเปน็ล าดับขัน้ตอนที่ชัดเจนเพื่อ
ความรวดเร็ว เจ้าหน้าที่ยังไม่เพียงพอ ควรจะมีการใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์ ในการจัดเกบ็ภาษี เพื่อความรวดเร็ว ไม่ต้องให้
เซ็นเอกสารหลายคน 

26 16.35 6.50 

4 ปรับปรุงอาคาร ทีน่ั่งแคบ อาคารแคบ ป้ายตดิต่อมีไม่ครบทุก
จุด อากาศร้อนมาก ควรติดแอรใ์ห้หมดทุกห้อง 

8 5.03 2.00 

5 เก้าอ้ีส าหรับนั่งรอหน้าห้องสมุดเก่า ช ารุด ควรปรับปรุงให้อยู่
ในสภาพดี 

6 3.77 1.50 

6 ห้องน้ ามีน้อย ความสะอาดของหอ้งน้ า อยากให้มีกระดาษ
ทิชชู่ในห้องน้ า 

6 3.77 1.50 

7 ควรใหค้วามส าคัญและเอาใจใส่ตอ่ผู้สูงอายุ คนพิการ และคน
มีครรภ์ ที่มารับบริการเปน็อันดบั ควรเอาใจใส่ดแูลคนไข้ที่
ต้องการการช่วยเหลือแบบฉุกเฉนิ 

6 3.77 1.50 

8 การบริการน้ าดื่ม เปลี่ยนแก้วน้ าเป็นแก้วกระดาษเพราะไม่
ต้องใช้ซ้ ากับคนอืน่ 

5 3.14 1.25 

9 รณรงค์เรื่องการจัดเกบ็ภาษีทุกรปูแบบ เพราะบางครัง้
ประชาชนไม่เข้าใจในเรื่องการแยกประเภทการช าระภาษี
อธิบายขั้นตอนหรือตัวอย่างแบบฟอร์มการเขียนค าร้องเพื่อ
ติดต่อกับหน่วยงานแต่ละหน่วยงาน 

4 2.52 1.00 

10 อยากให้มีหนังสืออ่านหลากหลาย ควรมีการจัดหาหนังสือ
ใหม่ๆ แปลกๆ ปรับปรุงชั้นวางหนังสือ การจัดวางหนังสือ
แบ่งโซนเก่าใหม่ ป้ายช่ือบอกช้ันหนังสือ 

3 1.89 0.75 

11 ต้องการให้มีแพทยท์ี่เช่ียวชาญเฉพาะทางให้มากกว่านี้ ควรมี 3 1.89 0.75 
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ล าดับ รายการ จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ 
 (159 คน) 

ร้อยละ  
(400 คน) 

ส่ิงอ านวยความสะดวกที่มากกว่านี้ เครื่องไม้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ ควรมีความปลอดภัย 

12 ไม่ปรับปรุง ไม่พัฒนา 3 1.89 0.75 
13 ดูแลความสะอาดตลาดสด การล้างตลาดสด จัดระเบียบแผง

แม่ค้าและแผงว่างเปล่า 
3 1.89 0.75 

14 ห้องคอมพิวเตอร์มีแต่เด็กๆ เล่นเกมส์ ไม่มีเครื่องว่างใหค้้นหา
ข้อมูล อยากให้เพิ่มจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เนต็
ควรจะสม่ าเสมอกว่านี้ 

2 1.26 0.50 

15 การแจ้งเรื่องไฟฟ้าสาธารณะดับ ควรแจ้งหมายเลขที่ติดต่อได้
ชัดเจน ตรงกับผูใ้ห้การบริการ 

1 0.63 0.25 

รวม 159 100.00 39.75 

 
ตารางท่ี 19 สิ่งที่ประชาชนมีความต้องการใหป้รับปรุงการให้บรกิารในปีต่อไป  
(1. กลุ่มงานทะเบียนราษฎร)์ 

ล าดับ รายการ จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ 
 (35 คน) 

ร้อยละ  
(50 คน) 

1 ที่จอดรถน้อย ไม่สะดวก 24 68.57 48.00 
2 การต้อนรับ การใหค้ าแนะน า  บริการช้ามากทั้งที่คนไม่เยอะ 5 14.29 10.00 
3 การบริการน้ าดื่ม 4 11.43 8.00 
4 ปรับปรุงอาคาร ป้ายตดิต่อมีไม่ครบทุกจดุ 2 5.71 4.00 

รวม 35 100.00 70.00 

 
ตารางท่ี 20 สิ่งที่ประชาชนมีความต้องการใหป้รับปรุงการให้บรกิารในปีต่อไป  
(2. กลุ่มงานห้องสมดุ) 

ล าดับ รายการ จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ 
 (31 คน) 

ร้อยละ  
(70 คน) 

1 สถานที่จอดรถมีไม่เพียงพอ 11 35.48 15.71 
2 เก้าอ้ีส าหรับนั่งรอหน้าห้องสมุดเก่า ช ารุด ควรปรับปรุงให้อยู่

ในสภาพดี 
6 19.35 8.57 

3 ห้องน้ ามีน้อย ความสะอาดของหอ้งน้ า อยากให้มีกระดาษ
ทิชชู่ในห้องน้ า 

6 19.35 8.57 

4 อยากให้มีหนังสืออ่านหลากหลาย ควรมีการจัดหาหนังสือ
ใหม่ๆ แปลกๆ ปรับปรุงช้ันวางหนังสือ การจัดวางหนังสือ

3 9.68 4.29 
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ล าดับ รายการ จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ 
 (31 คน) 

ร้อยละ  
(70 คน) 

แบ่งโซนเก่าใหม่ ป้ายช่ือบอกช้ันหนังสือ 
 

5 ห้องคอมพิวเตอร์มีแต่เด็กๆ เล่นเกมส์ ไม่มีเครื่องว่างใหค้้นหา
ข้อมูล อยากให้เพิ่มจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เนต็
ควรจะสม่ าเสมอกว่านี้ 

2 6.45 2.86 

6 เปลี่ยนแก้วน้ าเป็นแก้วกระดาษเพราะไม่ต้องใช้ซ้ ากับคนอืน่ 1 3.23 1.43 
7 การบริการคนพิการ 1 3.23 1.43 
8 อากาศร้อนมาก ควรติดแอร์ใหห้มดทุกห้อง 1 3.23 1.43 

รวม 31 100.00 44.29 

 
ตารางท่ี 21 สิ่งที่ประชาชนมีความต้องการใหป้รับปรุงการให้บรกิารในปีต่อไป  
(3. กลุ่มงานสาธารณสุข) 

ล าดับ รายการ จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ 
 (33 คน) 

ร้อยละ  
(120 คน) 

1 การให้บริการของเจ้าหน้าทีต่้องยิม้แย้มแจ่มใส และเต็มใจ
ให้บริการมากกว่านี้  

14 42.42 11.67 

2 บริเวณที่จอดรถ ควรจัดระเบียบการจอดรถ 7 21.21 5.83 
3 ควรใหค้วามส าคัญและเอาใจใส่ตอ่ผู้สูงอายุ คนพิการ และคน

มีครรภ์ ที่มารับบริการเปน็อันดบั ควรเอาใจใส่ดแูลคนไข้ที่
ต้องการการช่วยเหลือแบบฉุกเฉนิ 

5 15.15 4.17 

4 ควรใหบ้ริการรวดเร็วกว่านี้ จัดเปน็ล าดับขัน้ตอนที่ชัดเจนเพื่อ
ความรวดเร็ว เจ้าหน้าที่ยังไม่เพียงพอ 

4 12.12 3.33 

5 ต้องการให้มีแพทยท์ี่เช่ียวชาญเฉพาะทางให้มากกว่านี ้ควรมี
ส่ิงอ านวยความสะดวกที่มากกว่านี้ เครื่องไม้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ ควรมีความปลอดภัย 

3 9.09 2.50 

รวม 33 100.00 27.50 

 
ตารางท่ี 22 สิ่งที่ประชาชนมีความต้องการใหป้รับปรุงการให้บรกิารในปีต่อไป  
(4. กลุ่มงานจัดเก็บภาษี/ค่าธรรมเนียม) 

ล าดับ รายการ จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ 
 (45 คน) 

ร้อยละ  
(100 คน) 

1 ควรจะมีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ในการจัดเกบ็ภาษี เพื่อ
ความรวดเร็ว ไม่ต้องใหเ้ซ็นเอกสารหลายคน 

14 31.11 14.00 

2 หน้าตาเฉยเมย ไม่ค่อยย้ิม บางแผนกดุไปหน่อย เข้าถึง 13 28.89 13.00 
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ล าดับ รายการ จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ 
 (45 คน) 

ร้อยละ  
(100 คน) 

ประชาชนให้มากกว่านี้ 
3 ที่จอดรถแคบ 6 13.33 6.00 
4 รณรงค์เรื่องการจัดเกบ็ภาษีทุกรปูแบบ เพราะบางครัง้

ประชาชนไม่เข้าใจในเรื่องการแยกประเภทการช าระภาษี
อธิบายขั้นตอนหรือตัวอย่างแบบฟอร์มการเขียนค าร้องเพื่อ
ติดต่อกับหน่วยงานแต่ละหน่วยงาน 

5 11.11 5.00 

5 ที่นั่งแคบ อาคารแคบ  4 8.89 4.00 
6 ดูแลความสะอาดตลาดสด การล้างตลาดสด จัดระเบียบแผง

แม่ค้าและแผงว่างเปล่า 
3 6.67 3.00 

รวม 45 100.00 45.00 

 
ตารางท่ี 23 สิ่งที่ประชาชนมีความต้องการใหป้รับปรุงการให้บรกิารในปีต่อไป  
(5. กลุ่มงานสังคมสงเคราะห)์ 

ล าดับ รายการ จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ 
 (8 คน) 

ร้อยละ  
(50 คน) 

1 ความล่าช้า 4 50.00 8.00 
2 ไม่ปรับปรุง ไม่พัฒนา 3 37.50 6.00 
3 เจ้าหน้าที่บริการไม่คอยดีเท่าทีค่วร 1 12.50 2.00 

รวม 8 100.00 16.00 

 
ตารางท่ี 24 สิ่งที่ประชาชนมีความต้องการใหป้รับปรุงการให้บรกิารในปีต่อไป  
(6. กลุ่มงานการขออนุญาตกอ่สรา้ง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร) 

ล าดับ รายการ จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ 
 (8 คน) 

ร้อยละ  
(10 คน) 

1 อยากให้ด าเนนิการใช้เวลาให้เร็วกว่านี ้ 4 50.00 40.00 
2 เพิ่มความเปน็กันเอง มีคนต้อนรบัและสอบถามผู้ให้บริการ 2 25.00 20.00 
3 อยากให้มีที่นั่งรอให้มากขึ้น 1 12.50 10.00 
4 การแจ้งเรื่องไฟฟ้าสาธารณะดับ ควรแจ้งหมายเลขที่ติดต่อได้

ชัดเจน ตรงกับผูใ้ห้การบริการ 
1 12.50 10.00 

รวม 8 100.00 80.00 
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4.10 เปรียบเทียบผลการวิเคราะหค์วามพึงพอใจของประชาชนที่มตี่อการให้บริการของเทศบาลเมืองทุ่งสง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 4 ปี ย้อนหลัง (ประจ าปี 2555-2558) 
 
ตารางท่ี 25 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการใหบ้ริการของเทศบาลเมืองทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 4 ปี ย้อนหลัง (ประจ าปี 2555-2558) 

ด้าน ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

2555 2556 2557 2558 2555 2556 2557 2558 
1. งานทะเบียนราษฎร ์ 3.92 4.06 4.11 4.204 มาก มาก มาก มาก 
2. งานห้องสมุด 3.98 3.66 3.72 3.733 มาก มาก มาก มาก 
3. งานสาธารณสุข 4.04 4.47 3.86 3.264 มาก มาก มาก ปาน

กลาง 
4. งานจัดเก็บภาษี/ค่าธรรมเนียม 4.27 4.74 4.34 3.535 มาก มาก มาก มาก 
5. งานสังคมสงเคราะห์ 4.26 3.93 4.37 3.947 มาก มาก มาก มาก 
6. งานการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง 
รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร 

- 3.72 3.06 3.240 - มาก ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

รวม 4.09 4.09 4.08 3.616 มาก มาก มาก มาก 
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บทที่ 5 
สรุปผลการประเมนิ และข้อเสนอแนะ 

 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลสามารถสรุปผลการประเมิน ประกอบด้วย ข้อมูลความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 255 8 ในประเด็น 3 
ประเด็นต่อไปนี้ 

1) สรุปภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 
2) สรุปความคิดเห็นทั่วไปและขอ้เสนอแนะ  

 3) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ 4 ปี ย้อนหลงั (ประจ าปี 2555-2558) 
 

5.1 สรุปภาพรวมความพงึพอใจของประชาชนที่มตี่อการใหบ้ริการของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558  
 
ตารางที่ 26 สรุปภาพรวมความพงึพอใจของประชาชนที่มตี่อการให้บริการของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด 
นครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 

กลุ่มงาน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

อันดับ 

1. งานทะเบียนราษฎร ์ 4.204 0.501 มาก 1 
5. งานสังคมสงเคราะห ์ 3.947 0.463 มาก 2 
2. งานห้องสมุด 3.733 0.494 มาก 3 
4. งานจัดเก็บภาษี/ค่าธรรมเนียม 3.535 0.609 มาก 4 
3. งานสาธารณสุข 3.264 0.601 ปานกลาง   5 
6. งานการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ
เคลื่อนย้ายอาคาร 

3.240 0.348 ปานกลาง 6 

รวม 3.616 0.635 มาก  
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5.2 สรุปความคิดเห็นทั่วไปและขอ้เสนอแนะ 
 
ตารางท่ี 26  สิ่งที่ประชาชนมีความต้องการใหป้รับปรุงการให้บรกิารในปีต่อไป  
(ในภาพรวมทุกกลุ่มงาน)  

ล าดับ รายการ จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ 
 (159 คน) 

ร้อยละ  
(400 คน) 

1 ที่จอดรถน้อย ไม่สะดวก ควรจัดระเบียบการจอดรถ 48 30.19 12.00 
2 การต้อนรับ การใหค้ าแนะน า บรกิาร การให้บริการของ

เจ้าหน้าที่ต้องยิ้มแย้มแจ่มใส และเต็มใจใหบ้ริการมากกว่านี้ 
หน้าตาเฉยเมย ไม่ค่อยย้ิม บางแผนกดุไปหน่อย เพิ่มความเป็น
กันเอง มีคนต้อนรบัและสอบถามผู้ใหบ้ริการ  

35 22.01 8.75 

3 ควรใหบ้ริการรวดเร็วกว่านี้ จัดเปน็ล าดับขัน้ตอนที่ชัดเจนเพื่อ
ความรวดเร็ว เจ้าหน้าที่ยังไม่เพียงพอ ควรจะมีการใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์ ในการจัดเกบ็ภาษี เพื่อความรวดเร็ว ไม่ต้องให้
เซ็นเอกสารหลายคน 

26 16.35 6.50 

4 ปรับปรุงอาคาร ทีน่ั่งแคบ อาคารแคบ ป้ายตดิต่อมีไม่ครบทุก
จุด อากาศร้อนมาก ควรติดแอรใ์ห้หมดทุกห้อง 

8 5.03 2.00 

5 เก้าอ้ีส าหรับนั่งรอหน้าห้องสมุดเก่า ช ารุด ควรปรับปรุงให้อยู่
ในสภาพดี 

6 3.77 1.50 

6 ห้องน้ ามีน้อย ความสะอาดของหอ้งน้ า อยากให้มีกระดาษ
ทิชชู่ในห้องน้ า 

6 3.77 1.50 

7 ควรใหค้วามส าคัญและเอาใจใส่ตอ่ผู้สูงอายุ คนพิการ และคน
มีครรภ์ ที่มารับบริการเปน็อันดบั ควรเอาใจใส่ดแูลคนไข้ที่
ต้องการการช่วยเหลือแบบฉุกเฉนิ 

6 3.77 1.50 

8 การบริการน้ าดื่ม เปลี่ยนแก้วน้ าเป็นแก้วกระดาษเพราะไม่
ต้องใช้ซ้ ากับคนอืน่ 

5 3.14 1.25 

9 รณรงค์เรื่องการจัดเกบ็ภาษีทุกรปูแบบ เพราะบางครัง้
ประชาชนไม่เข้าใจในเรื่องการแยกประเภทการช าระภาษี
อธิบายขั้นตอนหรือตัวอย่างแบบฟอร์มการเขียนค าร้องเพื่อ
ติดต่อกับหน่วยงานแต่ละหน่วยงาน 

4 2.52 1.00 

10 อยากให้มีหนังสืออ่านหลากหลาย ควรมีการจัดหาหนังสือ
ใหม่ๆ แปลกๆ ปรับปรุงชั้นวางหนังสือ การจัดวางหนังสือ
แบ่งโซนเก่าใหม่ ป้ายช่ือบอกช้ันหนังสือ 

3 1.89 0.75 

11 ต้องการให้มีแพทยท์ี่เช่ียวชาญเฉพาะทางให้มากกว่านี้ ควรมี
ส่ิงอ านวยความสะดวกที่มากกว่านี้ เครื่องไม้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ ควรมีความปลอดภัย 

3 1.89 0.75 
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ล าดับ รายการ จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ 
 (159 คน) 

ร้อยละ  
(400 คน) 

12 ไม่ปรับปรุง ไม่พัฒนา 3 1.89 0.75 
13 ดูแลความสะอาดตลาดสด การล้างตลาดสด จัดระเบียบแผง

แม่ค้าและแผงว่างเปล่า 
3 1.89 0.75 

14 ห้องคอมพิวเตอร์มีแต่เด็กๆ เล่นเกมส์ ไม่มีเครื่องว่างใหค้้นหา
ข้อมูล อยากให้เพิ่มจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เนต็
ควรจะสม่ าเสมอกว่านี้ 

2 1.26 0.50 

15 การแจ้งเรื่องไฟฟ้าสาธารณะดับ ควรแจ้งหมายเลขที่ติดต่อได้
ชัดเจน ตรงกับผูใ้ห้การบริการ 

1 0.63 0.25 

รวม 159 100.00 39.75 

 
ตารางท่ี 26 สิ่งที่ประชาชนมีความต้องการใหป้รับปรุงการให้บรกิารในปีต่อไป  
(1. กลุ่มงานทะเบียนราษฎร)์ 

ล าดับ รายการ จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ 
 (35 คน) 

ร้อยละ  
(50 คน) 

1 ที่จอดรถน้อย ไม่สะดวก 24 68.57 48.00 
2 การต้อนรับ การใหค้ าแนะน า  บริการช้ามากทั้งที่คนไม่เยอะ 5 14.29 10.00 
3 การบริการน้ าดื่ม 4 11.43 8.00 
4 ปรับปรุงอาคาร ป้ายตดิต่อมีไม่ครบทุกจดุ 2 5.71 4.00 

รวม 35 100.00 70.00 

 
ตารางท่ี 27 สิ่งที่ประชาชนมีความต้องการใหป้รับปรุงการให้บรกิารในปีต่อไป  
(2. กลุ่มงานห้องสมดุ) 

ล าดับ รายการ จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ 
 (31 คน) 

ร้อยละ  
(70 คน) 

1 สถานที่จอดรถมีไม่เพียงพอ 11 35.48 15.71 
2 เก้าอ้ีส าหรับนั่งรอหน้าห้องสมุดเก่า ช ารุด ควรปรับปรุงให้อยู่

ในสภาพดี 
6 19.35 8.57 

3 ห้องน้ ามีน้อย ความสะอาดของหอ้งน้ า อยากให้มีกระดาษ
ทิชชู่ในห้องน้ า 

6 19.35 8.57 

4 อยากให้มีหนังสืออ่านหลากหลาย ควรมีการจัดหาหนังสือ
ใหม่ๆ แปลกๆ ปรับปรุงชั้นวางหนังสือ การจัดวางหนังสือ
แบ่งโซนเก่าใหม่ ป้ายช่ือบอกช้ันหนังสือ 
 

3 9.68 4.29 



54 
 

 

 

ล าดับ รายการ จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ 
 (31 คน) 

ร้อยละ  
(70 คน) 

5 ห้องคอมพิวเตอร์มีแต่เด็กๆ เล่นเกมส์ ไม่มีเครื่องว่างใหค้้นหา
ข้อมูล อยากให้เพิ่มจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เนต็
ควรจะสม่ าเสมอกว่านี้ 

2 6.45 2.86 

6 เปลี่ยนแก้วน้ าเป็นแก้วกระดาษเพราะไม่ต้องใช้ซ้ ากับคนอืน่ 1 3.23 1.43 
7 การบริการคนพิการ 1 3.23 1.43 
8 อากาศร้อนมาก ควรติดแอร์ใหห้มดทุกห้อง 1 3.23 1.43 

รวม 31 100.00 44.29 

 
ตารางท่ี 28 สิ่งทีป่ระชาชนมีความต้องการใหป้รับปรุงการให้บรกิารในปีต่อไป  
(3. กลุ่มงานสาธารณสุข) 

ล าดับ รายการ จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ 
 (33 คน) 

ร้อยละ  
(120 คน) 

1 การให้บริการของเจ้าหน้าทีต่้องยิม้แย้มแจ่มใส และเต็มใจ
ให้บริการมากกว่านี้  

14 42.42 11.67 

2 บริเวณที่จอดรถ ควรจัดระเบียบการจอดรถ 7 21.21 5.83 
3 ควรใหค้วามส าคัญและเอาใจใส่ตอ่ผู้สูงอายุ คนพิการ และคน

มีครรภ์ ที่มารับบริการเปน็อันดบั ควรเอาใจใส่ดแูลคนไข้ที่
ต้องการการช่วยเหลือแบบฉุกเฉนิ 

5 15.15 4.17 

4 ควรใหบ้ริการรวดเร็วกว่านี้ จัดเปน็ล าดับขัน้ตอนที่ชัดเจนเพื่อ
ความรวดเร็ว เจ้าหน้าที่ยังไม่เพียงพอ 

4 12.12 3.33 

5 ต้องการให้มีแพทยท์ี่เช่ียวชาญเฉพาะทางให้มากกว่านี้ ควรมี
ส่ิงอ านวยความสะดวกที่มากกว่านี้ เครื่องไม้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ ควรมีความปลอดภัย 

3 9.09 2.50 

รวม 33 100.00 27.50 

 
ตารางท่ี 29 สิ่งที่ประชาชนมีความต้องการใหป้รับปรุงการให้บรกิารในปีต่อไป  
(4. กลุ่มงานจัดเก็บภาษี/ค่าธรรมเนียม) 

ล าดับ รายการ จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ 
 (45 คน) 

ร้อยละ  
(100 คน) 

1 ควรจะมีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ในการจัดเกบ็ภาษี เพื่อ
ความรวดเร็ว ไม่ต้องใหเ้ซ็นเอกสารหลายคน 

14 31.11 14.00 

2 หน้าตาเฉยเมย ไม่ค่อยย้ิม บางแผนกดุไปหน่อย เข้าถึง
ประชาชนให้มากกว่านี้ 

13 28.89 13.00 

3 ที่จอดรถแคบ 6 13.33 6.00 
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ล าดับ รายการ จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ 
 (45 คน) 

ร้อยละ  
(100 คน) 

4 รณรงค์เรื่องการจัดเกบ็ภาษีทุกรปูแบบ เพราะบางครัง้
ประชาชนไม่เข้าใจในเรื่องการแยกประเภทการช าระภาษี
อธิบายขั้นตอนหรือตัวอย่างแบบฟอร์มการเขียนค าร้องเพื่อ
ติดต่อกับหน่วยงานแต่ละหน่วยงาน 

5 11.11 5.00 

5 ที่นั่งแคบ อาคารแคบ  4 8.89 4.00 
6 ดูแลความสะอาดตลาดสด การล้างตลาดสด จัดระเบียบแผง

แม่ค้าและแผงว่างเปล่า 
3 6.67 3.00 

รวม 45 100.00 45.00 

 
ตารางท่ี 30 สิ่งที่ประชาชนมีความต้องการใหป้รับปรุงการให้บรกิารในปีต่อไป  
(5. กลุ่มงานสังคมสงเคราะห)์ 

ล าดับ รายการ จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ 
 (8 คน) 

ร้อยละ  
(50 คน) 

1 ความล่าช้า 4 50.00 8.00 
2 ไม่ปรับปรุง ไม่พัฒนา 3 37.50 6.00 
3 เจ้าหน้าที่บริการไม่คอยดีเท่าทีค่วร 1 12.50 2.00 

รวม 8 100.00 16.00 

 
ตารางท่ี 31 สิ่งที่ประชาชนมีความต้องการใหป้รับปรุงการให้บรกิารในปีต่อไป  
(6. กลุ่มงานการขออนุญาตกอ่สรา้ง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร) 

ล าดับ รายการ จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ 
 (8 คน) 

ร้อยละ  
(10 คน) 

1 อยากให้ด าเนนิการใช้เวลาให้เร็วกว่านี ้ 4 50.00 40.00 
2 เพิ่มความเปน็กันเอง มีคนต้อนรบัและสอบถามผู้ให้บริการ 2 25.00 20.00 
3 อยากให้มีที่นั่งรอให้มากขึ้น 1 12.50 10.00 
4 การแจ้งเรื่องไฟฟ้าสาธารณะดับ ควรแจ้งหมายเลขที่ติดต่อได้

ชัดเจน ตรงกับผูใ้ห้การบริการ 
1 12.50 10.00 

รวม 8 100.00 80.00 
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5.3 เปรียบเทียบผลการวิเคราะหค์วามพึงพอใจของประชาชนที่มตี่อการให้บริการของเทศบาลเมืองทุ่งสง  จังหวัด
นครศรีธรรมราช 4 ปี ย้อนหลัง (ประจ าปี 2555-2558) 
 
ตารางท่ี 32 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการใหบ้ริการของเทศบาลเมืองทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 4 ปี ย้อนหลัง (ประจ าปี 2555-2558) 

ด้าน ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

2555 2556 2557 2558 2555 2556 2557 2558 
1. งานทะเบียนราษฎร์ 3.92 4.06 4.11 4.204 มาก มาก มาก มาก 
2. งานห้องสมุด 3.98 3.66 3.72 3.733 มาก มาก มาก มาก 
3. งานสาธารณสุข 4.04 4.47 3.86 3.264 มาก มาก มาก ปาน

กลาง 
4. งานจัดเก็บภาษี/ค่าธรรมเนียม 4.27 4.74 4.34 3.535 มาก มาก มาก มาก 
5. งานสังคมสงเคราะห์ 4.26 3.93 4.37 3.947 มาก มาก มาก มาก 
6. งานการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง 
รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร 

- 3.72 3.06 3.240 - มาก ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

รวม 4.09 4.09 4.08 3.616 มาก มาก มาก มาก 
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ตัวอย่างภาพข้อเสนอแนะสิ่งท่ีประชาชนมีความต้องการให้ปรับปรุงการให้บริการในปีต่อไป 

 

ภาพที่ 1 ท่ีจอดรถน้อย ไม่สะดวกควรจัดระเบียบการจอดรถ 

 

ภาพที่ 2 ปรับปรุงอาคาร ที่นั่งแคบ อาคารแคบ ป้ายติดตอ่มีไม่ครบทุกจุด อากาศร้อนมาก ควรติดแอร์ให้หมดทุกห้อง 
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ภาพที่ 3 เก้าอี้ส าหรับนั่งรอหน้าหอ้งสมุดเก่า ช ารุด ควรปรับปรุงใหอ้ยู่ในสภาพด ี

 

ภาพที่ 4 ควรให้ความส าคัญและเอาใจใส่ต่อผู้สูงอายุ คนพิการ และคนมีครรภ์ ท่ีมารบับรกิารเป็นอนัดับ ควรเอาใจใส่

ดูแลคนไข้ที่ต้องการการช่วยเหลอืแบบฉุกเฉนิ 
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ภาพที่ 5 การบริการน้ าดืม่เปลี่ยนแก้วน้ าเป็นแก้วกระดาษเพราะไมต่้องใช้ซ้ ากับคนอื่น 

 

ภาพที่ 6 อยากให้มีหนังสืออ่านหลากหลาย ควรมีการจัดหาหนังสอืใหม่ๆ แปลกๆ ปรับปรุงชั้นวางหนังสือ การจัดวาง

หนังสือแบ่งโซนเก่าใหม่ ป้ายช่ือบอกชั้นหนังสือ 
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ภาพที่ 7 ห้องคอมพิวเตอรม์ีแต่เด็กๆ เล่นเกมส์ ไม่มีเครือ่งว่างให้ค้นหาข้อมลู อยากให้เพิ่มจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ 

อินเตอร์เน็ตควรจะสม่ าเสมอกว่านี้ 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของ

ประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 

 



 1 
แบบประเมิน 

เรื่องความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการใหบ้ริการของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 
ค าชี้แจงแบบสอบถามฉบับนี้จัดท าขึ้นเพื่อส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองทุ่งสง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558โดยข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถามฉบับนี้เทศบาลเมืองทุ่งสง จะน าผลไปใช้ในการปรับปรุง
และพัฒนาแผนงานด้านบริการให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้รับบริการให้มากที่สุด จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่าน
ในการตอบแบบสอบถามฉบับนี้ทุกข้อความตามความเป็นจริง ซ่ึงข้อมูลที่ได้รับจากท่านจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับโดยจะน าเสนอผล
การประเมินในภาพรวมเท่านั้น และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ 
              

ค าชี้แจง 1. กรุณาท าเครื่องหมาย/ ลงใน............ที่ตรงกับความเป็นจริงของตวัท่านให้มากที่สุด 
 2. ช่วงเวลาท่ีประเมิน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2558 
ตอนที่ 1 ขอ้มูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1.  เพศ      ..........(1) ชาย   ..........(2) หญิง 
2.  อายุ      ..........(1) น้อยกว่า 20ปี ลงมา  ..........(2) 20-29ป ี  ..........(3) 30-39ปี    
  ..........(4) 40-49ป ี   ..........(5) 50-59ป ี  ..........(6) มากกว่า 60ปี ขึ้นไป 
3.  สถานภาพ ..........(1) โสด   ..........(2) สมรส  ..........(3) หม้าย  

..........(4) หย่าร้าง   ..........(5) แยกกันอยู่ ..........(6) อ่ืนๆ ระบุ..............................  
4.  การศึกษา ..........(1) ไม่ได้ศึกษา  ..........(2) ประถมศึกษา ..........(3) มัธยมศึกษาตอนตน้  

..........(4) มัธยมศึกษาตอนปลาย ..........(5) ปวช.  ..........(6) ปวส.    

..........(7) ปริญญาตร ี  ..........(8) สูงกว่าปริญญาตรี ..........(9) อื่นๆ ระบุ............................... 
5.  อาชีพ  ..........(1) รับราชการ/ลูกจ้างราชการ ..........(2) รัฐวิสาหกิจ ..........(3) ลูกจ้างเอกชน 
  ..........(4) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  ..........(5) รับจ้างทั่วไป ..........(6) นักเรียน/นักศึกษา 
  ..........(7) แมบ่้าน   ..........(8) เกษตรกร  ..........(9) อื่นๆ ระบุ............................... 
6. ท่านมาติดต่อขอรับบริการกลุ่มงานใด 
..........(1) งานบริการด้านทะเบียนราษฎร ์    เรื่อง........................................................................ 
..........(2) งานบริการด้านห้องสมุด     เรื่อง........................................................................ 
..........(3) งานบริการด้านสาธารณสุข     เรื่อง........................................................................ 
..........(4) งานบริการด้านจัดเกบ็ภาษี/ค่าธรรมเนียม   เรื่อง........................................................................ 
..........(5) งานบริการด้านสังคมสงเคราะห ์    เรื่อง........................................................................ 
..........(6) งานบริการด้านการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ายอาคาร เรื่อง......................................................................... 
7. จ านวนครัง้ทีท่่านมาใช้บริการในรอบ 1 ปี (1 กันยายน 2557 ถึง 31 ตุลาคม 2558) (เฉพาะกลุ่มงานที่ตอบแบบสอบถาม) 

.......... (1) 1 ครั้งต่อป ี  .......... (2) 2-10 ครั้งต่อป ี  .......... (3) 11-20 ครั้งต่อป ี

.......... (4) 21-30 ครั้งต่อป ี  .......... (5) มากกว่า 30 ครั้งต่อป ี .......... (6) อื่นๆ ระบุ............................... 
8. จ านวนครัง้ทีท่่านมาใช้บริการในรอบ 1 ปี (1 กันยายน 2557 ถึง 31 ตุลาคม 2558) (รวมทุกกลุ่มงาน) 

.......... (1) 1 ครั้งต่อป ี  .......... (2) 2-10 ครั้งต่อป ี  .......... (3) 11-20 ครั้งต่อป ี

.......... (4) 21-30 ครั้งต่อป ี  .......... (5) มากกว่า 30ครั้งต่อป ี .......... (6) อื่นๆ ระบุ............................... 
9. ระยะเวลาที่ท่านได้รับบริการและเสร็จส้ิน (เฉพาะกลุ่มงานที่ตอบแบบสอบถาม) 

.......... (1) 0-15 นาที  .......... (2) 16-30 นาท ี  .......... (3) 31-60 นาท ี

.......... (4) 61-90 นาท ี  .......... (5) 91-120 นาที  .......... (6) 121-150 นาท ี

.......... (7) 151-180 นาท ี  .......... (8) มากกว่า 180 นาที  .......... (9) อื่นๆ ระบุ............................... 
 



 2 
ตอนที่ 2 ข้อมูลแสดงความคิดเห็นจากความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอ่การให้บริการของเทศบาลเมืองทุ่งสง   

จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 
ค าชี้แจง ให้ท่านท าเครื่องหมาย /ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านให้มากที่สุด 
  5 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
  4 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมาก 
  3 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
  2 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจน้อย 
  1 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 

ประเด็นพิจารณา 
ความพึงพอใจของประชาชนที่มตี่อการให้บริการของเทศบาล 

เมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

เหตุผลที่พอใจน้อย
หรือพอใจน้อย
ที่สุด 

1. ด้านเจ้าหน้าท่ีให้บริการ 
1. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัวเรียบร้อย       
2. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่ผู้มาติดต่อรับบริการ       
3. เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ       
4. เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม       
5. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเป็นธรรม       
6. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต       
7. ความเชื่อม่ันต่อเจ้าหน้าที่ให้บริการ       

2.   ด้านกระบวนการขัน้ตอนการให้บริการ 

8. มีป้ายประชาสัมพันธ์สถานที่และป้ายบอกจุดที่ให้บริการในแต่ละภารกิจไว้       
9. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย       
10. มีช่องทางการให้บริการเร่งด่วนแก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และหญิงต้ังครรภ์       
11. ขั้นตอนการให้บริการมีระบบไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน       
12. ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว       
13. แบบฟอร์มในการยื่นเรื่องต่างๆ ชัดเจนและอ่านเข้าใจง่าย       
14. มีผังแสดงล าดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน       

15. ระยะเวลาในการปฏิบัติหรือให้บริการเรื่องต่างๆ มีความรวดเร็ว       
16. ความเชื่อม่ันต่อกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ       

3.    ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
17. การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการด้านที่จอดรถ       
18. การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการด้านทางลาดคนพิการ       
19. การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการด้านที่บริการน้ าดื่ม       
20. การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการด้านที่นั่งรอ        
21. การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการด้านห้องน้ าที่เพียงพอ มี

ความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบรอ้ย 
      

22. มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ       
23. มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจนสะดวกเหมาะสม       
24. อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย       
25. ความเชื่อม่ันต่อสิ่งอ านวยความสะดวก       



 3 
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นทั่วไปและข้อเสนอแนะ 
1. ในช่วง 1 ปี ที่ผ่านมา ท่านคดิว่าการให้บริการด้านใดของเทศบาลเมืองทุ่งสงที่มีการพัฒนาอย่างชัดเจนที่สุด.......................................... 
…………………….…………………………………………………………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………...…...
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………… 
2. ท่านมีความต้องการให้เทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุงการให้บริการในเรื่องใดมากที่สุด เพราะอะไร…………………………………….. 
…………………….…………………………………………………………………………………………………….…………………
...………………………………………………………………………………………………………………………………………...…
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 
3. ท่านคิดว่าการใหบ้ริการของเทศบาลเมืองทุ่งสง  
 มีจุดเด่นเรือ่งอะไร…………………………………..…………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
 มีจุดด้อยเรื่องอะไร……………………………………………….……………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
4. ข้อเสนอแนะต่อการใหบ้ริการ 

4.1 ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ…………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………...…...…………………………………………………………………………
…………………..………………………………………………………………………………………………………………………… 

4.2 ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ……………………………………………………………………………………... 
…………………….…………………………………………………………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………...…...
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………… 

4.3 ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก..................................................................................................................................................... 
…………………….…………………………………………………………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………...…...
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………… 
5. ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติม……………………………………………………………………………………………………………… 
…………………….…………………………………………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

ขอขอบพระคณุเป็นอย่างสูงที่สละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 



รายละเอียดการวิเคราะห์ spss ผลการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองทุ่งสง  
จงัหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 

 

1. ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (400 ชุด) 

 ข้อที่ 1-9  
 1. ต้องการข้อมูล 
  1.1 ร้อยละ (Frequency) 
2. ตอนที ่2 ข้อมูลแสดงความคิดเห็นจากความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ (400 ชุด) 
 ข้อที่ 1-25 

1. วิเคราะห์แยกกลุ่มงาน 
1.1 งานบริการด้านทะเบยีนราษฎร์ (50 ชุด)     

1.2 งานบริการด้านห้องสมดุ (70 ชุด)     

1.3 งานบริการด้านสาธารณสุข (120 ชุด)      

1.4 งานบริการด้านจัดเก็บภาษ/ีคา่ธรรมเนียม (100 ชุด)   

1.5 งานบริการด้านสังคมสงเคราะห์ (50 ชุด)    

1.6 งานบริการด้านการขออนุญาตก่อสร้าง (10 ชุด) 
 2. ต้องข้อมลู (รวมทุกกลุ่มงาน) 
  2.1 ร้อยละของการตอบแต่ละข้อ  
  2.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) 
  2.3 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. Deviation) 

3. ต้องข้อมลู (แยกกลุ่มงาน) 
  3.1 ร้อยละของการตอบแต่ละข้อ  
  3.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) 
  3.3 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. Deviation) 
3. ตอนที่ 3 ความคิดเห็นทั่วไปและข้อเสนอแนะ (400 ชุด) 

ข้อที่ 1-5 
1. สรุปแยกกลุ่มงาน 

1.1 งานบริการด้านทะเบยีนราษฎร์ (50 ชุด)     

1.2 งานบริการด้านห้องสมดุ (70 ชุด)     

1.3 งานบริการด้านสาธารณสุข (120 ชุด)      

1.4 งานบริการด้านจัดเก็บภาษ/ีคา่ธรรมเนียม (100 ชุด)   

1.5 งานบริการด้านสังคมสงเคราะห์ (50 ชุด)    

1.6 งานบริการด้านการขออนุญาตก่อสร้าง (10 ชุด) 
  

 
 
 



 
 

บุคลากรด าเนินโครงการ 

 
ที ่ บุคลากร ต าแหน่งใน

โครงการ 
ความเชี่ยวชาญ 

1 นายรัฐศวรรธน์  กิ่งแก้ว หัวหน้าโครงการ เทคโนโลยีการผลติ/การควบคุมคณุภาพ/ 
การเพิ่มผลผลติ/5ส/ความปลอดภยัในงาน
อุตสาหกรรม/การบริหารจัดการ/ 
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

2 นางคนึงนิจ  ศรีสุวรรณ ผู้ประเมิน การบัญชี 
3 นางสาวสุกัญญา  ใจเย็น ผู้ประเมิน บริหารธรุกิจ 
4 นางสาวอัสมา  พิมพ์ประพันธ์ ผู้ประเมิน การสื่อสาร/การประชาสมัพันธ์/ 

เทคโนโลยีการศึกษา 
5 นางสาวอัญชลี อุปการ ผู้ประเมิน การบัญชี/การบริหารธุรกิจ/งานประกันคณุภาพ 

6 นางสาววิไลวรรณ  ช านาญค า ผู้ประเมิน รัฐศาสตร ์

7 นางสาวกันยารตัน์  ทรัพยาสาร ผู้ประเมิน คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

8 นางสาวเสาวภาคย์ เพชรฤทธ์ิ ผู้ประเมิน งานประกันคุณภาพ 

9 นางสาวประวติรี  ดุกทอง ผู้ประเมิน การบริหารธุรกิจ/สถติิ/โปรแกรม spss 

10 นางสาวไอนี  ตือเงาะ ผู้ประเมิน รัฐศาสตร ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

รายงานฉบับสมบรูณ ์
  
 

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของภารกิจของเทศบาลเมืองทุ่งสง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 

รัฐศวรรธน ์ กิ่งแก้ว และคณะ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต ้SCT 
 

 
 

โครงการนี้ได้รับงบประมาณจากเทศบาลเมอืงทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ปีงบประมาณ 2559 
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1. วิธีการประเมิน 

1) วิเคราะห์ข้อมูลจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการส ารวจการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มี

ต่อการด าเนินงานเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 ในส่วนของการด าเนินงานตาม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล 4 ยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประจ าปี 2558 ดังแสดงในตารางที่ 1 
 

ตารางท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล 4 ยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

ยุทธศาสตร์ที ่ ยุทธศาสตร์ด้าน 

1 พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพ

มาตรฐานที่เหนือกว่า 

2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาส่ิงแวดล้อม ป้องกันน้ าท่วม สู่เมือง 

น่าอยู่อย่างยั่งยืน 

3 ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า 

4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจดัการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการ 

ที่ดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ 

 

2) ศึกษาข้อมูลจากเอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปี

งบประมาณ 2558 

3) ศึกษาข้อมูลจากเอกสารแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (ปี พ.ศ.2556 -2560) เทศบาลเมืองทุ่งสง (ฉบับ

ทบทวน) ศึกษาเฉพาะ ปี พ.ศ.2558  

4) ศึกษาข้อมูลจากผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล 

4 ยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 ตามความพึงพอใจของ

ประชาชน 

5) สอบถามและสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับผลการด าเนินงานตามจุดมุ่งหมายการพัฒนา (GOALS) 

ประจ าปี พ.ศ. 2558 จากเอกสารแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (ปี พ.ศ.2556 -2560) เทศบาลเมืองทุ่งสง (ฉบับ

ทบทวน) ศึกษาเฉพาะ ปี พ.ศ. 2558 โดยมีขั้นตอนการสอบถามและสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังแสดงในตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2 แสดงขั้นตอนการสอบถามและสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องเกีย่วกับผลการด าเนินงานตามจุดมุง่หมายการ

พัฒนา (GOALS) 

ล าดับ ขั้นตอนการสอบถามและสัมภาษณ ์ ผู้ถูกสอบถามหรอืถกูสัมภาษณ ์

1 สอบถามรายละเอียดการสอบถามและสัมภาษณ์ 

รวมทั้งข้อเสนอแนะจากปี พ.ศ.2557 

กองวิชาการและแผนงานวิชาการ 

2 จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะหข์้อมูลเพื่อใช้

ประกอบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มี

ต่อการด าเนินงาน 

ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3 จัดท าแบบฟอร์มการสอบถามและสัมภาษณ์ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4 สอบถามและสัมภาษณ์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา

การศึกษา  ศาสนา  ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการ

กีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า 

1. ศึกษานิเทศก์ กองการศึกษา 

2. โรงเรียนรีสอรท์อนุบาลทุ่งสง 

3. โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุง่สง 

4. โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ 

5. โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน 

6. โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล 

7. โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

5 สอบถามและสัมภาษณ์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวาง
ผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน รักษาส่ิงแวดล้อม 
ป้องกันน้ าท่วม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

1. ผู้อ านวยการกองช่าง 

2. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองช่าง 

3. งานไฟฟ้า กองช่าง 

4. งานสวนสาธารณะ กองช่าง 

5. ผู้อ านวยการกองช่างสุขาภิบาล 

6. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข 

7. งานจราจร สถานีต ารวจภูธรทุง่สง 

8. ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

9. หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

6 สอบถามและสัมภาษณ์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ร่วมกันพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า 

1. ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

2. งานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม 

3. ผู้อ านวยการกองช่าง 

4. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองช่าง 

5. หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

6. งานปกครอง ส านักปลัดเทศบาล 

7. งานท่องเที่ยว ส านักปลัดเทศบาล 
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ล าดับ ขั้นตอนการสอบถามและสัมภาษณ ์ ผู้ถูกสอบถามหรอืถกูสัมภาษณ ์

8. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข 

9. โรงพยาบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง 

10. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

7 สอบถามและสัมภาษณ์ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับปรุงและ

พัฒนาการบริหารจดัการองค์กรเทศบาลและองค์กร

ชุมชนสู่การบริหารจัดการทีด่ีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วม

แบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาล

อัจฉริยะ 

1. ห้องสมุด 

2. หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

3. งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล 

4. งานปกครอง ส านักปลัดเทศบาล 

5. ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 

6. หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพรวิ่ชาการ 
กองวิชาการและแผนงาน 
7. ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

8. งานนิติการ 
9. ผู้อ านวยการกองคลัง 
10. ฝ่ายผลประโยชน์ กองคลัง 
11. ฝ่ายพัสดุ กองคลัง 
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ภาพที่ 1 การสอบถามและสมัภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
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ภาพที่ 1 การสอบถามและสมัภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 
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ภาพที่ 1 การสอบถามและสมัภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 
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ภาพที่ 1 การสอบถามและสมัภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 
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ภาพที่ 1 การสอบถามและสมัภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 

2. แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ 

1) แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ 

แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของภารกิจหมายถึง กระบวนการที่มุ่งแสวงหาค าตอบว่านโยบาย 

/ แผนงาน / ยุทธศาสตร์ / โครงการ ที่วางแผนไว้ได้ด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายตามที่ก าหนด

ไว้หรือไม่ โดยมีมาตรฐานหรือตัวช้ีวัด เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

2) วัตถุประสงค์ของการประเมินผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ 

การบริหารงานมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานที่สอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกับภารกิจ

และวัตถุประสงค์ที่ก าหนดขึ้นไว้ส าหรับงานนั้นๆโดยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมีความคุ้มค่ากับการใช้ทรัพยากรอย่างมี

ประสิทธิภาพและสามารถก าหนดตัวช้ีวัดผลการท างานได้อย่างชัดเจนซ่ึงจะแสดงผลถึงความสามารถในการ

บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ตรงต่อความต้องการของประชาชน 

ปัจจัยหลักส าคัญที่ท าให้การบริหารมุ่งผลสัมฤทธ์ิประสบความส าเร็จคือการมีระบบข้อมูลที่เที่ยงตรง 

เชื่อถือไดด้ังแสดงในภาพที่ 2 

 

4

       

Correct

      

                                                     

                                                     

  
 

ภาพที่ 2 ปัจจัยหลักส าคัญที่ท าให้การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ประสบความส าเร็จ 

 

3) หลักการประเมินผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ 
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของภารกิจเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิเป็น

การวัดผลความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามนโยบายแผนงาน เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของงานใน
ภาพรวมและงานแต่ละด้านของหน่วยงานใช้เป็นเครื่องมือในการก ากับ ตรวจสอบการปฏิบัติงาน  / การใช้
ทรัพยากรของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ดังแสดงในภาพที่ 3 
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6

       

Economy

           

Efficiency

          

Effectiveness

                             

            

Inputs

Processes

Outputs

Outcomes

 
 
 
  
 
 
 
  

       

Quantity

       

Quality

         

Time

           

Cost

 
 

ภาพที่ 3 หลักการประเมนิผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ 

 

3. วิสัยทัศน์ (Vision) ของเทศบาลเมืองทุ่งสง 
 

“ทุ่งสง  เมืองแห่งการเรียนรู”้ 
เมืองชุมทางน่าอยู ่

สู่ชุมชนเข้มแข็ง  ผาสุกอย่างยั่งยนื” 
 

ค่านิยมร่วม : การศึกษาน าการพัฒนา  ปวงประชามีส่วนร่วม 
 

4. พันธกิจ (Mission) ของเทศบาลเมืองทุ่งสง 
1. ส่งเสริมและสร้างโอกาสและยกระดับการเรียนรู้ของประชาชน ทั้งในระบบและนอกระบบ และ

การศึกษาตามอัธยาศัย  อย่างต่อเนื่องให้มีคุณภาพและส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเหน็คณุค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น 
พัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนให้ได้มาตรฐาน  มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกสาธารณะ 
มีทักษะชีวิตที่ดี กีฬาเป็นเลิศ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

2. ปรับปรุงและบังคับใช้ผังเมืองรวมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน รณรงค์ส่งเสริมให้
คนในชุมชนมีระเบียบวินัย เคารพกฎจราจร ร่วมกันดูแลรักษาที่สาธารณะ และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาด 
สวยงาม 

3. จัดบริการสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา มีความสะดวกทั่วถึง 
4. พัฒนาสุขาภิบาลที่ถูกสุขลักษณะ ปราศจากมลพิษจากขยะ ฝุ่นควันและน้ าเสีย 
5. ส่งเสริมสนับสนุนการน าพลังงานทางเลือกมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน ครัวเรือน และหน่วยงาน

ในเขตเทศบาล 
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6. รณรงค์ส่งเสริมให้ความรู้เสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องแก่ประชาชนและให้สามารถเข้าถึง
บริการสาธารณสุขและลดภาวะเส่ียงจากโรคภัยต่าง ๆ  

7. จัดสวัสดิการสังคมที่ดีแก่ประชาชน โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส คนยากจน คนพิการ 
8. ส่งเสริมและเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชน/เอกชนมี

ส่วนร่วมในการลงทุน สนับสนุนและส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าผลผลิต แปรรูป และการกระจายสินค้าที่เป็นธรรม 
 9. พัฒนาระบบบริการที่ดีแก่ประชาชนให้ได้รับความพึงพอใจจากการบริหารงานของเทศบาล และ
ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่ม/องค์กรชุมชนให้เข้มแข็ง 
 10. บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งในเขตเทศบาลและใกล้เคียงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับภารกิจถ่ายโอนภารกิจตามกฎหมาย 
 

5. จุดมุ่งหมายการพฒันา (Goals) ของเทศบาลเมืองทุ่งสง 
1. ประชาชนได้รับโอกาสและยกระดับการเรียนรู้ทั้งในและนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่าง

ต่อเนื่องมีคุณภาพและเห็นคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. เด็กเยาวชนมีพัฒนาการด้านการศึกษาที่ได้มาตรฐาน มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึก

สาธารณะ มีทักษะชีวิตที่ดี กีฬาเป็นเลิศ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
3. ผังเมืองรวมและโครงสร้างพื้นฐานได้รับการปรับปรุงพัฒนาที่ได้มาตรฐาน ชุมชนมีระเบียบวินัย 

เคารพกฎจราจร ที่สาธารณะ ภูมิทัศน์สะอาดและสวยงาม 
4. สาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา มีความสะดวกทั่วถึง สุขาภิบาลได้รับการพัฒนาที่ถูกสุขลักษณะ 

ปราศจากมลพิษจากขยะ น้ าเสีย และมีการน าพลังงานทางเลือกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
5. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง เข้าถึงบริการสาธารณสุขและลดภาวะเส่ียง

จากโรคภัยต่างๆ มีสวัสดิการที่ดี 
6. เศรษฐกิจมีความมั่นคง ประชาชน/เอกชน มีส่วนร่วมในการลงทุน มีการเพิ่มมูลค่าผลผลิตแปรรูป 

และกระจายสินค้าที่เป็นธรรม น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ 
7. ประชาชนได้รับบริการที่ดี มีความพึงพอใจการบริหารงานของเทศบาล และสามารถบริหารจัดการ

กลุ่มองค์กรชุมชนให้เข้มแข็ง 
8. บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งในเขตเทศบาลและใกล้เคียงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

บริหารตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมาย 
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6. หน่วยงานผู้ถูกสอบถามหรือถูกสัมภาษณ์ในประเมินการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล

เมืองทุ่งสง 

 

ตารางท่ี 3 หน่วยงานผู้ถูกสอบถามหรือถูกสัมภาษณ์ในประเมินการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ผู้ถูกสอบถามหรอืถกูสัมภาษณ ์

1. พัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการ

กีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า 

1. ศึกษานิเทศก์ กองการศึกษา 

2. โรงเรียนรีสอรท์อนุบาลทุ่งสง 

3. โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุง่สง 

4. โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ 

5. โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน 

6. โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล 

7. โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

2. ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน รักษา

ส่ิงแวดล้อม ป้องกันน้ าท่วม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

1. ผู้อ านวยการกองช่าง 

2. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองช่าง 

3. งานไฟฟ้า กองช่าง 

4. งานสวนสาธารณะ กองช่าง 

5. ผู้อ านวยการกองช่างสุขาภิบาล 

6. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข 

7. งานจราจร สถานีต ารวจภูธรทุง่สง 

8. ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

9. หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

3. ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า 1. ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

2. งานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม 

3. ผู้อ านวยการกองช่าง 

4. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองช่าง 

5. หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

6. งานปกครอง ส านักปลัดเทศบาล 

7. งานท่องเที่ยว ส านักปลัดเทศบาล 

8. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข 

9. โรงพยาบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง 

10. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

4. ปรับปรุงและพัฒนาการบรหิารจัดการองค์กรเทศบาลและ 1. ห้องสมุด 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา ผู้ถูกสอบถามหรอืถกูสัมภาษณ ์

องค์กรชุมชนสู่การบริหารจดัการที่ดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบ

บูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ 

2. หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

3. งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล 

4. งานปกครอง ส านักปลัดเทศบาล 

5. ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 

6. หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพรวิ่ชาการ 
กองวิชาการและแผนงาน 
7. ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

8. งานนิติการ 
9. ผู้อ านวยการกองคลัง 
10. ฝ่ายผลประโยชน์ กองคลัง 
11. ฝ่ายพัสดุ กองคลัง 

 

7. ผลการศึกษาข้อมูลจากเอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปี

งบประมาณ 2558 

 7.1 จ านวนแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองทุ่งสง 

จ านวนแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองทุ่งสงแยกตามยุทธศาสตร์การ

พัฒนา  4 ยุทธศาสตร์ มีทั้งหมด 36 แนวทางการพัฒนา แยกตามยุทธศาสตร์ ไดด้ังนี้  
 

ตารางท่ี 4 แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองทุ่งสง (แยกตามยุทธศาสตร์) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา จ านวนแนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬา

แบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า 

10 

2. ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน รักษาส่ิงแวดลอ้ม 

ป้องกันน้ าท่วม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

11 

3. ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า 7 

4. ปรับปรุงและพัฒนาการบรหิารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กร

ชุมชนสู่การบริหารจัดการทีด่ีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ

รองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ 

8 

รวม 36 
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ตารางท่ี 5 รายละเอียดแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองทุ่งสง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา รายละเอียดแนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาการศึกษา  

ศาสนา  ประเพณี 

ศิลปวัฒนธรรม และ

การกีฬาแบบบูรณาการ

สู่คุณภาพมาตรฐานที่

เหนือกว่า 

1.1 พัฒนาผู้เรียนให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมที่เหมาะสม มีความรู้คู่คุณธรรม สร้าง

โอกาสในการเรียนรู้ ตามเกณฑ์มาตรฐาน และสามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมคีวามสุข 

1.2 พัฒนาผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการศึกษาต่อในระดบัที่สูงขึ้นและมีคุณภาพ 

1.3 พัฒนาหลักสูตร สนับสนุนงานวิจัยด้านการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มคีวาม

โดดเด่นทุกกลุ่มสาระสอดคล้องกับความต้องการท้องถิน่ สะท้อนเอกลักษณ์ของชุมชนและมี

การขยายผล ไปสู่การจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

1.4 พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีความพร้อมทุกด้านโดยจัดตั้งโรงเรยีนและพัฒนาระบบบริหาร

จัดการ "รีสอร์ทอนุบาล" และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

1.5 พัฒนาครตู้นแบบและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานและมีความเป็นเลิศ โดย

มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้ เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสมัยใหม่ ในการจดัการ

การเรียนการสอนและการบริหารการศึกษา 

1.6 พัฒนาศูนยเ์รียนรูใ้หเ้ป็นห้องเรียนต้นแบบเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์

และคุณลักษณะอันพึงประสงคข์องผู้เรียนทั้ง 5 ด้าน 

1.7 สนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพ พัฒนาสู่ความเป็นเลศิและสู่มืออาชีพในระดับสากลและ

พัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงเรียน และระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านกีฬาให้ได้มาตรฐาน 

1.8 สร้างระบบบรหิารจัดการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุง่สง  เสริมสร้างการมีส่วน

ร่วมบริหารจดัการของภาคทีุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพเป็นระบบและได้มาตรฐาน 

1.9 พัฒนาระบบโรงเรียนมัธยมศกึษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและมุ่งเนน้ความเป็นเลศิใน

ด้านวิชาการและด้านสังคม 

1.10 น าภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม อาชีพมาเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

คนทัง้ในระบบและนอกระบบการศึกษา 

2. ร่วมกันจัดวางผัง

เมือง พัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน รักษา

ส่ิงแวดล้อม ป้องกันน้ า

ท่วม  สู่เมืองน่าอยู่อย่าง

ยั่งยืน 

2.1 บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนอย่างคุณภาพในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาอุทกภัย

เมืองทุ่งสงแบบบูรณาการให้ยั่งยนืโดยบูรณาการการพัฒนาด้านกายภาพและด้านกระบวนการ

ทางสังคมอย่างเชื่อมโยงและต่อเนื่อง 

2.2 สร้างกระบวนการเรียนรู้กฎหมายผังเมืองรวมเมืองทุ่งสง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน

การปฏิบัต ิ

2.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายถนน ระบบระบายน้ า ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ให้

เพียงพอ และปรับปรุงบ ารุงรักษาอาคารสถานที่สาธารณะ 

2.4 ปรบัปรุงและพัฒนาพ้ืนที่สวนสาธารณะ สวนหย่อม และปรับปรุงภูมิทศัน์ในเขตเทศบาล
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา รายละเอียดแนวทางการพัฒนา 

ให้สวยงามเป็นระเบียบโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 

2.5 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะอย่างมีส่วนร่วม 

2.6 ปรบัปรุงพัฒนาและบรหิารจดัการตลาดสด  ตลาดนัด ตลาดคนเดิน ให้สวยงาม สะอาด ถูก

หลักสุขาภิบาลโดยการมีส่วนร่วม 

2.7 ส่งเสริม อนุรักษ์  ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

2.8 จัดระบบจราจรให้มีระเบียบและสร้างวินัยจราจรแก่ประชาชน โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

แบบบูรณาการ 

2.9 ปรบัปรุงระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลให้มปีระสิทธิภาพถูกหลัก

สุขาภิบาล  สร้างเครือข่ายทุกภาคมีีส่วนร่วม สามารถลดปริมาณขยะ และการน าขยะกลับมาใช้

ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.10 บริหารจดัการระบบบ าบัดน้ าเสียที่มีอยู่ให้มปีระสิทธิภาพโดยประชาชนมีส่วนร่วมและ

ขยายระบบบ าบดัน้ าเสียให้ครอบคลุมพื้นทีเ่ขตเทศบาล 

2.11 รณรงค์ส่งเสริมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและน้ ามันและสนับสนุนการใช้พลังงาน

ทางเลือก 

3. ร่วมกันพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม สู่

คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า 

3.1 ส่งเสริมสนับสนุนใหเ้กิดการลงทุนด้านคมนาคมขนส่ง รองรับการขยายการลงทุนภาค

ธุรกิจและอุตสาหกรรมและขยายการจ้างงานในพื้นที่ให้สามารถลดต้นทนุและเพิ่ม

ความสามารถในการแข่งขัน 

3.2 พัฒนาทักษะและส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มผู้จ้างงาน กลุ่มอาชีพ ผู้ด้อยโอกาส ยากจน ภายใต้

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 

3.3 ส่งเสริมและสนับสนนุใหเ้กิดเครือข่ายธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงวัฒนธรรม และ

การกีฬา เชื่อมต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองทุ่งสง

เชื่อมโยงกับพื้นทีใ่กล้เคียงโดยชมุชนมีส่วนร่วม 

3.4 จัดบริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานทั่วถึงและรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรม

สุขภาพที่ถูกต้อง 

3.5 จัดระบบป้องกันอาชญากรรม ยาเสพติด และอบายมุข โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 

3.6 พัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยพิบัติ ให้มีประสิทธิภาพโดยทุกภาคส่วนมี

ส่วนร่วม 

3.7 ส่งเสริมสวัสดิการชุมชนโดยจัดสวัสดิการแก่คนชรา  ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ คนยากจน 

ให้พอเพียงแก่การด ารงชีพและเปน็ธรรม 

4. ปรับปรุงและ

พัฒนาการบริหาร

4.1 ปรบัปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบรหิารจัดการและเพื่อการบริการ

ประชาชนของเทศบาลและของชมุชนให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสามารถเข้าถึงได้ง่าย
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา รายละเอียดแนวทางการพัฒนา 

จัดการองค์กรเทศบาล

และองค์กรชุมชนสู่การ

บริหารจัดการที่ดีโดย

ทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบ 

บูรณาการรองรับความ

เปลี่ยนแปลงสู่เทศบาล

อัจฉริยะ 

สะดวกในการใช้ประโยชน ์

4.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มคีวามรู้และทักษะในการท างานเฉพาะด้านและท างานเป็นทีม

ที่มีประสิทธิภาพและยกระดับคณุภาพการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามหลัก          

ธรรมาภิบาลผ่านเกณฑ์การบริหารจัดการทีด่ ี

4.3 ปรบัปรุงและพัฒนาระบบการส่ือสารเพื่อการพัฒนางานและพัฒนาชุมชนให้มี

ประสิทธิภาพ และลดขั้นตอนปฏบิัติงาน 

4.4 พัฒนาระบบบริการทุกกระบวนงานบริการของเทศบาลโดยส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วน

ร่วมอย่างเข้มแขง็ 

4.5 เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาการจัดเก็บรายไดข้องเทศบาลใหค้รบถ้วน ทั่วถึง และเป็น

ธรรม 

4.6 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองการบรหิารสู่การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 

4.7 ปรบัปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัตงิาน 

4.8 ส่งเสริมองค์กรชุมชน (อบช.) ทุกองค์การบรหิารชุมชน/กลุ่มต่างๆ ให้มีส่วนร่วมในการ

พัฒนาเมืองอย่างเข้มแขง็ และบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
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 7.2 สรุปการน าโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (2558-2560) ไปด าเนินการจริง ในปีงบประมาณ 

2558 

 

ตารางที่ 6 สรุปการน าโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (2558-2560) ไปด าเนินการจริง ในปีงบประมาณ 

2558 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา จ านวน/ 

โครงการตาม 

แผนสามป ี

จ านวน

โครงการ ตาม

แผน 3 ปีที่

น ามาท าแผน 

ด าเนินงาน 

สัดส่วนของ 

โครงการตาม

แผน 3 ปีทีน า 

มาท าแผน

ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ 

จ านวน/

โครงการ ตาม

แผน 

ด าเนินงานที ่

ด าเนินการ

เสร็จ 

สัดส่วนของ 

โครงการตาม

แผน 3 ปีที ่ 

ด า เนินการ 

เสร็จ คิดเป็น

ร้อยละ 

1. พัฒนาการศึกษา  ศาสนา  

ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และ

การกีฬาแบบบูรณาการสู่

คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า 

37 32 86.49 32 86.49 

2. ร่วมกันจัดวางผังเมือง 

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน รักษา

ส่ิงแวดล้อม ป้องกันน้ าท่วมสู่

เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

21 18 85.71 15 71.43 

3. ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคม สู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า 

32 26 81.25 24 75.00 

4. ปรับปรุงและพัฒนาการ

บริหารจัดการองค์กรเทศบาล

และองค์กรชุมชนสู่การบริหาร

จัดการที่ดโีดยทุกภาคีมีส่วน

ร่วมแบบบูรณาการรองรับ

ความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาล

อัจฉริยะ 

30 30 100.00 25 83.33 

รวม 120 106 88.33 96 80.00 
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สรุปผลโครงการจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี 2558 จ านวนรวมทั้งส้ิน 120 โครงการ เทศบาลได้น า

โครงการต่าง ๆ ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (2558-2560) สู่การปฏิบัติ โดยได้ตั้งงบประมาณ เพื่อด าเนินการซ่ึง

ปรากฏตาม แผนด าเนินงานประจ าปี 2558 จ านวน 106 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 88.33 ของโครงการทั้งหมดจาก 

แผนพัฒนาสามปี โดยแบ่งเป็น 4 ยุทธศาสตร์และได้มีการน าโครงการไปด าเนินการจนแล้วเสร็จ จ านวน 96 

โครงการ คิดเป็นร้อยละ 80.00  

7.3 สรุปผลการด าเนนิงานโครงการตามแผนพฒันาเทศบาลสามปี (2558-2560) ประจ าปี 2558 

 

ตารางท่ี 7 สรุปผลการด าเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (2558-2560) ประจ าปี 2558 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการที่เสร็จ โครงการที่อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

โครงการที่ไม่

ด าเนินการ 

โครงการตาม

แผนพัฒนาสามปี 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. พัฒนาการศึกษา  ศาสนา  

ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 

และการกีฬาแบบบูรณาการ

สู่คุณภาพมาตรฐานที่

เหนือกว่า 

32 86.49 0 0.00 0 0.00 37 86.49 

2. ร่วมกันจัดวางผังเมือง 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกัน

น้ าท่วมสู่เมืองน่าอยู่อย่าง

ย่ังยืน 

15 71.43 0 0.00 3 14.29 21 85.71 

3. ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคม สู่คุณภาพชีวิตที่

ดีกว่า 

24 75.00 0 0.00 2 6.25 32 81.25 

4. ปรับปรุงและพัฒนาการ

บริหารจัดการองค์กร

เทศบาลและองค์กรชุมชน

สู่การบริหารจัดการที่ดีโดย

ทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบ

บูรณาการรองรับความ

เปลี่ยนแปลงสู่เทศบาล

อัจฉริยะ 

25 83.33 1 3.33 4 13.33 30 100.00 

รวม 96 80.00 1 0.83 9 7.50 120 88.33 
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จากการด าเนินงานโครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปีงบประมาณ 2558 ซ่ึง

เทศบาลได้ตั้งงบประมาณส าหรับการด าเนินโครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา 4 

ยุทธศาสตร์ รวมทั้งส้ิน 120 โครงการ 

- จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 96 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 80.00  

- จ านวนโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 1 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 0.83 

- จ านวนโครงการที่ไม่ด าเนินการ จ านวน 9 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 7.50  

ปรากฏผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 มีจ านวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปี ประจ าปี 2558 ทั้งหมด 37 โครงการ เทศบาล

สามารถด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 32 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 86.49 จ านวนโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 

(ไม่มี) โครงการที่ไม่ด าเนินการ (ไม่มี)  

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 มี จ านวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปี ประจ าปี 2558 ทั้งหมด 21 โครงการ 

เทศบาลสามารถด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 71.43 จ านวนโครงการที่อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ (ไม่มี) โครงการที่ไม่ด าเนินการ จ านวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.50  

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 มีจ านวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปี 2558 ทั้งหมด 32 โครงการ เทศบาลสามารถ

ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 24 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75.00 จ านวนโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ (ไม่มี) 

จ านวนโครงการที่ไม่ด าเนินการ 2โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.25  

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 มีจ านวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปี 2558 ทั้งหมด 30 โครงการ เทศบาลสามารถ

ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 25 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 83.33 จ านวนโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 1 

โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.33 และจ านวนโครงการที่ไม่ด าเนินการ จ านวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 13.33  

เทศบาลได้น าโครงการต่าง ๆ ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (2558-2560) สู่การปฏิบัติ โดยได้ตั้ง

งบประมาณ เพื่อด าเนินการซ่ึงปรากฏตาม แผนด าเนินงานประจ าปี 2558 จ านวน 106 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 

88.33 ของโครงการทั้งหมดจาก แผนพัฒนาสามปี  

ดังนั้น จากสัดส่วนผลการด าเนินงานโครงการต่าง ๆ ตามแผนพัฒนาเทศบาล ประจ าปี 2558 ผลปรากฏ

ว่า สัดส่วนของ โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ มีมากที่สุด ร้อยละ 80.00 ของโครงการทั้งหมด เนื่องจากคณะ

ผู้บริหารได้มีการเร่งรัด และติดตามการท างานของทุก งาน / ฝ่าย / กอง ของเทศบาลเมืองทุ่งสงให้ท างานให้

เกิดผลแก่ประชาชนให้มากที่สุด แสดงให้เห็นว่าเทศบาลเมืองทุ่งสงมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานได้ตาม

แผนพัฒนาเทศบาล ประจ าปี 2558 
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8. ข้อมูลจากผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล 4 ยุทธศาสตร์ 

ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 ตามความพึงพอใจของประชาชน 

ผู้ประเมินได้เก็บรวบรวมข้อมูล จากประชาชนที่เป็นตัวแทนครัวเรือนที่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 20 ชุมชน และ 1 ย่านการค้า จ านวน 400 คนซ่ึงได้มาจากการสุ่ม
อย่างง่าย (Sample Random Sampling) และหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และอื่น ๆ ที่อยู่ในเขต
เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 50 หน่วยงานซ่ึงได้มาจากการสุ่มแบบโควตา (Quota 
Sampling) รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 450 คน ซ่ึงผลการประเมิน ประกอบด้วย 3 ตอนดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 ข้อมูลแสดงความคดิเหน็จากความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานของเทศบาล
เมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 
 ตอนที่ 3 ความคิดเห็นทั่วไปและข้อเสนอแนะ 

ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล ตามความพึงพอใจ

ของประชาชน ดังแสดงในตารางที่ 8 
 

ตารางท่ี 8 ผลการประเมนิผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล 

ยุทธศาสตร์ด้าน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

อันดับ 

1. พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่
คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า 

3.452 0.701 ปานกลาง 1 

2. ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
รักษาส่ิงแวดล้อม ป้องกันน้ าท่วม สู่เมืองน่าอยู่อย่าง
ยั่งยืน 

3.271 0.620 ปานกลาง 2 

3. ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวิต
ที่ดีกว่า 

3.246 0.634 ปานกลาง 3 

4. ปรับปรุงและพัฒนาการบรหิารจัดการองค์กร
เทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการที่ดี
โดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความ
เปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอจัฉริยะ 

3.223 0.681 ปานกลาง 4 

รวม 3.298 0.594 ปานกลาง  
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ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล ตามความพึงพอใจ
ของประชาชน พบว่าทุกยุทธศาสตร์ประชาชนมีความพึงพอใจเกินกึ่งหนึ่ง คือเกิน 2.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 ถือ
ได้ว่าบรรลุผลสัมฤทธิ์ แต่เมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.298 
ซ่ึงถือได้ว่ายังไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์เท่าที่ควรโดยสามารถเรียงล าดับความพึงพอใจ 3 อันดับแรก ได้ดังนี้ 

ความพึงพอใจมากที่สุด  3 อนัดับแรก (เรียงจากมากไปหาน้อย) 
 อันดับที่  1 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม  และการกีฬาแบบ     
บูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คือมีค่าเฉลี่ย 3.452 
 อันดับที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาส่ิงแวดล้อม ป้องกัน 
น้ าท่วม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คือมีค่าเฉลี่ย 3.271 

อันดับที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า ประชาชนมีความ 
พึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คือมีค่าเฉลี่ย 3.246 
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9. สรุปผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล ประจ าปี 2558 

 

ตารางท่ี 9 สรุปผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองทุ่งสง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

พัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า 

การ

ประเมิน 

โครงการ

ทั้งหมด 

โครงการ 

ที่แล้วเสร็จ 

คิดเป็น

ร้อยละ 

ผลการ

ประเมิน 

ผลสัมฤทธิ์ 

เชิง

ปริมาณ 

37 32 86.49  มีทั้งหมด 37 โครงการ เทศบาลสามารถ

ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 32 โครงการ 

คิดเป็นร้อยละ 86.49 จ านวนโครงการที่

อยู่ระหว่างด าเนนิการ (ไม่มี) โครงการที่

ไม่ด าเนินการ (ไม่มี) แสดงถึงการท างาน

ส่วนใหญ่เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน

ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

เชิง

คุณภาพ 

   3.452 ประชาชนมีความพึงพอใจในการ

ด าเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง 

 

จากตารางที่ 9 พบว่า การด าเนินงานของเทศบาลเมืองทุ่งสง ตามยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการศึกษา  

ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า 

มีทั้งหมด 37 โครงการ เทศบาลสามารถด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 32 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 86.49 

จ านวนโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ (ไม่มี) โครงการที่ไม่ด าเนินการ (ไม่มี) แสดงถึงการท างานส่วนใหญ่

เป็นไปตามแผนการด าเนินงานตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.452 
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ตารางท่ี 10 สรุปผลการประเมนิผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองทุ่งสง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ร่วมกันจัดวางผังเมือง พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน รกัษาส่ิงแวดล้อม ป้องกันน้ าท่วม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

การ

ประเมิน 

โครงการ

ทั้งหมด 

โครงการ 

ที่แล้วเสร็จ 

คิดเป็น

ร้อยละ 

ผลการ

ประเมิน 

ผลสัมฤทธิ์ 

เชิง

ปริมาณ 

21 15 71.43  มีทั้งหมด 21 โครงการ เทศบาลสามารถ

ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 15 โครงการ 

คิดเป็นร้อยละ 71.43 จ านวนโครงการที่

อยู่ระหว่างด าเนนิการ (ไม่มี) โครงการที่

ไม่ด าเนินการ จ านวน 3 โครงการ คิดเป็น

ร้อยละ 7.50 แสดงถึงการท างานส่วน

ใหญ่เป็นไปตามแผนการด าเนินงานตาม

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

เชิง

คุณภาพ 

   3.271 ประชาชนมีความพึงพอใจในการ

ด าเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง 

 

จากตารางที่ 10 พบว่า การด าเนินงานของเทศบาลเมืองทุ่งสง ตามยุทธ์ศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง 

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน รักษาส่ิงแวดล้อม ป้องกันน้ าท่วม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

มีทั้งหมด 21 โครงการ เทศบาลสามารถด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 71.43 

จ านวนโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ (ไม่มี) โครงการที่ไม่ด าเนินการ จ านวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.50 

แสดงถึงการท างานส่วนใหญ่เป็นไปตามแผนการด าเนินงานตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.271 
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ตารางท่ี 11 สรุปผลการประเมนิผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองทุ่งสง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวิตที่ดกีว่า 

การ

ประเมิน 

โครงการ

ทั้งหมด 

โครงการ 

ที่แล้วเสร็จ 

คิดเป็น

ร้อยละ 

ผลการ

ประเมิน 

ผลสัมฤทธิ์ 

เชิง

ปริมาณ 

32 24 75.00  มีทั้งหมด 32 โครงการ เทศบาลสามารถ

ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 24 โครงการ 

คิดเป็นร้อยละ 75.00 จ านวนโครงการที่

อยู่ระหว่างด าเนนิการ (ไม่มี) จ านวน

โครงการที่ไม่ด าเนินการ 2โครงการ คิด

เป็นร้อยละ 6.25  แสดงถึงการท างาน

ส่วนใหญ่เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน

ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

เชิง

คุณภาพ 

   3.246 ประชาชนมีความพึงพอใจในการ

ด าเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง 

 

จากตารางที่ 11 พบว่า การด าเนินงานของเทศบาลเมืองทุ่งสง ตามยุทธ์ศาสตร์ที่ 3 ร่วมกันพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า 

มีทั้งหมด 32 โครงการ เทศบาลสามารถด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 24 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75.00 

จ านวนโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ (ไม่มี) จ านวนโครงการที่ไม่ด าเนินการ 2โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.25  

แสดงถึงการท างานส่วนใหญ่เป็นไปตามแผนการด าเนินงานตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.246 
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ตารางท่ี 12 สรุปผลการประเมนิผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองทุ่งสง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

ปรับปรงุและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองคก์รชมุชนสู่การบริหารจัดการที่ดีโดยทุกภาคีมีส่วน

ร่วมแบบบรูณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ 

การ

ประเมิน 

โครงการ

ทั้งหมด 

โครงการ 

ที่แล้วเสร็จ 

คิดเป็น

ร้อยละ 

ผลการ

ประเมิน 

ผลสัมฤทธิ์ 

เชิง

ปริมาณ 

30 25 83.33  มีทั้งหมด 30 โครงการ เทศบาลสามารถ

ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 25 โครงการ 

คิดเป็นร้อยละ 83.33 จ านวนโครงการที่

อยูร่ะหว่างด าเนนิการ จ านวน 1 โครงการ 

คิดเป็นร้อยละ 3.33 และจ านวนโครงการ

ที่ไม่ด าเนนิการ จ านวน 4 โครงการ คิด

เป็นร้อยละ 13.33 แสดงถึงการท างาน

เป็นไปตามแผนการด าเนินงานตาม

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

เชิง

คุณภาพ 

   3.223 ประชาชนมีความพึงพอใจในการ

ด าเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง 

 

จากตารางที่ 12 พบว่า การด าเนินงานของเทศบาลเมืองทุ่งสง ตามยุทธ์ศาสตร์ที่ 4 ปรับปรุงและ

พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการที่ดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบ

บูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ 

มีทั้งหมด 30 โครงการ เทศบาลสามารถด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 25 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 83.33 

จ านวนโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.33 และจ านวนโครงการที่ไม่

ด าเนินการ จ านวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 13.33 แสดงถึงการท างานเป็นไปตามแผนการด าเนินงานตาม

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.223 
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จากการด าเนินงานโครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปีงบประมาณ 2558 ซ่ึง 

เทศบาลได้ตั้งงบประมาณส าหรับการด าเนินโครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา 4 

ยุทธศาสตร์ รวมทั้งส้ิน 120 โครงการ 

เทศบาลได้น าโครงการต่าง ๆ ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี  (2558-2560) สู่การปฏิบัติ โดยได้ตั้ง

งบประมาณ เพื่อด าเนินการซ่ึงปรากฏตาม แผนด าเนินงานประจ าปี 2558 จ านวน 106 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 

88.33 ของโครงการทั้งหมดจาก แผนพัฒนาสามปี  

ดังนั้น จากสัดส่วนผลการด าเนินงานโครงการต่าง ๆ ตามแผนพัฒนาเทศบาล ประจ าปี 2558 ผลปรากฏ

ว่า สัดส่วนของ โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ มีมากที่สุด ร้อยละ 80.00 ของโครงการทั้งหมด เนื่องจากคณะ

ผู้บริหารได้มีการเร่งรัด และติดตามการท างานของทุก งาน / ฝ่าย / กอง ของเทศบาลเมืองทุ่งสงให้ท างานให้

เกิดผลแก่ประชาชนให้มากที่สุด แสดงให้เห็นว่าเทศบาลเมืองทุ่งสงมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานได้ตาม

แผนพัฒนาเทศบาล ประจ าปี 2558 

ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล ตามความพึงพอใจ

ของประชาชน พบว่าทุกยุทธศาสตร์ประชาชนมีความพึงพอใจเกินกึ่งหนึ่ง คือเกิน 2.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 ถือ

ได้ว่าบรรลุผลสัมฤทธิ์ แต่เมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.298 

ซ่ึงถือได้ว่ายังไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์เท่าที่ควร 
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ผลการด าเนินงานตามจุดมุ่งหมายการ

พัฒนา (GOALS) ในประเด็นยุทธศาสตร์

ของเทศบาลเมืองทุ่งสง 
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จากด าเนินงานตามจุดมุ่งหมายการพัฒนา (GOALS) ในประเด็นยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองทุ่งสง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 ซ่ึงเทศบาลได้ตั้งตัวช้ีวัดไว้ รวมทั้งส้ิน 116 ตัวช้ีวัด 

- จ านวนตัวช้ีวัดที่ด าเนินการบรรลุ จ านวน 51 ตัวช้ีวัด คิดเป็น ร้อยละ 43.97  

- จ านวนตัวช้ีวัดที่ด าเนินการไม่บรรลุ จ านวน 31 ตัวช้ีวัด คิดเป็น ร้อยละ 26.72  

- จ านวนตัวช้ีวัดที่ประเมินไม่ได้ จ านวน 34 ตัวช้ีวัด คิดเป็น ร้อยละ 29.31 

ปรากฏผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 มีจ านวนตั้งตัวช้ีวัดไว้ รวมทั้งส้ิน 41 ตัวช้ีวัด จ านวนตัวช้ีวัดที่ด าเนินการบรรลุ 

จ านวน 22 ตัวช้ีวัด คิดเป็น ร้อยละ 53.66 จ านวนตัวช้ีวัดที่ด าเนินการไม่บรรลุ จ านวน 15 ตัวช้ีวัด คิดเป็น ร้อยละ 

36.59 จ านวนตัวช้ีวัดที่ประเมินไม่ได้ จ านวน 4 ตัวช้ีวัด คิดเป็น ร้อยละ 9.75 

2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 มีจ านวนตั้งตัวช้ีวัดไว้ รวมทั้งส้ิน 25 ตัวช้ีวัด จ านวนตัวช้ีวัดที่ด าเนินการบรรลุ 

จ านวน 12 ตัวช้ีวัด คิดเป็น ร้อยละ 48.00 จ านวนตัวช้ีวัดที่ด าเนินการไม่บรรลุ จ านวน 3 ตัวช้ีวัด คิดเป็น ร้อยละ 

12.00 จ านวนตัวช้ีวัดที่ประเมินไม่ได้ จ านวน 10 ตัวช้ีวัด คิดเป็น ร้อยละ 40.00 

3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 มีจ านวนตั้งตัวช้ีวัดไว้ รวมทั้งส้ิน 28 ตัวช้ีวัด จ านวนตัวช้ีวัดที่ด าเนินการบรรลุ 

จ านวน 9 ตัวช้ีวัด คิดเป็น ร้อยละ 32.14 จ านวนตัวช้ีวัดที่ด าเนินการไม่บรรลุ จ านวน 5 ตัวช้ีวัด คิดเป็น ร้อยละ 

17.86 จ านวนตัวช้ีวัดที่ประเมินไม่ได้ จ านวน 14 ตัวช้ีวัด คิดเป็น ร้อยละ 50.00 

4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 มีจ านวนตั้งตัวช้ีวัดไว้ รวมทั้งส้ิน 22 ตัวช้ีวัด จ านวนตัวช้ีวัดที่ด าเนินการบรรลุ 

จ านวน 8 ตัวช้ีวัด คิดเป็น ร้อยละ 36.36 จ านวนตัวช้ีวัดที่ด าเนินการไม่บรรลุ จ านวน 8 ตัวช้ีวัด คิดเป็น ร้อยละ 

36.36 จ านวนตัวช้ีวัดที่ประเมินไม่ได้ จ านวน 6 ตัวช้ีวัด คิดเป็น ร้อยละ 27.28 

ดังนั้น จากสัดส่วนผลการด าเนินงานจุดมุ่งหมายการพัฒนา (GOALS) ในประเด็นยุทธศาสตร์ของ

เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558  ผลปรากฏว่า สัดส่วนของตัวช้ีวัดที่ด าเนินการบรรลุ มี

มากที่สุด ร้อยละ 43.97 ของตัวช้ีวัดทั้งหมด แสดงให้เห็นว่าถึงแม้สัดส่วนของตัวช้ีวัดที่ด าเนินการบรรลุ มีมาก

ที่สุด แต่สัดส่วนยังไม่ถึงร้อยละ 50.00 ดังนั้นเทศบาลเมืองทุ่งสงต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานเพื่อให้

บรรลุตามตัวช้ีวัดที่สูงขึ้น และต้องทบทวนการตั้งตัวช้ีวัดหรือการเก็บข้อมูลตามตัวช้ีวัด เพราะจ านวนตัวช้ีวัดที่

ประเมินไม่ได้ มีมากถึงร้อยละ 29.31 

 



ผลการด าเนินงานตามจุดมุง่หมายการพัฒนา (GOALS) ในประเดน็ยุทธศาสตรข์องเทศบาลเมืองทุง่สง จังหวัดนครศรธีรรมราช ประจ าปี 2558 
 

จุดมุ่งหมายการพฒันา (GOALS)  
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า 
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน รักษาส่ิงแวดล้อม ป้องกันน้้าท่วม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า  
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับปรุงและพฒันาการบริหารจดัการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการทีด่ีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปล่ียนแปลงสู่

เทศบาลอัจฉริยะ 
การประเมินผลการด าเนินงานตามจุดมุ่งหมายการพฒันา (GOALS)  

1. บรรล ุ
2. ไม่บรรลุ 
3. ประเมนิไม่ได ้เนื่องจากไม่ได้รับข้อมูลจากหน่วยงานที่รบัผิดชอบ หรือการด้าเนินงานไม่สอดคล้องกับตัวช้ีวัดที่ตั้งไว้ 

ผลการด าเนินงานตามจุดมุง่หมายการพัฒนา (GOALS) 
ล าดับ ผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ที่ 1   ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ที่ 2   ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ที่ 4 รวม 

1 บรรล ุ 22 
(53.66%) 

12 
(48.00%) 

9 
(32.14%) 

8 
(36.36%) 

51 
(43.97%) 

2 ไม่บรรลุ 15 
(36.59%) 

3 
(12.00%) 

5 
(17.86%) 

8 
(36.36%) 

31 
(26.72%) 

3 ประเมนิไม่ได ้ 4 
(9.75%) 

10 
(40.00%) 

14 
(50.00%) 

6 
(27.28%) 

34 
(29.31%) 

รวม 41 
(100.00%) 

25 
(100.00%) 

28 
(100.00%) 

22 
(100.00%) 

116 
(100.00%) 

 



 
 

บุคลากรด าเนินโครงการ 

 
ที ่ บุคลากร ต าแหน่งใน

โครงการ 
ความเชี่ยวชาญ 

1 นายรัฐศวรรธน์  กิ่งแก้ว หัวหน้าโครงการ เทคโนโลยีการผลติ/การควบคุมคณุภาพ/ 
การเพิ่มผลผลติ/5ส/ความปลอดภยัในงาน
อุตสาหกรรม/การบริหารจัดการ/ 
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

2 นางคนึงนิจ  ศรีสุวรรณ ผู้ประเมิน การบัญชี 
3 นางสาวสุกัญญา  ใจเย็น ผู้ประเมิน บริหารธรุกิจ 
4 นางสาวอัสมา  พิมพ์ประพันธ์ ผู้ประเมิน การสื่อสาร/การประชาสมัพันธ์/ 

เทคโนโลยีการศึกษา 
5 นางสาวอัญชลี อุปการ ผู้ประเมิน การบัญชี/การบริหารธุรกิจ/งานประกันคณุภาพ 

6 นางสาววิไลวรรณ  ช านาญค า ผู้ประเมิน รัฐศาสตร ์

7 นางสาวกันยารตัน์  ทรัพยาสาร ผู้ประเมิน คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

8 นางสาวเสาวภาคย์ เพชรฤทธ์ิ ผู้ประเมิน งานประกันคุณภาพ 

9 นางสาวประวติรี  ดุกทอง ผู้ประเมิน การบริหารธุรกิจ/สถติิ/โปรแกรม spss 

10 นางสาวไอนี  ตือเงาะ ผู้ประเมิน รัฐศาสตร ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ท่ี 1  พัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานท่ีเหนือกว่า

จุดมุ่งหมายการพัฒนา ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน ป ี2555 รวม 5 ป ี

2556-2560

ค่าเปา้หมายปี

 2557

ผลการด าเนินงาน ป ี2557

รอ้ยละของผูเ้รยีนทีม่ผีลสมัฤทธิ์

ทางการเรยีนวชิาหลักของทกุระดับ

จากการทดสอบการศกึษาระดับชาติ

50.84% 70% 55% Xไม่บรรลุ                   เนื่องจากปี 2557 ผล O-Net 

ป.6 รวม 5 วชิา คะแนนเฉลีย่อยูท่ี ่43.02 % และ

ผล O-Net ม.3 รวม 5 วชิา คะแนนเฉลีย่อยูท่ี ่35.79

 %

   - จ านวนโรงเรยีนในสงักดัที่

เทศบาลมาตรฐานการศกึษากรม

สง่เสรมิฯ

   - และคา่คะแนนเฉลีย่ผลการ

ประเมนิตามมาตรฐานการศกึษากรม

สง่เสรมิฯ ของทกุโรงเรยีน

มโีรงเรยีนในสงักดั

เทศบาลจ านวน 6 โรง 

ผา่นเกณฑม์าตรฐานการ

ศกึษาของกรมสง่เสรมิฯ

 แลว้ จ านวน 4 โรงเรยีน

 คอื

ท.1, ท.2, ท.3, ท.4 ได ้

ระดับด ีคะแนนเฉลีย่ 

3.42 แตย่งัไมผ่า่นเกณฑ์

จ านวน 2 โรงเรยีนคอื  

รร.กฬีาเทศบาลและรร.  

รสีอรท์อนุบาล

6 โรงเรยีน 

ไดค้ะแนน

เฉลีย่ 3.60 

คะแนน

4 โรงเรยีน

คะแนน

เฉลีย่ 3.50 

คะแนน

 บรรลุ                       ผา่นเกณฑ ์จ านวน 6 

โรงเรยีน คอื ท.1 ท.2 ท.3 ท.4 ท.5 และ ท.6 ได ้

คะแนนเฉลีย่ดังนี ้โรงเรยีนบา้นนาเหนอื = 3.72  

โรงเรยีนมธัยมเทศบาลวัดทา่แพ = 4.69 และ

โรงเรยีนกฬีาเทศบาล = 4.59

ผลการด าเนินงานตามจุดมุ่งหมายการพัฒนา (GOALS)

คณุภาพการศกึษาในระบบ

ของทกุโรงเรยีนผา่นเกณฑ์

คณุภาพมาตรฐานกรมสง่เสรมิฯ

 เฉลีย่ คะแนน  70 %  ภายในปี

 2560
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จุดมุ่งหมายการพัฒนา ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน ป ี2555 รวม 5 ป ี

2556-2560

ค่าเปา้หมายปี

 2557

ผลการด าเนินงาน ป ี2557

คณุภาพการศกึษาในระบบ

ของทกุโรงเรยีนผา่นเกณฑ์

มาตรฐานกรมสง่เสรมิฯ และ

ไดค้ะแนน  3.60   ภายในปี  

2560

โรงเรยีนทกุโรงผา่นเกณฑม์าตรฐาน

มคีา่คะแนนเฉลีย่ผลการประเมนิ

คณุภาพการศกึษาของกรมสง่เสรมิฯ

โรงเรยีนสงักดัเทศบาล

ไดเ้ฉลีย่ 3.42

ไดค้ะแนน

เฉลีย่ 3.60

        บรรลุ                   รวมทัง้ 6 โรงเรยีน ได ้

คะแนนเฉลีย่ 3.60

คณุภาพการศกึษาในระบบคอื

โรงเรยีนในสงักดัเทศบาล

เมอืงทุง่สงไดรั้บการรับรอง

มาตรฐานการศกึษาจากสมศ.

ครบ 5 โรงเรยีน ภายในปี 2557

จ านวนโรงเรยีนในสงักดัเทศบาลที่

ไดรั้บการรับรองมาตรฐานการจัด

การศกึษาจากสมศ.

มโีรงเรยีนในสงักดั

เทศบาลเมอืงทุง่สง

ทัง้หมด 6 โรงเรยีน

ปัจจบุันไดรั้บการรับรอง

มาตรฐานการจัด

การศกึษาสมศ.จ านวน 1

โรงเรยีนคอื ท.1 ยงั

ไมไ่ดรั้บการรับรอง

มาตรฐานฯอกีจ านวน 5  

โรงเรยีนคอื  ท.2 , ท.3 ,

 ท.4 , ท.5, ท.6 

 (ยงัไมไ่ดรั้บการประเมนิ

เนื่องจาก สมศ.จะเขา้

ประเมนิ 5 ปี /ครัง้)

6 6 โรงเรยีน Xไม่บรรลุ                        ผา่นเกณฑ ์5 โรงเรยีน 

คอื        โรงเรยีนเทศบาลวัดโคกสะทอ้น 

โรงเรยีนเทศบาลบา้นนาเหนอื โรงเรยีนกฬีา

เทศบาลเมอืงทุง่สง โรงเรยีนเทศบาลวัดชัยชมุ

พล และโรงเรยีนมธัยมเทศบาลวัดทา่แพ   ไม่

ผา่นเกณฑ ์1 โรงเรยีน คอื     โรงเรยีนรสีอรท์อนุ

บาลทุง่สง
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จุดมุ่งหมายการพัฒนา ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน ป ี2555 รวม 5 ป ี

2556-2560

ค่าเปา้หมายปี

 2557

ผลการด าเนินงาน ป ี2557

รอ้ยละของนักเรยีนในสงักดั

เทศบาลทีม่สีมรรถนะรา่งกาย

แข็งแรงตามเกณฑม์าตรฐานกรม

อนามยั กระทรวงสาธารณสขุ

นักเรยีน 6 โรงเรยีน  

ผา่นเกณฑร์อ้ยละ

 ......................................

98% 95%  × ไม่บรรลุ                    เน่ืองจากคา่เฉลีย่ตามเกณฑ์

มาตรฐานกรมอนามยั รวม 5 โรงเรยีน เทา่กบั 

93.30 % รายละเอยีดดังนี ้โรงเรยีนเทศบาลวัด

โคกสะทอ้น =96.68 % โรงเรยีนเทศบาลบา้นนา

เหนอื =94.92 % โรงเรยีนกฬีาเทศบาลมอืงทุง่สง

 =100 % โรงเรยีนเทศบาลวัดชัยชมุพล=76.42 % 

และโรงเรยีนมธัยมเทศบาลวัดทา่แพ  =98.50 %  

และโรงเรยีนรสีอรท์อนุบาลทุง่สงไมใ่หข้อ้มลู

รอ้ยละของนักเรยีนในระบบเทศบาล

ทีไ่ดรั้บการศกึษาภาคบังคับ

89.5 98.75 93.25      บรรลุ                         บรรล ุ100%

1.ผูเ้รยีนภาคบังคับมคีวาม

พรอ้มดา้นรา่งกาย จติใจ 

อารมณ์ สตปัิญญา สามารถ

ปรับเปลีย่นพฤตกิรรม คา่นยิม

ทีจ่ะอยูร่ว่มในสงัคมไดอ้ยา่ง

เหมาะสม มคีวามรูคู้ค่ณุธรรม 

มโีอกาสในการเรยีนรู ้ตาม

เกณฑม์าตรฐานและสามารถ

ด าเนนิชวีติอยูใ่นสงัคมอยา่งมี

ความสขุ
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จุดมุ่งหมายการพัฒนา ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน ป ี2555 รวม 5 ป ี

2556-2560

ค่าเปา้หมายปี

 2557

ผลการด าเนินงาน ป ี2557

รอ้ยละของนักเรยีนทีอ่อกกลางคัน 0.43 0.33 0.67  ×ไม่บรรลุ                         โรงเรยีนมธัยมเทศบาลวัดทา่

แพมนัีกเรยีนทัง้หมด 690 คน ออกกลางคัน 21 คน

 คดิเป็น 3.04 %    สว่นโรงเรยีนอืน่ๆไมใ่หข้อ้มลู

รอ้ยละของผูจ้บภาคบังคับทีไ่ดรั้บ

การศกึษาตอ่

93.33 99.33 95  บรรลุ                       100 %

รอ้ยละของนักเรยีนทีเ่ขา้รว่ม

กจิกรรมศาสนา ศลิปวัฒนธรรมที่

โรงเรยีนหรอืเทศบาลจัดขึน้

73.33 95 81.67  บบบบบ                       100 %

รอ้ยละนักเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการ

เรยีนเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน

80% 100% 90% บรรลุ                             99.90 %

2.หลักสตูรขึน้พืน้ฐานไดรั้บ

การพัฒนาใหม้คีวามโดดเดน่

ทกุกลุม่สาระสอดคลอ้งความ

ตอ้งการทอ้งถิน่ และศนูยก์าร

เรยีนรูใ้นโรงเรยีนสะทอ้น

เอกลักษณ์ของชมุชน

มหีลักสตูรทอ้งถิน่ทีทุ่ง่สงครอบคลมุ

 8 กลุม่สาระ

5 กลุม่สาระ 8 8        บรรลุ                         8 กลุม่สาระ ไดแ้ก ่1.

กลุม่สงัคม 2. กลุม่วทิยาศาสตร ์3. กลุม่ศลิปะ 4. 

กลุม่การงาน 5.กลุม่ภาษาองักฤษ 6. กลุม่พล

ศกึษา 7. กลุม่ดนตร ี8. กลุม่ภาษาไทย
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จุดมุ่งหมายการพัฒนา ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน ป ี2555 รวม 5 ป ี

2556-2560

ค่าเปา้หมายปี

 2557

ผลการด าเนินงาน ป ี2557

จ านวนหน่วยเรยีนรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบั

เอกลักษณ์ความเป็นทุง่สงเพิม่ขึน้

6 10 7        บรรลุ                         ม ี11 หน่วยเรยีนรู ้คอื

 โรงเรยีนเทศบาลวัดโคกสะทอ้นม ี3 หน่วยการ

เรยีนรู ้คอื 1. ทุง่สงของเรา 2.สิง่แวดลอ้มใน

ทอ้งถิน่ 3. ภมูปัิญญาโนหร์า โรงเรยีนกฬีา

เทศบาลเมอืงทุง่สง ม ี6 หน่วยการเรยีนรู ้1. 

ชมุนุมรักการอา่น 2.ชมุนุมลลีาศ 3.ชมุนุมรักษ์

สิง่แวดลอ้ม 4.ชมุนุมกตีาร ์5.ชมุนุมวทิยาศาสตร ์

6.ชมุนุมกฬีาพืน้บา้น โรงรยีนเทศบาลวัดชัยชมุ

พลม ี3 หน่วย 1. ดนตรไีทย 2.ภมูปัิญญาทอ้งถิน่ 

3.เอกลักษณ์ทอ้งถิน่

รอ้ยละของนักเรยีนทีผ่า่นหลักสตูร 100 100 100        บรรลุ                         รอ้ยละ 100
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จุดมุ่งหมายการพัฒนา ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน ป ี2555 รวม 5 ป ี

2556-2560

ค่าเปา้หมายปี

 2557

ผลการด าเนินงาน ป ี2557

จ านวนศนูยเ์รยีนรูใ้นโรงเรยีนที่

สะทอ้นเอกลักษณ์ชมุชน

8 40 8        บรรลุ                         ม ี10 ศนูยเ์รยีนรู ้

ไดแ้ก ่โรงเรยีนกฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สง 1 ศนูย ์

ไดแ้ก ่ศนูยเ์รยีนรูก้ฬีาเด็กและเยาวชน โรงเรยีน

เทศบาลบา้นนาเหนอื ม ี1 ศนูยก์ารเรยีนรู ้คอื 

มโนหร์า โรงเรยีนมธัยมเทศบาลวัดทา่แพ ม ี2 

ศนูย ์ไดแ้ก ่อนุรักษคลองทา่แพและศลิปะ

นาฏศลิป์(ลเิกป่า) โรงเรยีนเทศบาลวัดโคก

สะทอ้นม ี2 ศนูยก์ารเรยีนรู ้ไดแ้ก ่พระครอูดุมศลี

ลาจารยแ์ละเศรษฐกจิพอเพยีง โรงเรยีนเทศบาล

วัดชัยชมุพล ม ี4 ศนูย ์ไดแ้ก ่1.ดนตรไีทย 2.การ

งานอาชพี 3.ภาษาไทย 4.สงัคมศกึษา

โรงเรยีน “รสีอรท์อนุบาล” ทีไ่ด ้

มาตรฐานของ ทม.ทุง่สง

ประเมนิ ปี 2557 ผา่นเกณฑ์

มาตรฐาน

ผา่นเกณฑ์

มาตรฐาน

       บรรลุ                     ผา่นเกณฑม์าตรฐาน

จ านวนศนูยเ์รยีนรูใ้นอนุบาลรสีอรท์ 

ทีม่คีณุภาพตามเกณฑ์

- 2 2   บรรลุ                            ม ี4 ศนูยเ์รยีนรู ้

ไดแ้ก1่.ศนูยต์ลาดสด 2.ศนูยโ์รงพยาบาล 3. 

ศนูยห์มูบ่า้นพัฒนา 4.ศนูยท์า่แพ

รอ้ยละของผูเ้รยีนทีม่อีาย ุ3-6 ปีที่

ผา่นเกณฑม์าตรฐาน

- 80% 70% บรรลุ                                  100 %

3. เด็กกอ่นปฐมวัยไดรั้บการ

พัฒนาเตรยีมความพรอ้มทกุ

ดา้นทัง้ในดา้นรา่งกาย จติใจ 

สตปัิญญา อารมณ์ สงัคม โดย

จัดตัง้ โรงเรยีน “รสีอรท์ 

อนุบาล” และจัดตัง้ศนูย์

พัฒนาเด็กเล็ก
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จุดมุ่งหมายการพัฒนา ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน ป ี2555 รวม 5 ป ี

2556-2560

ค่าเปา้หมายปี

 2557

ผลการด าเนินงาน ป ี2557

จ านวนเนอสเซอรีท่ีม่อียูแ่ละทีจ่ะ

สรา้งขึน้ใหมไ่ดรั้บการพัฒนาใหไ้ด ้

มาตรฐาน

มศีนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

จ านวน 2 แหง่แตย่งั

ไมไ่ดม้าตรฐานตอ้ง

พัฒนาปรับปรงุ

4 4 Xไม่บรรลุ                          มศีนูยพั์ฒนาเด็กเล็กจ านวน 2

 แหง่

จ านวนครตูน้แบบทีไ่ดรั้บการพัฒนา

ศักยภาพ

ครตูน้แบบไดรั้บการ

พัฒนา 60 คน

300 60 Xไม่บรรลุ                          ปี 2556 มคีรตูน้แบบ 60

 คน ปี 2557 ไมม่โีครงการครตูน้แบบ ท าไดรุ้น่

เดยีว เพราะไมม่คีรสูมคัรเขา้รว่ม

รอ้ยละของครตูน้แบบทีไ่ดรั้บการ

พัฒนาแลว้ผา่นเกณฑม์าตรฐาน

สมรรถนะครตูน้แบบของ ทม.ทุง่สง

อยูร่ะหวา่งการประเมนิ

การผา่นเกณฑส์มรรถนะ

ครตูน้แบบในพัฒนาแลว้

 จ านวน60 คน

50% รวม

150 คน

50% Xไม่บรรลุ                        ไมม่กีารประเมนิครตูน้แบบ

 เนื่องจากโครงการหยดุชะงัก ไมม่กีาร

ด าเนนิการตอ่ในปี 2557

ก าลังจัดท าหอ้งเรยีนตน้

แบบ 8 หอ้ง (8 กลุม่สาระ)

5. เด็กเยาวชนไดรั้บการ

สง่เสรมิใหเ้ลน่กฬีาขัน้พืน้ฐาน

เพือ่สขุภาพทกุคน และพัฒนา

ความเป็นเลศิเป็นนักกฬีา และ

นักกฬีามอือาชพี ในระดับสากล

รอ้ยละของนักเรยีนทีผ่า่นการเขา้

รว่มแขง่ขนักฬีาระดับตา่งๆ เพิม่ข ึน้

30% 50% 35%        บรรลุ                           รอ้ยละ 63.74 %

4. ครตูน้แบบ หอ้งเรยีน

ตน้แบบไดรั้บการพัฒนา โดย

เนน้การประยกุตใ์ชส้ือ่การสอน

สารสนเทศ ในการเตรยีมการ

สอนใหค้รอบคลมุทกุกลุม่สาระ

  ×    ไม่บรรลุ                        ม ี2 หอ้งคอื กลุม่สาระ

วทิยาศาสตรแ์ละกลุม่สาระคอมพวิเตอรท์ี่

โรงเรยีนกฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สง

จ านวนหอ้งเรยีนตน้แบบทีก่ลุม่สาร

ไดด้ าเนนิการผา่นมาตรฐาน

40 หอ้ง 8

91

https://www.google.co.th/url?url=https://sites.google.com/site/ton53411/kar-cadkar-fil-rupphaph/kar-peid-fil-phaph/kar-prab-yx-khyay-mum-mxng-khxng-rupphaph/kar-prab-khnad-khxng-rupphaph&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CDcQwW4wEWoVChMI6YbTl_qTxwIVydSOCh23bgWf&sig2=t8J3j-SwMfEBsWl5OtyxWQ&usg=AFQjCNFBL2RH4q7SNM3NUHBV2yilW_WFHw
https://www.google.co.th/url?url=https://sites.google.com/site/ton53411/kar-cadkar-fil-rupphaph/kar-peid-fil-phaph/kar-prab-yx-khyay-mum-mxng-khxng-rupphaph/kar-prab-khnad-khxng-rupphaph&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CDcQwW4wEWoVChMI6YbTl_qTxwIVydSOCh23bgWf&sig2=t8J3j-SwMfEBsWl5OtyxWQ&usg=AFQjCNFBL2RH4q7SNM3NUHBV2yilW_WFHw
https://www.google.co.th/url?url=https://sites.google.com/site/ton53411/kar-cadkar-fil-rupphaph/kar-peid-fil-phaph/kar-prab-yx-khyay-mum-mxng-khxng-rupphaph/kar-prab-khnad-khxng-rupphaph&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CDcQwW4wEWoVChMI6YbTl_qTxwIVydSOCh23bgWf&sig2=t8J3j-SwMfEBsWl5OtyxWQ&usg=AFQjCNFBL2RH4q7SNM3NUHBV2yilW_WFHw


จุดมุ่งหมายการพัฒนา ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน ป ี2555 รวม 5 ป ี

2556-2560

ค่าเปา้หมายปี

 2557

ผลการด าเนินงาน ป ี2557

- เด็กทกุคนเลน่กฬีาเป็น 1 

ประเภทกฬีา

ประเภทกฬีาทีเ่ทศบาลเมอืงทุง่สงได ้

เขา้สูค่วามเป็นเลศิ

2 10 4        บรรลุ                         ม ี5 ประเภท ไดแ้ก ่1.

 กรฑีา 2.ฟตุบอล 3.วอลเลยบ์อล 4.เทเบลิเทนนสิ

 5.เปตอง

 - นักกฬีา ทม.ทุง่สงไดรั้บการ

คัดเลอืกเขา้แขง่ขนัระดับ

ภาคใตไ้มน่อ้ยกวา่ 50% 

ภายในปี 2559

จ านวนครัง้ทีท่ม.ทุง่สงไดรั้บการเป็น

เจา้ภาพจัดแขง่ขนัระดับประเทศและ

ระดับชาติ

3 6 4        บรรลุ                        เทศบาลไดเ้ป็น

เจา้ภาพ 5 ครัง้ แตต่ัวชีว้ัดกบัคา่เป้าหมายไม่

สมัพันธส์อดคลอ้งกบัจดุมุง่หมายการพัฒนา ควร

ปรับปรงุ

จ านวนชมรมทีม่กีารรวมตัวดา้นกฬีา

เพิม่ขึน้

10 20 12 × ไม่บรรลุ                               ม ี4 ชมรม ไดแ้ก ่ชมรม

กรฑีาระดับทมีชาต ิชมรมกรฑีาระดับประเทศ 

ชมรมฟตุบอลระดับประเทศและชมรม

วอลเลยบ์อลระดับประเทศ

จ านวนสนามฝึกซอ้มและแขง่ขนั

ดา้นกฬีาสูค่วามเป็นเลศิเพิม่ขึน้

4 3 1         บรรลุ                        ม ี3 แหง่ คอื สนามกฬีาเป

ตอง โรงเรยีนมธัยมเทศบาลวัดทา่แพ โรง

ยมิเนเซยีมโรงเรยีนมธัยมเทศบาลวัดทา่แพและ

สนามกฬีาโรงเรยีนเทศบาลบา้นนาเหนอื

จ านวนนักกฬีาของ ทม.ทุง่สงทีไ่ด ้

การคัดเลอืกเป็นนักกฬีาทมีชาติ

0 0 0         บรรลุ                         ม ี1 คน ชือ่นายปรเมศ  

หมดัผอม นักกฬีาพุง่แหลน

 - ไดรั้บการคัดเลอืกเขา้

แขง่ขนัระดับประเทศไมน่อ้ย

กวา่ 5% ภายในปี 2557 และ

เป็นนักกฬีาทมีชาต ิ จ านวน  2

 ประเภทกฬีาภายในปี 2560
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จุดมุ่งหมายการพัฒนา ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน ป ี2555 รวม 5 ป ี

2556-2560

ค่าเปา้หมายปี

 2557

ผลการด าเนินงาน ป ี2557

จ านวนโรงเรยีนในเขตเทศบาลเมอืง

ทุง่สงทีผ่า่นมาตรฐาน SBM

1 4 2         บรรลุ                         ผา่น ทัง้ 6 โรงเรยีน

จ านวนครัง้ทีไ่ดจั้ดใหม้กีารพัฒนา

ศักยภาพกรรมการศกึษารว่มกบั

เทศบาลเมอืงทุง่สง

1 2 2 ×         ไม่บรรลุ                       
 จัดจรงิเพยีง 1 ครัง้

จ านวนครัง้ทีไ่ดจั้ดใหม้กีารพัฒนา

ศักยภาพ คม.ศกึษารว่มกบับคุลากร

ทางการศกึษาของเทศบาล

1 2 2  ×     ไม่บรรลุ                            จัดจรงิเพยีง 1 ครัง้

รอ้ยละของนักเรยีนทีเ่ขา้เรยีน

หอ้งเรยีนสองภาษาทีผ่า่นเกณฑ์

0 100% 90% Oประเมินไม่ได้                          เนื่องจากไมไ่ดรั้บ

ขอ้มลูจากหน่วยงานทีรั่บผดิชอบ

จ านวนหอ้งเรยีนสองภาษาทีม่กีาร

เรยีนการสอนระดับมธัยมทีไ่ด ้

มาตรฐาน

0 6 6 Oประเมินไม่ได ้                         เนื่องจากไมไ่ดรั้บ

ขอ้มลูจากหน่วยงานทีรั่บผดิชอบ

จ านวนกลุม่สาระทีไ่ดเ้ปิดสอนระบบ

โรงเรยีนสองภาษาทีไ่ดม้าตรฐาน

0 3 1 Oประเมินไม่ได ้                         เนื่องจากไมไ่ดรั้บ

ขอ้มลูจากหน่วยงานทีรั่บผดิชอบ

7.คณุภาพการเรยีนการสอน

โรงเรยีนสอนภาษาระดับ

มธัยมศกึษาไดรั้บการพัฒนา

ใหม้คีณุภาพ

6.ประชาชน และภาคทีกุภาค

สว่นมสีว่นรว่มในการบรหิาร

จัดการดา้นการศกึษาอยา่งมี

คณุภาพ และไดม้าตรฐาน
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จุดมุ่งหมายการพัฒนา ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน ป ี2555 รวม 5 ป ี

2556-2560

ค่าเปา้หมายปี

 2557

ผลการด าเนินงาน ป ี2557

 ระดับชัน้ปีของ ร.ร.มธัยมในสงักดั

เทศบาลทีไ่ดเ้ปิดเรยีนระบบสองภาษา

0 3 2 Oประเมินไม่ได ้                         เนื่องจากไมไ่ดรั้บ

ขอ้มลูจากหน่วยงานทีรั่บผดิชอบ

8.  ภมูปัิญญาทอ้งถิน่  ศลิปะ  

วัฒนธรรม  และอาชพีไดรั้บ

การสบืสานภายใตก้ารจัด

การศกึษาทัง้ในระบบและการ

จัดการศกึษานอกระบบ

จ านวนโครงการ/กจิกรรมที ่ทม.ทุง่สง

  ใหก้ารสง่เสรมิสนับสนุนดา้น

ประเพณี วัฒนธรรมและศาสนา

7 10 8 บรรลุ                                  ม ี11 โครงการ/กจิกรรม 

ไดแ้ก ่1.โครงการสบืสานวัฒนธรรม 2.โครงการ

วันส าคัญทางชาต ิศาสนา พระมกากษัตรยิ ์3.

โครงการหนึง่ศลิปะหนึง่การแสดง 4.กจิกรรมไหว ้

คร ู5.กจิกรรมเดอืนสบิ 6.กจิกรรมชักพระ 7.

กจิกรรมลอยกระทง 8.กจิกรรมปีใหม ่9.กจิกรรม

ตรษุจนี 10.กจิกรรมวันสงกรานต ์11.โครงการ

สง่เสรมิประเพณีวัฒนธรรมทอ้งถิน่
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จุดมุ่งหมายการพัฒนา ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน ป ี2555 รวม 5 ป ี

2556-2560

ค่าเปา้หมายปี

 2557

ผลการด าเนินงาน ป ี2557

จ านวนสาขาของภมูปัิญญาทอ้งถิน่ที่

เทศบาลสง่เสรมิใหม้กีารสบืสาน

3 5 4 บรรลุ                                  ม ี9 สาขา โรงเรยีนกฬีา

เทศบาลเมอืงทุง่สง ม ี1 สาขาไดแ้ก ่การท า

กระทงใบตอง โรงเรยีนวัดทา่แพม ี1 สาขา ไดแ้ก่

 ลเิกป่า โรงเรยีนเทศบาลวัชัยชมุพล ม ี3 สาขา 

ไดแ้ก ่ร าวงเวยีนครก พัดใบพอ้ เพลงบอก 

โรงเรยีนเทศบาลวัดโคกสะทอ้นม ี4 สาขา ไดแ้ก่

 ดนตรไีทย/ดนตรสีากล  ท าขนม ศลิปหัตถกรรม

 และเพาะเห็ด
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จุดมุ่งหมายการพัฒนา ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน ป ี2555 รวม 5 ป ี

2556-2560

ค่าเปา้หมายปี

 2557

ผลการด าเนินงาน ป ี2557

จ านวนปราชญช์าวบา้นทีไ่ดเ้ขา้มามี

สว่นรว่มในการจัดการศกึษา

0 6 4 บรรลุ                              มจี านวน 11 คน โรงเรยีน

กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สง ม ี1 คน ไดแ้ก ่นางเกษ

รา  เมอืงไทย โรงเรยีนเทศบาลวัดโคกสะทอ้น ม ี

5 คน ไดแ้ก ่นางสาวสภุาภรณ์  สวุรรณโณ นายสุ

นสินัต ์ จ าปากลาย นายสฤษณ์ อทัุยทัศน ์นาง

พรพมิล  บทูก นายวชิัย  ธนาวฒุ ิโรงเรยีนมธัยม

เทศบาลวัดทา่แพม ี3 คน ไดแ้ก ่นางดวง วังบญุ

คง นายชติ  ทองนอก นางอ านวย ทองดว้ง 

โรงเรยีนเทศบาลวัชัยชมุพล ม ี2 คนไดแ้ก ่นาง

ประดับ ฤทธิท์อง นายจติร  ปานทน
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จุดมุ่งหมายการพัฒนา ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน ป ี2555 รวม 5 ป ี

2556-2560

ค่าเปา้หมายปี

 2557

ผลการด าเนินงาน ป ี2557

จ านวนศนูยเ์รยีนรูช้มุชนสะทอ้น

เอกลักษณ์ชมุชน

1 8 5 × ไม่บรรลุ                             มีแค่ 1 ศูนย์การเรียนรู้ คือของโรงเรียนมัธยม

เทศบาลวัดท่าแพ ได้แก่ ศูนย์อนุรักษ์คลองท่าแพ

จ านวนพพิธิภัณฑท์อ้งถิน่ทีจั่ดตัง้ได ้ 0 0 0         บรรลุ

จ านวนโรงเรยีนทีฝึ่กศลิปะทอ้งถิน่ 4 6 6     ×  ไมบ่รรลุ                                  ม ี4 โรงเรยีนไดแ้ก่

 โรงเรยีน ลเิกป่าของโรงเรยีนมธัยมเทศบาลวัด

ทา่แพ ร าวงเวยีนครกโรงเรยีนเทศบาลวัดชัยชมุ

พล ดนตรไีทยโรงเรยีนเทศบาลวัดฏโคกสะทอ้น 

มโนหร์าโรงเรยีนเทศบาลบา้นนาเหนอื

จ านวนชมุชนทีม่กีลุม่

ศลิปะการแสดงประจ าชมุชนและมี

รายไดจ้ากการแสดง

0 1 1       บรรลุ                          1 โรงเรยีน คอื การแสดง

มโนราหข์องโรงเรยีนเทศบาลบา้นนาเหนอื
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1  พัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานท่ีเหนือกว่า

จุดมุ่งหมายการพัฒนา ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน ป ี2555 รวม 5 ป ี

2556-2560

ค่าเปา้หมายปี

 2558

ผลการด าเนินงาน ป ี2558

รอ้ยละของผูเ้รยีนทีม่ผีลสมัฤทธิ์

ทางการเรยีนวชิาหลักของทกุระดับ

จากการทดสอบการศกึษาระดับชาติ

50.84% 70% 60% ไม่บรรลุ                   เนื่องจากปี 2558 ผล O-Net 

ป.6 รวม 5 วชิา คะแนนเฉลีย่อยูท่ี ่40.98% และ

ผล O-Net ม.3 รวม 5 วชิา คะแนนเฉลีย่อยูท่ี ่

33.03%

   - จ านวนโรงเรยีนในสงักดัที่

เทศบาลมาตรฐานการศกึษากรม

สง่เสรมิฯ

   - และคา่คะแนนเฉลีย่ผลการ

ประเมนิตามมาตรฐานการศกึษากรม

สง่เสรมิฯ ของทกุโรงเรยีน

มโีรงเรยีนในสงักดั

เทศบาลจ านวน 6 โรง 

ผา่นเกณฑม์าตรฐานการ

ศกึษาของกรมสง่เสรมิฯ

 แลว้ จ านวน 4 โรงเรยีน

 คอื

ท.1, ท.2, ท.3, ท.4 ได ้

ระดับด ีคะแนนเฉลีย่ 

3.42 แตย่งัไมผ่า่นเกณฑ์

จ านวน 2 โรงเรยีนคอื 

รร.กฬีาเทศบาลและ รร.

รสีอรท์อนุบาล

6 โรงเรยีน 

ไดค้ะแนน

เฉลีย่ 3.60 

คะแนน

6 โรงเรยีน

คะแนน

เฉลีย่ 3.52 

คะแนน

บรรลุ                            ผา่นเกณฑ ์จ านวน 6 

โรงเรยีน คอื ท.1 ท.2 ท.3 ท.4 ท.5 และ ท.6 ได ้

คะแนนเฉลีย่รวม 4.12 จากคะแนนเต็ม 5.00

ผลการด าเนินงานตามจุดมุ่งหมายการพัฒนา (GOALS)

คณุภาพการศกึษาในระบบของทกุ

โรงเรยีนผา่นเกณฑค์ณุภาพ

มาตรฐานกรมสง่เสรมิฯ เฉลีย่ 

คะแนน  70%  ภายในปี 2560
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จุดมุ่งหมายการพัฒนา ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน ป ี2555 รวม 5 ป ี

2556-2560

ค่าเปา้หมายปี

 2558

ผลการด าเนินงาน ป ี2558

คณุภาพการศกึษาในระบบของทกุ

โรงเรยีนผา่นเกณฑม์าตรฐานกรม

สง่เสรมิฯ และไดค้ะแนน  3.60   

ภายในปี  2560

โรงเรยีนทกุโรงผา่นเกณฑม์าตรฐาน

มคีา่คะแนนเฉลีย่ผลการประเมนิ

คณุภาพการศกึษาของกรมสง่เสรมิฯ

โรงเรยีนสงักดัเทศบาล

ไดเ้ฉลีย่ 3.42

ไดค้ะแนน

เฉลีย่ 3.60

ไดค้ะแนน

เฉลีย่ 3.60

บรรลุ                           รวมทัง้ 6 โรงเรยีน ได ้

คะแนนเฉลีย่ 3.60

คณุภาพการศกึษาในระบบคอื

โรงเรยีนในสงักดัเทศบาลเมอืงทุง่

สงไดรั้บการรับรองมาตรฐาน

การศกึษาจากสมศ.ครบ 5 โรงเรยีน

 ภายในปี 2557

จ านวนโรงเรยีนในสงักดัเทศบาลที่

ไดรั้บการรับรองมาตรฐานการจัด

การศกึษาจากสมศ.

มโีรงเรยีนในสงักดั

เทศบาลเมอืงทุง่สง

ทัง้หมด 6 โรงเรยีน

ปัจจบุันไดรั้บการรับรอง

มาตรฐานการจัด

การศกึษาสมศ.จ านวน 1

โรงเรยีนคอื ท.1 ยงั

ไมไ่ดรั้บการรับรอง

มาตรฐานฯอกีจ านวน 5  

โรงเรยีนคอื  ท.2 , ท.3 ,

 ท.4 , ท.5, ท.6 

 (ยงัไมไ่ดรั้บการประเมนิ

เนื่องจาก สมศ.จะเขา้

ประเมนิ 5 ปี /ครัง้)

6 6 ไม่บรรลุ                         ผา่นเกณฑ ์5 โรงเรยีน

 คอื        โรงเรยีนเทศบาลวัดโคกสะทอ้น 

โรงเรยีนเทศบาลบา้นนาเหนอื โรงเรยีนกฬีา

เทศบาลเมอืงทุง่สง โรงเรยีนเทศบาลวัดชัยชมุ

พล และโรงเรยีนมธัยมเทศบาลวัดทา่แพ   ไม่

ผา่นเกณฑ ์1 โรงเรยีน คอื     โรงเรยีนรสีอรท์อ

นุบาลทุง่สง
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จุดมุ่งหมายการพัฒนา ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน ป ี2555 รวม 5 ป ี

2556-2560

ค่าเปา้หมายปี

 2558

ผลการด าเนินงาน ป ี2558

รอ้ยละของนักเรยีนในสงักดั

เทศบาลทีม่สีมรรถนะรา่งกาย

แข็งแรงตามเกณฑม์าตรฐานกรม

อนามยั กระทรวงสาธารณสขุ

นักเรยีน 6 โรงเรยีน  

ผา่นเกณฑร์อ้ยละ

 ......................................

98% 96% ไม่บรรลุ                    เนื่องจากคา่เฉลีย่ตามเกณฑ์

มาตรฐานกรมอนามยั รวม 5 โรงเรยีน เทา่กบั 

93.95% รายละเอยีดดังนี ้โรงเรยีนเทศบาลวัด

โคกสะทอ้น =95.95% โรงเรยีนเทศบาลบา้นนา

เหนอื =93.72% โรงเรยีนกฬีาเทศบาลมอืงทุง่สง

 =100% โรงเรยีนเทศบาลวัดชัยชมุพล=80.25 %

 และโรงเรยีนมธัยมเทศบาลวัดทา่แพ  =94.85%

  และโรงเรยีนรสีอรท์อนุบาลทุง่สงไมใ่หข้อ้มลู

รอ้ยละของนักเรยีนในระบบเทศบาล

ทีไ่ดรั้บการศกึษาภาคบังคับ

89.5 98.75 95 บรรลุ                           บรรล ุ100%

รอ้ยละของนักเรยีนทีอ่อกกลางคัน 0.43 0.33 0.67 ไม่บรรลุ                         โรงเรยีนมธัยมเทศบาลวัดทา่

แพมนัีกเรยีนทัง้หมด 754 คน ออกกลางคัน 26 

คน คดิเป็น 3.45%    สว่นโรงเรยีนอืน่ๆ ไมใ่ห ้

ขอ้มลู

1.ผูเ้รยีนภาคบังคับมคีวามพรอ้ม

ดา้นรา่งกาย จติใจ อารมณ์ 

สตปัิญญา สามารถปรับเปลีย่น

พฤตกิรรม คา่นยิมทีจ่ะอยูร่ว่มใน

สงัคมไดอ้ยา่งเหมาะสม มคีวามรู ้

คูค่ณุธรรม มโีอกาสในการเรยีนรู ้

ตามเกณฑม์าตรฐานและสามารถ

ด าเนนิชวีติอยูใ่นสงัคมอยา่งมี

ความสขุ
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จุดมุ่งหมายการพัฒนา ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน ป ี2555 รวม 5 ป ี

2556-2560

ค่าเปา้หมายปี

 2558

ผลการด าเนินงาน ป ี2558

รอ้ยละของผูจ้บภาคบังคับทีไ่ดรั้บ

การศกึษาตอ่

93.33 99.33 96.67 บรรลุ                            100%

รอ้ยละของนักเรยีนทีเ่ขา้รว่ม

กจิกรรมศาสนา ศลิปวัฒนธรรมที่

โรงเรยีนหรอืเทศบาลจัดขึน้

73.33 95 86.67 บบบบบ                            100%

รอ้ยละนักเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการ

เรยีนเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน

80% 100% 95% บบบบบบบบ                           89.75%

2.หลักสตูรขึน้พืน้ฐานไดรั้บการ

พัฒนาใหม้คีวามโดดเดน่ทกุกลุม่

สาระสอดคลอ้งความตอ้งการ

ทอ้งถิน่ และศนูยก์ารเรยีนรูใ้น

โรงเรยีนสะทอ้นเอกลักษณ์ของ

ชมุชน

มหีลักสตูรทอ้งถิน่ทีทุ่ง่สงครอบคลมุ

 8 กลุม่สาระ

5 กลุม่สาระ 8 8 บรรลุ                               8 กลุม่สาระ ไดแ้ก ่1.

กลุม่สงัคม  2. กลุม่วทิยาศาสตร ์3. กลุม่ศลิปะ 

4. กลุม่การงาน 5.กลุม่ภาษาองักฤษ 6. กลุม่พล

ศกึษา 7. กลุม่ดนตร ี  8. กลุม่ภาษาไทย
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จุดมุ่งหมายการพัฒนา ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน ป ี2555 รวม 5 ป ี

2556-2560

ค่าเปา้หมายปี

 2558

ผลการด าเนินงาน ป ี2558

จ านวนหน่วยเรยีนรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบั

เอกลักษณ์ความเป็นทุง่สงเพิม่ขึน้

6 10 8 บรรลุ                               ม ี15 หน่วยเรยีนรู ้

คอื โรงเรยีนเทศบาลวัดโคกสะทอ้นม ี5 หน่วย

การเรยีนรู ้คอื 1. ทุง่สงของเรา     2. 

สิง่แวดลอ้มในทอ้งถิน่           3. ภมูปัิญญา

โนหร์า 4. พอ่ทา่นเย็น 5. ภาษาถิน่ โรงเรยีน

กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สง ม ี6 หน่วยการเรยีนรู ้  

1. ชมุนุมรักการอา่น 2. ชมุนุมลลีาศ 3. ชมุนุม

รักษ์สิง่แวดลอ้ม         4. ชมุนุมกตีาร ์5. ชมุนุม

วทิยาศาสตร ์6. ชมุนุมกฬีาพืน้บา้น โรงรยีน

เทศบาลวัดชัยชมุพลม ี3 หน่วย 1. ดนตรไีทย 2.

 ภมูปัิญญาทอ้งถิน่ 3. เอกลักษณ์ทอ้งถิน่ 

โรงเรยีนรสีอรท์อนุบาลทุง่สงม ี1 หน่วยเรยีนรู ้

ไดแ้ก ่ชมุทางทุง่สง โรงเรยีนมธัยมเทศบาลวัด

ทา่แพ 1 หน่วยเรยีนรู ้ไดแ้ก ่ประวัตคิวามเป็นมา

เมอืงทุง่สง

รอ้ยละของนักเรยีนทีผ่า่นหลักสตูร 100 100 100 บบบบบบบบ                         รอ้ยละ 99.61
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จุดมุ่งหมายการพัฒนา ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน ป ี2555 รวม 5 ป ี

2556-2560

ค่าเปา้หมายปี

 2558

ผลการด าเนินงาน ป ี2558

จ านวนศนูยเ์รยีนรูใ้นโรงเรยีนที่

สะทอ้นเอกลักษณ์ชมุชน

8 40 8 บรรลุ                               ม ี10 ศนูยเ์รยีนรู ้

ไดแ้ก ่โรงเรยีนกฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สง 1 ศนูย ์

ไดแ้ก ่ศนูยเ์รยีนรูก้ฬีาเด็กและเยาวชน โรงเรยีน

เทศบาลบา้นนาเหนอื ม ี1 ศนูยก์ารเรยีนรู ้คอื 

มโนหร์า โรงเรยีนมธัยมเทศบาลวัดทา่แพ ม ี2 

ศนูย ์ไดแ้ก ่อนุรักษคลองทา่แพและศลิปะ

นาฏศลิป์(ลเิกป่า) โรงเรยีนเทศบาลวัดโคก

สะทอ้นม ี2 ศนูยก์ารเรยีนรู ้ไดแ้ก ่พระครอูดุม

ศลีลาจารยแ์ละเศรษฐกจิพอเพยีง โรงเรยีน

เทศบาลวัดชัยชมุพล ม ี4 ศนูย ์ไดแ้ก ่1.ดนตรี

ไทย 2.การงานอาชพี 3.ภาษาไทย 4.สงัคม

ศกึษา

โรงเรยีน “รสีอรท์อนุบาล” ทีไ่ด ้

มาตรฐานของ ทม.ทุง่สง

ประเมนิ ปี 2557 ผา่นเกณฑ์

มาตรฐาน

ผา่นเกณฑ์

มาตรฐาน

บรรลุ                            ผา่นเกณฑม์าตรฐาน

จ านวนศนูยเ์รยีนรูใ้นอนุบาลรสีอรท์ 

ทีม่คีณุภาพตามเกณฑ์

- 2 2 บรรลุ                                ม ี3 ศนูยเ์รยีนรู ้

ไดแ้ก1่.ศนูยต์ลาดสด 2. ศนูยห์มูบ่า้นพัฒนา 3.

ศนูยท์า่แพ

รอ้ยละของผูเ้รยีนทีม่อีาย ุ3-6 ปีที่

ผา่นเกณฑม์าตรฐาน

- 80% 75% บรรลุ                              100%

3. เด็กกอ่นปฐมวัยไดรั้บการพัฒนา

เตรยีมความพรอ้มทกุดา้นทัง้ใน

ดา้นรา่งกาย จติใจ สตปัิญญา 

อารมณ์ สงัคม โดยจัดตัง้ โรงเรยีน

 “รสีอรท์ อนุบาล” และจัดตัง้

ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก
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จุดมุ่งหมายการพัฒนา ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน ป ี2555 รวม 5 ป ี

2556-2560

ค่าเปา้หมายปี
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ผลการด าเนินงาน ป ี2558

จ านวนเนอสเซอรีท่ีม่อียูแ่ละทีจ่ะ

สรา้งขึน้ใหมไ่ดรั้บการพัฒนาใหไ้ด ้

มาตรฐาน

มศีนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

จ านวน 2 แหง่แตย่งั

ไมไ่ดม้าตรฐานตอ้ง

พัฒนาปรับปรงุ

4 4 ไม่บรรลุ                           มศีนูยพั์ฒนาเด็กเล็กจ านวน

 3 แหง่

จ านวนครตูน้แบบทีไ่ดรั้บการพัฒนา

ศักยภาพ

ครตูน้แบบไดรั้บการ

พัฒนา 60 คน

300 60 ไม่บรรลุ                            ปี 2556 มคีรตูน้แบบ 

60 คน      ปี 2557-2558 ไมม่โีครงการครู

ตน้แบบ ท าไดรุ้น่เดยีว เพราะไมม่คีรสูมคัรเขา้

รว่ม

รอ้ยละของครตูน้แบบทีไ่ดรั้บการ

พัฒนาแลว้ผา่นเกณฑม์าตรฐาน

สมรรถนะครตูน้แบบของ ทม.ทุง่สง

อยูร่ะหวา่งการประเมนิ

การผา่นเกณฑส์มรรถนะ

ครตูน้แบบในพัฒนาแลว้

 จ านวน60 คน

50% รวม

150 คน

50% ไม่บรรลุ                          ไมม่กีารประเมนิครู

ตน้แบบ เนื่องจากโครงการหยดุชะงัก ไมม่กีาร

ด าเนนิการตอ่ในปี 2557-2558

ก าลังจัดท าหอ้งเรยีนตน้

แบบ 8 หอ้ง (8 กลุม่สาระ)

4. ครตูน้แบบ หอ้งเรยีนตน้แบบ

ไดรั้บการพัฒนา โดยเนน้การ

ประยกุตใ์ชส้ือ่การสอนสารสนเทศ 

ในการเตรยีมการสอนให ้

ครอบคลมุทกุกลุม่สาระ

ไม่บรรลุ                            ม ี2 หอ้งคอื กลุม่สาระ

วทิยาศาสตรแ์ละกลุม่สาระคอมพวิเตอรท์ี่

โรงเรยีนกฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สง

จ านวนหอ้งเรยีนตน้แบบทีก่ลุม่สาร

ไดด้ าเนนิการผา่นมาตรฐาน

40 หอ้ง 8
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จุดมุ่งหมายการพัฒนา ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน ป ี2555 รวม 5 ป ี

2556-2560

ค่าเปา้หมายปี

 2558

ผลการด าเนินงาน ป ี2558

5. เด็กเยาวชนไดรั้บการสง่เสรมิให ้

เลน่กฬีาขัน้พืน้ฐานเพือ่สขุภาพ

ทกุคน และพัฒนาความเป็นเลศิ

เป็นนักกฬีา และนักกฬีามอือาชพี 

ในระดับสากล

รอ้ยละของนักเรยีนทีผ่า่นการเขา้

รว่มแขง่ขนักฬีาระดับตา่งๆ เพิม่ข ึน้

30% 50% 40% บรรลุ                           รอ้ยละ 63.74%

- เด็กทกุคนเลน่กฬีาเป็น 1 

ประเภทกฬีา

ประเภทกฬีาทีเ่ทศบาลเมอืงทุง่สงได ้

เขา้สูค่วามเป็นเลศิ

2 10 6 บรรลุ                               ม ี5 ประเภท ไดแ้ก ่

1. กรฑีา    2.ฟตุบอล 3. วอลเลยบ์อล         4. 

เทเบลิเทนนสิ 5. มวย

 - นักกฬีา ทม.ทุง่สงไดรั้บการ

คัดเลอืกเขา้แขง่ขนัระดับภาคใต ้

ไมน่อ้ยกวา่ 50% ภายในปี 2559

จ านวนครัง้ทีท่ม.ทุง่สงไดรั้บการเป็น

เจา้ภาพจัดแขง่ขนัระดับประเทศและ

ระดับชาติ

3 6 5 บรรลุ                        เทศบาลไดเ้ป็นเจา้ภาพ 5

 ครัง้ แตต่ัวชีว้ัดกบัคา่เป้าหมายไมส่มัพันธ์

สอดคลอ้งกบัจดุมุง่หมายการพัฒนา ควร

ปรับปรงุ

 - ไดรั้บการคัดเลอืกเขา้แขง่ขนั

ระดับประเทศไมน่อ้ยกวา่ 5% 

ภายในปี 2557 และเป็นนักกฬีาทมี

ชาต ิ จ านวน  2 ประเภทกฬีา

ภายในปี 2560

จ านวนชมรมทีม่กีารรวมตัวดา้นกฬีา

เพิม่ขึน้

10 20 15 ไม่บรรลุ                            ม ี4 ชมรม ไดแ้ก ่ชมรม

กรฑีาระดับทมีชาต ิชมรมกรฑีาระดับประเทศ 

ชมรมฟตุบอลระดับประเทศและชมรม

วอลเลยบ์อลระดับประเทศ

จ านวนสนามฝึกซอ้มและแขง่ขนั

ดา้นกฬีาสูค่วามเป็นเลศิเพิม่ขึน้

4 3 1 บรรลุ                               ม ี3 แหง่ คอื สนามกฬีาเป

ตอง โรงเรยีนมธัยมเทศบาลวัดทา่แพ โรง

ยมิเนเซยีมโรงเรยีนมธัยมเทศบาลวัดทา่แพ

และสนามกฬีาโรงเรยีนเทศบาลบา้นนาเหนอื

จ านวนนักกฬีาของ ทม.ทุง่สงทีไ่ด ้

การคัดเลอืกเป็นนักกฬีาทมีชาติ

0 2 0 บรรลุ                               ม ี1 คน ชือ่ ด.ญ.สวุมิล 

พราหมณ์ชบูัว นักกฬีากรฑีา 1,500 เมตร
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จุดมุ่งหมายการพัฒนา ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน ป ี2555 รวม 5 ป ี

2556-2560

ค่าเปา้หมายปี

 2558

ผลการด าเนินงาน ป ี2558

จ านวนโรงเรยีนในเขตเทศบาลเมอืง

ทุง่สงทีผ่า่นมาตรฐาน SBM

1 4 3 บรรลุ                            ผา่น ทัง้ 6 โรงเรยีน

จ านวนครัง้ทีไ่ดจั้ดใหม้กีารพัฒนา

ศักยภาพกรรมการศกึษารว่มกบั

เทศบาลเมอืงทุง่สง

1 2 2 บบบบบบบบ                        
 จัดจรงิเพยีง 1 ครัง้

จ านวนครัง้ทีไ่ดจั้ดใหม้กีารพัฒนา

ศักยภาพ คม.ศกึษารว่มกบับคุลากร

ทางการศกึษาของเทศบาล

1 2 2 บบบบบบบบ                               จัดจรงิเพยีง 1 ครัง้

รอ้ยละของนักเรยีนทีเ่ขา้เรยีน

หอ้งเรยีนสองภาษาทีผ่า่นเกณฑ์

0 100% 90% ประเมินไม่ได้                          เนื่องจากไมไ่ดเ้ก็บ

ขอ้มลูตามตัวชีว้ัด

จ านวนหอ้งเรยีนสองภาษาทีม่กีาร

เรยีนการสอนระดับมธัยมทีไ่ด ้

มาตรฐาน

0 6 6 ประเมินไม่ได้                          เนื่องจากไมไ่ดเ้ก็บ

ขอ้มลูตามตัวชีว้ัด

จ านวนกลุม่สาระทีไ่ดเ้ปิดสอนระบบ

โรงเรยีนสองภาษาทีไ่ดม้าตรฐาน

0 3 1 ประเมินไม่ได้                          เนื่องจากไมไ่ดเ้ก็บ

ขอ้มลูตามตัวชีว้ัด

 ระดับชัน้ปีของ ร.ร.มธัยมในสงักดั

เทศบาลทีไ่ดเ้ปิดเรยีนระบบสองภาษา

0 3 2 ประเมินไม่ได้                          เนื่องจากไมไ่ดเ้ก็บ

ขอ้มลูตามตัวชีว้ัด

7.คณุภาพการเรยีนการสอน

โรงเรยีนสอนภาษาระดับ

มธัยมศกึษาไดรั้บการพัฒนาใหม้ี

คณุภาพ

6.ประชาชน และภาคทีกุภาคสว่น

มสีว่นรว่มในการบรหิารจัดการดา้น

การศกึษาอยา่งมคีณุภาพ และได ้

มาตรฐาน
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จุดมุ่งหมายการพัฒนา ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน ป ี2555 รวม 5 ป ี

2556-2560

ค่าเปา้หมายปี

 2558

ผลการด าเนินงาน ป ี2558

8.  ภมูปัิญญาทอ้งถิน่  ศลิปะ  

วัฒนธรรม  และอาชพีไดรั้บการ

สบืสานภายใตก้ารจัดการศกึษาทัง้

ในระบบและการจัดการศกึษานอก

ระบบ

จ านวนโครงการ/กจิกรรมที ่ทม.ทุง่สง

  ใหก้ารสง่เสรมิสนับสนุนดา้น

ประเพณี วัฒนธรรมและศาสนา

7 10 8 บรรลุ                               ม ี10 โครงการ/กจิกรรม 

ไดแ้ก ่   1. โครงการสบืสานวัฒนธรรม     2. 

โครงการวันส าคัญทางชาต ิศาสนา พระมกา

กษัตรยิ ์3. โครงการหนึง่ศลิปะหนึง่การแสดง 4.

 กจิกรรมไหวค้รู 5. กจิกรรมเดอืนสบิ        6. 

กจิกรรมชักพระ 7. กจิกรรมลอยกระทง 8. 

กจิกรรมปีใหม ่     9. โครงการสง่เสรมิประเพณี

วัฒนธรรมทอ้งถิน่ 10. กจิกรรมวันสงกรานต์

จ านวนสาขาของภมูปัิญญาทอ้งถิน่ที่

เทศบาลสง่เสรมิใหม้กีารสบืสาน

3 5 5 บรรลุ                               ม ี8 สาขา โรงเรยีนกฬีา

เทศบาลเมอืงทุง่สง ม ี1 สาขาไดแ้ก ่การท า

กระทงใบตอง โรงเรยีนวัดทา่แพม ี1 สาขา 

ไดแ้ก ่ลเิกป่า โรงเรยีนเทศบาลวัชัยชมุพล ม ี3 

สาขา ไดแ้ก ่ร าวงเวยีนครก พัดใบพอ้ โรงเรยีน

เทศบาลวัดโคกสะทอ้นม ี4 สาขา ไดแ้ก ่ดนตรี

ไทย/ดนตรสีากล  ท าขนม ศลิปหัตถกรรม และ

เพาะเห็ด
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จุดมุ่งหมายการพัฒนา ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน ป ี2555 รวม 5 ป ี

2556-2560

ค่าเปา้หมายปี

 2558

ผลการด าเนินงาน ป ี2558

จ านวนปราชญช์าวบา้นทีไ่ดเ้ขา้มามี

สว่นรว่มในการจัดการศกึษา

0 6 4 บรรลุ                              มจี านวน 11 คน โรงเรยีน

กฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สง ม ี1 คน ไดแ้ก ่นาง

เกษรา  เมอืงไทย โรงเรยีนเทศบาลวัดโคก

สะทอ้น ม ี5 คน ไดแ้ก ่นางสาวสภุาภรณ์  

สวุรรณโณ นายสนุสินัต ์ จ าปากลาย นาย

สฤษณ์ อทัุยทัศน ์นางพรพมิล  บทูก นายวชิัย 

 ธนาวฒุ ิโรงเรยีนมธัยมเทศบาลวัดทา่แพม ี3 

คน ไดแ้ก ่นางดวง วังบญุคง นายชติ  ทองนอก

 นางอ านวย ทองดว้ง โรงเรยีนเทศบาลวัชัย

ชมุพล ม ี2 คนไดแ้ก ่นางประดับ ฤทธิท์อง นาย

จติร  ปานทน

จ านวนศนูยเ์รยีนรูช้มุชนสะทอ้น

เอกลักษณ์ชมุชน

1 8 6 บบบบบบบบ                            0 ศนูยเ์รยีนรู ้

จ านวนพพิธิภัณฑท์อ้งถิน่ทีจั่ดตัง้ได ้ 0 1 1 บรรลุ
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ค่าเปา้หมายปี
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จ านวนโรงเรยีนทีฝึ่กศลิปะทอ้งถิน่ 4 6 6 บบบบบบบบ                                    ม ี4 โรงเรยีนไดแ้ก ่

โรงเรยีน ลเิกป่าของโรงเรยีนมธัยมเทศบาลวัด

ทา่แพ ร าวงเวยีนครกโรงเรยีนเทศบาลวัดชัย

ชมุพล ดนตรไีทยโรงเรยีนเทศบาลวัดฏโคก

สะทอ้น มโนหร์าโรงเรยีนเทศบาลบา้นนาเหนอื

จ านวนชมุชนทีม่กีลุม่

ศลิปะการแสดงประจ าชมุชนและมี

รายไดจ้ากการแสดง

0 1 1 บรรลุ                               1 โรงเรยีน คอื การแสดง

มโนราหข์องโรงเรยีนเทศบาลบา้นนาเหนอื
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จุดมุ่งหมายการพัฒนา ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน ป ี2555 รวม 5 ป ี

2556-2560

  ค่าเปา้หมาย  

 ป ี2558

ผลการด าเนินงาน ป ี2558

1.พัฒนาระบบขอ้มลูและ

สารสนเทศทันตอ่การ

เปลีย่นแปลงและเชือ่มโยง

กับหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

รอ้ยละของระบบฐานขอ้มลูและ 

ICT ทีเ่ป็นปัจจบุัน ถกูตอ้ง 

ครอบคลมุ ภารกจิของ ทม.ทุง่

สง

70% 95% 95% ปี 2558                                  ปี 2557 ประเมินไม่ได้           

เนือ่งจากหน่วยงานทีรั่บผดิชอบไมไ่ดเ้ก็บ

ขอ้มลูตามตัวชีว้ดัทีต่ัง้ไว ้

รอ้ยละของผูม้าใชบ้รกิารขอ้มลู

ออนไลนข์อง ทม.ทุง่สงเพิม่ขึน้

10% 90% 80% ปป 2558                                  ปป 2557 (ลดลง 

1.37%) ปปปปปปปป       ปี 2556 ใชบ้รกิาร 109,454 

ครัง้ (ปีฐาน)ปี 2557 ใชบ้รกิาร 107,951 ครัง้ 

       ปี 2558 ใชบ้รกิาร ... ครัง้

ผลการด าเนินงานตามจุดมุ่งหมายการพัฒนา (GOALS)
ยุทธศาสตร์ท่ี 4  ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการท่ีดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปล่ียนแปลง

                   สู่เทศบาลอัจฉริยะ
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จุดมุ่งหมายการพัฒนา ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน ป ี2555 รวม 5 ป ี

2556-2560

  ค่าเปา้หมาย  

 ป ี2558

ผลการด าเนินงาน ป ี2558

รอ้ยละของขอ้รอ้งเรยีนของ

ประชาชนทีเ่สนอผา่นในเวป

ไซตไ์ดรั้บการแกไ้ข

10% 90% 90% ปป 2558                                  ปป 2557 (ปปปปปปปปปปปปป)           

 เนือ่งจากมกีารเก็บขอ้มลูขอ้รอ้งเรยีน แต่

ไมม่กีารเก็บขอ้มลูการแกไ้ข               ปี 

2556 รอ้งเรยีน 165 ครัง้            ปี 2557 

รอ้งเรยีน 85 ครัง้              ปี 2558 

รอ้งเรยีน .. ครัง้

2.เพิม่ความรูทั้กษะแก่

บคุลากรผูน้ าชมุชนและ

เสรมิสรา้งการท างานเป็นทมี

 - พนักงาน 96 คน เคย

ผา่นการอบรมมาแลว้ 

60%

100% 80% ปี 2558 (100%) ปปปปป                    มพีนักงาน

เทศบาล ทัง้หมด 86 คน ไดรั้บการพัฒนา 

86 คน คดิเป็น 100%

คร ู212 คน เคยผา่น

การอบรมมาแลว้ 70%

100% 100% ปี 2558 (97.42%) ปปปปปปปป             มคีร ูทัง้หมด 

233 คน ไดรั้บการพัฒนา 227 คน คดิเป็น 

97.42%

พนักงานจา้ง 390  คน 

อบรมมาแลว้ 10%

60% 45% ปี 2558 (100%) ปปปปปปปป               มลีกูจา้งประจ า 

ทัง้หมด 30 คน และพนักงานตามภารกจิ 

ทัง้หมด 107 คน รวมทัง้หมด 137 ไดรั้บ

การพัฒนา 137 คน คดิเป็น 100%

รอ้ยละของบคุลากรของทม.ทุง่

สงทีไ่ดรั้บการพัฒนาทักษะ

เฉพาะดา้น

รอ้ยละผูน้ าชมุชนทีไ่ดรั้บการ

พัฒนาและน าความรูไ้ปใช ้
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จุดมุ่งหมายการพัฒนา ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน ป ี2555 รวม 5 ป ี

2556-2560

  ค่าเปา้หมาย  

 ป ี2558

ผลการด าเนินงาน ป ี2558

ผูน้ า 18 ชมุชน (130 

คน) อบรมมาแลว้ 60%

90% 80% ปป 2558 (95%) ปปปปป                    ผูน้ าชมุชน

ทัง้หมด 20 ชมุชน ไดรั้บการพัฒนา 19 

ชมุชน คดิเป็น 95%

คลังมกีารลดขัน้ตอนฯ 

ได ้ 80%

100% 95% ปี 2558 (ลดได ้25%) ปปปปปปปป         
มงีานทัง้หมด 4 งาน ลดขัน้ตอนได ้1 งาน 

คอื การขออนุญาตใชเ้ครือ่งขยายเสยีง ลด

จาก 5 ขัน้ตอน ใชเ้วลา 7 นาท ีเหลอื 4 

ขัน้ตอน ใชเ้วลา 5 นาท ีคดิเป็นลดได ้25%

ชา่งมกีารลดขัน้ตอนได ้ 100% 100% ปี 2558

สาธารณสขุฯ 90% 100% 100% ปี 2558

รอ้ยละของการใชง้บประมาณที่

เป็นไปตามแผน

60% 90% 75% ปป 2558 (86.27%) ปปปปป                ปป 2557 (84.16%) 

ปปปปป                ปี 2558 งบประมาณตามแผน 

161,013,437.65 บาท  ใชไ้ป 138,901,334.44

 บาท คดิเป็น 86.27%

3.ลดขัน้ตอนในการ

ปฏบิัตงิานและปรับปรงุ

คณุภาพประจ าเพือ่ความพงึ

พอใจของผูรั้บบรกิาร

รอ้ยละของรอบระยะเวลา

ใหบ้รกิารของกระบวนงานของ

ทม.ทุง่สงไดม้าตรฐาน
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จุดมุ่งหมายการพัฒนา ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน ป ี2555 รวม 5 ป ี

2556-2560

  ค่าเปา้หมาย  

 ป ี2558

ผลการด าเนินงาน ป ี2558

รอ้ยละของงบประมาณทีไ่ดรั้บ

การสนับสนุนจากหน่วยงานอืน่

ไดรั้บเงนิอดุหนุน 25% 40% 35% ปป 2558 (23.14%) ปปปปปปปป              ปป 2557 (61.69%) 

ปปปปป               ปี 2557 งบประมาณของ

เทศบาล  391,702,598.03 บาท ไดรั้บการ

สนับสนุนจากหน่วยงานอืน่ 241,657,628.44

 บาท คดิเป็น 61.69%  ปี 2558 

งบประมาณของเทศบาล  411,540,985.22 

บาท ไดรั้บการสนับสนุนจากหน่วยงานอืน่ 

95,218,060.46 บาท คดิเป็น 23.14%

จ านวนโครงการทีม่กีารบรูณา

การระหวา่งกองฝ่ายเพิม่ขึน้

10 โครงการ 20 โครงการ 16 โครงการ ปป 2558 (7 โครงการ) ปปปปปปปป           ปป 2557 (30 

โครงการ) ปปปปป

รอ้ยละโครงการจากแผนชมุชน

ทีส่ภาชมุชนเสนอตอ่เทศบาล

และหน่วยงานภายนอกไดรั้บ

อนุมัตเิพิม่ข ึน้

30% 50% 45% ปป 2558 (39.08%) ปปปปปปปป               
โครงการทีส่ภาชมุชนเสนอตอ่เทศบาล 87 

โครงการ ไดรั้บอนุมัต ิ34 โครงการ คดิเป็น

 39.08%

4.สง่เสรมิใหช้มุชนมสีว่น

รว่มในการพัฒนาเมอืงอยา่ง

ยั่งยนืและบรูณาการความ

รว่มมอืทกุภาคสว่น
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จุดมุ่งหมายการพัฒนา ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน ป ี2555 รวม 5 ป ี

2556-2560

  ค่าเปา้หมาย  

 ป ี2558

ผลการด าเนินงาน ป ี2558

รอ้ยละของขอ้รอ้งเรยีนสาย

ดว่นและจากสภาชมุชนไดรั้บ

การแกไ้ขจาก ทม.ทุง่สง

80% 100% 95% ปป 2558 (100%) ปปปปป                  ปป 2557 (100%) ปปปปป  

                ปป 2556 (100%) ปปปปป                   ปี 2556

 รอ้งเรยีน 165 ครัง้ ไดรั้บการแกไ้ข 165 

ครัง้ คดิเป็น 100%            ปี 2557 

รอ้งเรยีน 85 ครัง้ ไดรั้บการแกไ้ข 85 ครัง้ 

คดิเป็น 100%             ปี 2558 รอ้งเรยีน 4

 ครัง้ ไดรั้บการแกไ้ข 4 ครัง้ คดิเป็น 100%

5.ประชาชนมสีว่นรว่มในการ

ก าหนดเทศบัญญัต ิและ

บังคับใชต้อ่ไป

จ านวนเทศบัญญัตทิีท่ม.ทุง่สง 

ไดต้ราขึน้และบังคับใช ้

6 เรือ่ง 11 เรือ่ง 9 เรือ่ง ปี 2558 (เทศบัญญัต ิ9 เรือ่ง) บรรลุ       ปี 2556 

บัญญัต ิ1 เรือ่ง                ปี 2557 บัญญัติ

 1 เรือ่ง            (ขยะมลูฝอยตดิเชือ้)         

              ปี 2558 บัญญัต ิ1 เรือ่ง            

     (ควบคมุประกอบกจิการตูน้ ้าดืม่หยอด

เหรยีญอัตโนมัต)ิ
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จุดมุ่งหมายการพัฒนา ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน ป ี2555 รวม 5 ป ี

2556-2560

  ค่าเปา้หมาย  

 ป ี2558

ผลการด าเนินงาน ป ี2558

6.เพิม่ประสทิธภิาพการ

จัดเก็บรายไดท้ม.ทุง่สงให ้

ครบถว้นและเป็นธรรม

รอ้ยละงบประมาณจากการ

จัดเก็บรายไดใ้นเขต ทม.ทุง่สง 

เพิม่ข ึน้

80% 95% 95% ปป 2558 (เพิม่ข ึน้ 8.13%) ปปปปปปปป       ปป 2557 

(เพิม่ข ึน้ 2.92%) ปปปปปปปป      ปี 2556 มกีาร

จัดเก็บรายได ้380,600,998.17 บาท (ปีฐาน)

           ปี 2557  มกีารจัดเก็บรายได ้

391,702,598.03 บาท เพิม่ข ึน้ 2.92%   ปี 

2558  มกีารจัดเก็บรายได ้411,540,985.29 

บาท เพิม่ข ึน้ 8.13%

7.ยกระดับคณุภาพการ

บรหิารจัดการแบบมุง่

ผลสมัฤทธิต์ามหลักธรร

มาภบิาล

รอ้ยละของโครงการทีผ่า่น

เกณฑก์ารตดิตามประเมนิผล 

(SAR)

- 90% 70% ปป 2558 (88.33%) ปปปปป                 
 โครงการทัง้หมด 120 โครงการ ผา่นการ

ตดิตาม 106 โครงการ คดิเป็น 88.33%

จ านวนเรือ่งทีถ่กู สตง. ทักทว้ง

และน ากลับไปแกไ้ขตาม

ระเบยีบฯลดลง

4  เรือ่ง -                      2 เรือ่ง ปป 2558 (0 เรือ่ง) ปปปปป                  ปป 2557 (0 เรือ่ง) 

ปปปปป

 ปี พ.ศ.2554  ได ้82.58 

 คะแนน

 ปี พ.ศ.2555  ได ้76.12 

 คะแนน

คะแนนการประเมนิผลตามหลัก

     ธรรมมาภบิาล ทม.ทุง่สง

เพิม่ขึน้

93 คะแนน 95 คะแนน ปป 2558 (87.36 คะแนน) ปปปปปปปป       ปป 2557 (86.67 

คะแนน) ปปปปปปปป
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จุดมุ่งหมายการพัฒนา ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน ป ี2555 รวม 5 ป ี

2556-2560

  ค่าเปา้หมาย  

 ป ี2558

ผลการด าเนินงาน ป ี2558

คะแนนมาตรฐานการปฎบิัต ิ

ราชการของอปท.

53 คะแนน 87 คะแนน 90 คะแนน ปป 2558                                  ปป 2557 (89.09 

คะแนน) ปปปปป

อันดับคะแนนธรรมาภบิาล 

เปรยีบเทยีบในจังหวดั และ

ภาคใต ้

คะแนนธรรมาภบิาล

ทม.ทุง่สงอยูใ่นอันดับ

.......ของจังหวดัและ

อันดับ   2 ของภาคใต ้

อันดับ 1 

ของ

จังหวดั

และอันดับ.

1..ของ

ภาคใต ้

อันดับ 1 

ของ

จังหวดั

และอันดับ.

1..ของ

ภาคใต ้

ปป 2558 ปปปปป                           ปป 2557 ปปปปป                     

      ปี 2557 เทศบาลไดอ้ันดับ 1 ของจังหวดั

 และเป็นตัวแทนเทศบาลขนาดใหญเ่ขา้

ประกวดระดับประเทศ ไดรั้บรางวลั 

4,000,000 บาท ดา้น การดแูลรักษา

คณุภาพสิง่แวดลอ้ม                      ปี 

2558 เทศาบลผา่นคณุสมบัตติาม

โครงการคัดเลอืกองคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ทีม่กีารบรหิารทีด่ ี(ประเภทโดด

เดน่) ปี พ.ศ.2559 และมกีารตรวจประเมนิ

ขัน้ตน้ในพืน้ที ่วนัที ่23 มถินุายน 2559
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รายงานฉบับสมบรูณ ์
  
 

การประเมินผลความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณของเทศบาลเมืองทุ่งสง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 

รัฐศวรรธน์  กิ่งแก้ว และคณะ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต ้SCT 
 

 
 

โครงการนี้ได้รับงบประมาณจากเทศบาลเมอืงทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ปีงบประมาณ 2559 

 

 
 



1 
 
1. วิธีการประเมิน 

1) ศึกษาการประหยัดงบประมาณ จากเอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจ าปี 2558 ในส่วนของร้อยละของงบประมาณที่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประหยัดได้จากการด าเนินการสอบราคา หรือประกวดราคา หรือการประมูลด้วย

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ของโครงการในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และส่ิงก่อสร้าง  

2) ศึกษาใช้งบประมาณจากเอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

ประจ าปีงบประมาณ 2558  ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 ใน 4 

ยุทธศาสตร์ ดังแสดงในตารางที่ 1 

 

ตารางท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล 4 ยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

ยุทธศาสตร์ที ่ ยุทธศาสตร์ด้าน 

1 พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพ

มาตรฐานที่เหนือกว่า 

2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาส่ิงแวดล้อม ป้องกันน้ าท่วม สู่เมือง 

น่าอยู่อย่างยั่งยืน 

3 ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า 

4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจดัการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการ 

ที่ดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ 

 

3) ประเมินการใช้งบประมาณเปรียบเทียบกับการใช้ประโยชน์ 

4) การเก็บข้อมูลจากเวทีการประชุมของเทศบาลเมืองทุง่สง 

5) การสอบถามและสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
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ภาพที่ 1 การเก็บข้อมูลจากเวทีการประชุมของเทศบาลเมืองทุ่งสง 
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ภาพที่ 2 การสอบถามและสมัภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
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ภาพที่ 2 การสอบถามและสมัภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 
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2. แนวคิดการประเมินความคุ้มทุนของภารกิจ 

การประเมินความคุ้มทุนของภารกิจ หมายถึง การเปรียบเทียบผลประโยชน์ และต้นทุนของโครงการ ณ 

จุดที่ผลประโยชน์ เท่ากับต้นทุนของโครงการ จะถือเป็นจุดคุ้มทุนทางด้านการเงิน 

หลักการประเมินผลสัมฤทธิ์และความคุ้มค่าของภารกิจ 
การประเมินผลสัมฤทธิแ์ละความคุ้มค่าของภารกิจ เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของการบริหารงานแบบมุ่ง

ผลสัมฤทธ์ิเป็นการวัดผลความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามนโยบายแผนงาน เป้าหมาย และ
วัตถุประสงค์ของงานในภาพรวมและงานแต่ละด้านของหน่วยงานใช้เป็นเครื่องมือในการก ากับ ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน / การใช้ทรัพยากรของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ดังแสดงในภาพที่ 3 
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ภาพที่ 3 หลักการประเมนิผลสัมฤทธิ์และความคุ้มค่าของภารกิจ 

 

3. ความส าคัญของการประเมินความคุ้มค่าของภารกิจ 

3.1 การลงทุนต้องค านึงถึงความคุ้มทุนและความคุ้มค่าของทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด 

3.2 โครงการภาครัฐใช้งบประมาณที่ได้มาจากภาษีอากรของประชาชน  ถ้าด าเนินการขาดทุนก็ต้องกู้เงิน 

หรือขายทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ 

3.3 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญมากในการตัดสินใจลงทุนด าเนินโครงการ 
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4. วิสัยทัศน์ (Vision) ของเทศบาลเมืองทุ่งสง 

 
“ทุ่งสง  เมืองแห่งการเรียนรู”้ 

เมืองชุมทางน่าอยู ่
สู่ชุมชนเข้มแข็ง  ผาสุกอย่างยั่งยนื” 

 
ค่านิยมร่วม : การศึกษาน าการพัฒนา  ปวงประชามีส่วนร่วม 

 

5. พันธกิจ (Mission) ของเทศบาลเมืองทุ่งสง 
1. ส่งเสริมและสร้างโอกาสและยกระดับการเรียนรู้ของประชาชน ทั้งในระบบและนอกระบบ และ

การศึกษาตามอัธยาศัย  อย่างต่อเนื่องให้มีคุณภาพและส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเหน็คณุค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น 
พัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนให้ได้มาตรฐาน  มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกสาธารณะ 
มีทักษะชีวิตที่ดี กีฬาเป็นเลิศ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

2. ปรับปรุงและบังคับใช้ผังเมืองรวมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน รณรงค์ส่งเสริมให้
คนในชุมชนมีระเบียบวินัย เคารพกฎจราจร ร่วมกันดูแลรักษาที่สาธารณะ และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาด 
สวยงาม 

3. จัดบริการสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา มีความสะดวกทั่วถึง 
4. พัฒนาสุขาภิบาลที่ถูกสุขลักษณะ ปราศจากมลพิษจากขยะ ฝุ่นควันและน้ าเสีย 
5. ส่งเสริมสนับสนุนการน าพลังงานทางเลือกมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน ครัวเรือน และหน่วยงาน

ในเขตเทศบาล 
6. รณรงค์ส่งเสริมให้ความรู้เสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องแก่ประชาชนและให้สามารถเข้าถึง

บริการสาธารณสุขและลดภาวะเส่ียงจากโรคภัยต่าง ๆ  
7. จัดสวัสดิการสังคมที่ดีแก่ประชาชน โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส คนยากจน คนพิการ 
8. ส่งเสริมและเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชน/เอกชนมี

ส่วนร่วมในการลงทุน สนับสนุนและส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าผลผลิต แปรรูป และการกระจายสินค้าที่เป็นธรรม 
 9. พัฒนาระบบบริการที่ดีแก่ประชาชนให้ได้รับความพึงพอใจจากการบริหารงานของเทศบาล และ
ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่ม/องค์กรชุมชนให้เข้มแข็ง 
 10. บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งในเขตเทศบาลและใกล้เคียงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับภารกิจถ่ายโอนภารกิจตามกฎหมาย 
 

 

 

 

 

 



7 
 
6. ผลการศึกษาการประหยัดงบประมาณ จากเอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจ าปี 2558  

 จากการศึกษาข้อมูลจากเอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์

และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจ าปี 2558 ในส่วนของร้อยละของงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น (อปท.) ประหยัดได้จากการด าเนินการสอบราคา หรือประกวดราคา หรือการประมูลด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ของโครงการในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และส่ิงก่อสร้าง  เฉพาะในโครงการใน           

เทศบัญญัติ / ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ได้ข้อมูลดังนี้ 

 6.1 เกณฑ์การประเมินการประหยัดงบประมาณ 

  - เกินร้อยละ 5.0 ขึ้นไป   ได้คะแนน 5 

  - เกินร้อยละ 2.5 แต่ไม่เกินร้อยละ 5.0  ได้คะแนน 3 

  - เกินร้อยละ 0 แต่ไม่เกินร้อยละ 2.5  ได้คะแนน 1 

  - ร้อยละ 0    ได้คะแนน 0 

 6.2 วิธีการค านวณการประหยัดงบประมาณ 

 

งบตามขอ้บัญญัตขิองโครงการที่มีการจัดซื้อจดัจ้าง วงเงินตามสัญญา

งบตามข้อบญัญัติของโครงการที่มีการจดัซื้อจัดจ้าง
       

 

 6.3 ข้อมูลประกอบการค านวณการประหยัดงบประมาณ  

  - งบตามข้อบัญญัติของโครงการที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง  = 182,103,636.36 บาท 

  - วงเงินตามสัญญา     = 175,391,617.36 บาท 

 

6.4 ผลการค านวณการประหยัดงบประมาณ 

 

  =  
                             

              
       

 

  = 3.69% หรือร้อยละ 3.69 

  

6.5 น าผลการค านวณไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินการประหยัดงบประมาณ 

 เทศบาลเมืองทุ่งสง ประหยัดงบประมาณร้อยละ 3.69 อยู่ในเกณฑ์การประหยัดงบประมาณช่วงเกิน  

ร้อยละ 2.5 แต่ไม่เกินร้อยละ 5.0 ดังนั้นเทศบาลจึงได้คะแนน 3 
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 6.6 สรุปผลการประเมินการประหยัดงบประมาณ 

เทศบาลเมืองทุ่งสง ประหยัดงบประมาณร้อยละ 3.69 อยู่ในเกณฑ์การประหยัดงบประมาณช่วงเกิน  

ร้อยละ 2.5 แต่ไม่เกินร้อยละ 5.0 ได้คะแนน 3 ถือว่าอยู่ในระดับดี แต่ควรประหยัดงบประมาณให้มากกว่าร้อยละ 

5.0 โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินการสอบราคา หรือประกวดราคา หรือการประมูลด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  เพื่อจะได้น างบประมาณส่วนที่ประหยัดได้ไปพัฒนาในด้านอื่นต่อไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

7. ผลการศึกษาการใช้งบประมาณ จากเอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

ประจ าปีงบประมาณ 2558 ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558  

 

7.1 จ านวนแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองทุ่งสง 

จ านวนแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองทุ่งสงแยกตามยุทธศาสตร์การ

พัฒนา  4 ยุทธศาสตร์ มีทั้งหมด 36 แนวทางการพัฒนา แยกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  
 

ตารางท่ี 2 แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองทุ่งสง (แยกตามยุทธศาสตร์) 

ยุทธศาสตร์ด้าน จ านวนแนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬา

แบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า 

10 

2. ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน รักษาส่ิงแวดลอ้ม 

ป้องกันน้ าท่วม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

11 

3. ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า 7 

4. ปรับปรุงและพัฒนาการบรหิารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กร

ชุมชนสู่การบริหารจัดการทีด่ีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ

รองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ 

8 

รวม 36 
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ตารางท่ี 3 รายละเอียดแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองทุ่งสง 

ยุทธศาสตร์ด้าน รายละเอียดแนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาการศึกษา  

ศาสนา  ประเพณี 

ศิลปวัฒนธรรม และ

การกีฬาแบบบูรณาการ

สู่คุณภาพมาตรฐานที่

เหนือกว่า 

1.1 พัฒนาผู้เรียนให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมที่เหมาะสม มีความรู้คู่คุณธรรม สร้าง

โอกาสในการเรียนรู้ ตามเกณฑ์มาตรฐาน และสามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมคีวามสุข 

1.2 พัฒนาผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการศึกษาต่อในระดบัที่สูงขึ้นและมีคุณภาพ 

1.3 พัฒนาหลักสูตร สนับสนุนงานวิจัยด้านการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มคีวาม

โดดเด่นทุกกลุ่มสาระสอดคล้องกับความต้องการท้องถิน่ สะท้อนเอกลักษณ์ของชุมชนและมี

การขยายผล ไปสู่การจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

1.4 พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีความพร้อมทุกด้านโดยจัดตั้งโรงเรยีนและพัฒนาระบบบริหาร

จัดการ "รีสอร์ทอนุบาล" และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

1.5 พัฒนาครตู้นแบบและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานและมีความเป็นเลิศ โดย

มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้ เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสมัยใหม่ ในการจดัการ

การเรียนการสอนและการบริหารการศึกษา 

1.6 พัฒนาศูนยเ์รียนรูใ้หเ้ป็นห้องเรียนต้นแบบเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์

และคุณลักษณะอันพึงประสงคข์องผู้เรียนทั้ง 5 ด้าน 

1.7 สนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพ พัฒนาสู่ความเป็นเลศิและสู่มืออาชีพในระดับสากลและ

พัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงเรียน และระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านกีฬาให้ได้มาตรฐาน 

1.8 สร้างระบบบรหิารจัดการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุง่สง  เสริมสร้างการมีส่วน

ร่วมบริหารจดัการของภาคทีุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพเป็นระบบและได้มาตรฐาน 

1.9 พัฒนาระบบโรงเรียนมัธยมศกึษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและมุ่งเนน้ความเป็นเลศิใน

ด้านวิชาการและด้านสังคม 

1.10 น าภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม อาชีพมาเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

คนทัง้ในระบบและนอกระบบการศึกษา 

2. ร่วมกันจัดวางผัง

เมือง พัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน รักษา

ส่ิงแวดล้อม ป้องกันน้ า

ท่วม  สู่เมืองน่าอยู่อย่าง

ยั่งยืน 

2.1 บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนอย่างคุณภาพในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาอุทกภัย

เมืองทุ่งสงแบบบูรณาการให้ยั่งยนืโดยบูรณาการการพัฒนาด้านกายภาพและด้านกระบวนการ

ทางสังคมอย่างเช่ือมโยงและต่อเนื่อง 

2.2 สร้างกระบวนการเรียนรู้กฎหมายผังเมืองรวมเมืองทุ่งสง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน

การปฏิบัต ิ

2.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายถนน ระบบระบายน้ า ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ให้

เพียงพอ และปรับปรุงบ ารุงรักษาอาคารสถานที่สาธารณะ 

2.4 ปรบัปรุงและพัฒนาพ้ืนที่สวนสาธารณะ สวนหย่อม และปรับปรุงภูมิทศัน์ในเขตเทศบาล

ให้สวยงามเป็นระเบียบโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
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ยุทธศาสตร์ด้าน รายละเอียดแนวทางการพัฒนา 

2.5 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะอย่างมีส่วนร่วม 

2.6 ปรบัปรุงพัฒนาและบรหิารจดัการตลาดสด  ตลาดนัด ตลาดคนเดิน ให้สวยงาม สะอาด ถูก

หลักสุขาภิบาลโดยการมีส่วนร่วม 

2.7 ส่งเสริม อนุรักษ์  ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

2.8 จัดระบบจราจรให้มีระเบียบและสร้างวินัยจราจรแก่ประชาชน โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

แบบบูรณาการ 

2.9 ปรบัปรุงระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลให้มปีระสิทธิภาพถูกหลัก

สุขาภิบาล  สร้างเครือข่ายทุกภาคมีีส่วนร่วม สามารถลดปริมาณขยะ และการน าขยะกลับมาใช้

ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.10 บริหารจดัการระบบบ าบัดน้ าเสียที่มีอยู่ให้มปีระสิทธิภาพโดยประชาชนมีส่วนร่วมและ

ขยายระบบบ าบดัน้ าเสียให้ครอบคลุมพื้นทีเ่ขตเทศบาล 

2.11 รณรงค์ส่งเสริมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและน้ ามันและสนับสนุนการใช้พลังงาน

ทางเลือก 

3. ร่วมกันพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม สู่

คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า 

3.1 ส่งเสริมสนับสนุนใหเ้กิดการลงทุนด้านคมนาคมขนส่ง รองรับการขยายการลงทุนภาค

ธุรกิจและอุตสาหกรรมและขยายการจ้างงานในพื้นที่ให้สามารถลดต้นทนุและเพิ่ม

ความสามารถในการแข่งขัน 

3.2 พัฒนาทักษะและส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มผู้จ้างงาน กลุ่มอาชีพ ผู้ด้อยโอกาส ยากจน ภายใต้

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 

3.3 ส่งเสริมและสนับสนนุใหเ้กิดเครือข่ายธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงวัฒนธรรม และ

การกีฬา เชื่อมต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองทุ่งสง

เชื่อมโยงกับพื้นทีใ่กล้เคียงโดยชมุชนมีส่วนร่วม 

3.4 จัดบริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานทั่วถึงและรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรม

สุขภาพที่ถูกต้อง 

3.5 จัดระบบป้องกันอาชญากรรม ยาเสพติด และอบายมุข โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 

3.6 พัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยพิบัติ ให้มีประสิทธิภาพโดยทุกภาคส่วนมี

ส่วนร่วม 

3.7 ส่งเสริมสวัสดิการชุมชนโดยจัดสวัสดิการแก่คนชรา  ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ คนยากจน 

ให้พอเพียงแก่การด ารงชีพและเปน็ธรรม 

4. ปรับปรุงและ

พัฒนาการบริหาร

จัดการองค์กรเทศบาล

4.1 ปรบัปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบรหิารจัดการและเพื่อการบริการ

ประชาชนของเทศบาลและของชมุชนให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสามารถเข้าถึงได้ง่าย

สะดวกในการใช้ประโยชน ์
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และองค์กรชุมชนสู่การ

บริหารจัดการที่ดีโดย

ทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบ 

บูรณาการรองรับความ

เปลี่ยนแปลงสู่เทศบาล

อัจฉริยะ 

4.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มคีวามรู้และทักษะในการท างานเฉพาะด้านและท างานเป็นทีม

ที่มีประสิทธิภาพและยกระดับคณุภาพการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามหลัก          

ธรรมาภิบาลผ่านเกณฑ์การบริหารจัดการทีด่ ี

4.3 ปรบัปรุงและพัฒนาระบบการส่ือสารเพื่อการพัฒนางานและพัฒนาชุมชนให้มี

ประสิทธิภาพ และลดขั้นตอนปฏบิัติงาน 

4.4 พัฒนาระบบบริการทุกกระบวนงานบริการของเทศบาลโดยส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วน

ร่วมอย่างเข้มแขง็ 

4.5 เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาการจัดเก็บรายไดข้องเทศบาลใหค้รบถ้วน ทั่วถึง และเป็น

ธรรม 

4.6 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองการบรหิารสู่การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 

4.7 ปรบัปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัตงิาน 

4.8 ส่งเสริมองค์กรชุมชน (อบช.) ทุกองค์การบรหิารชุมชน/กลุ่มต่างๆ ให้มีส่วนร่วมในการ

พัฒนาเมืองอย่างเข้มแขง็ และบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
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ตารางท่ี 4 ผลการประเมินการใช้งบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ด้าน โครงการ

ทั้งหมด 

โครงการ    

ที่แล้วเสร็จ 

งบประมาณ

ที่ตั้งไว ้

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่ใช ้

(บาท) 

1. พัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี 

ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการ 

สู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า 

32 

(100.00%) 

32 

(100.00%) 

45,885,240.00 

(100.00%) 

38,895,891.27 

(84.77%) 

2. ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน รักษาส่ิงแวดล้อม ป้องกันน้ าท่วม      

สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

18 

(100.00%) 

15 

(83.33%) 

53,981,715.00 

(100.00%) 

48,333,774.80 

(89.54%) 

3. ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม              

สู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า 

26 

(100.00%) 

24 

(92.31%) 

44,337,842.65 

(100.00%) 

42,500,474.65 

(95.86%) 

4. ปรับปรุงและพัฒนาการบรหิารจัดการ

องค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหาร

จัดการที่ดโีดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบ      

บูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาล

อัจฉริยะ 

30 

(100.00%) 

25 

(83.33%) 

161,013,437.65 

(100.00%) 

138,901,334.44 

(86.27%) 

รวม 106 

(100.00%) 

96 

(90.57%) 

305,218,235.30 

(100.00%) 

268,631,475.20 

(88.01%) 

 

จากผลการประเมินการใช้งบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลได้น าโครงการต่าง ๆ ตาม

แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (2558-2560) สู่การปฏิบัติ โดยได้ตั้งงบประมาณ เพื่อด าเนินการซ่ึงปรากฏตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี 2558 จ านวน 106 โครงการ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 96 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 

90.57 ตั้งงบประมาณไว้ 305,218,235.30 บาท ใช้งบประมาณไป  268,631,475.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.01 สรุป

ได้ว่าเทศบาลมีประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณ ดูได้จากสัดส่วนการด าเนินการแล้วเสร็จ สูงกว่าสัดส่วนการใช้

งบประมาณ 
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7.2 ผลการศึกษาการใช้งบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 1  

พัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า 
 

 

ตารางท่ี 5 ผลการประเมินการใช้งบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 1  

พัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า 

แนวทางการพัฒนา งบประมาณ

ที่ตั้งไว ้

(บาท) 

งบประมาณที่ใช ้

(บาท) 

1.1 พัฒนาผู้เรียนให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมที่เหมาะสม มีความรู้คู่คุณธรรม  

สร้างโอกาสในการเรียนรู้ ตามเกณฑ์มาตรฐาน และสามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่าง

มีความสุข 

25,827,540.00 23,054,588.28 

1.2 พัฒนาผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการศึกษาต่อในระดบัที่สูงขึ้นและมีคุณภาพ 210,000.00 0.00 

1.3 พัฒนาหลักสูตร สนับสนุนงานวิจัยด้านการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มี

ความโดดเด่นทุกกลุ่มสาระสอดคล้องกับความต้องการท้องถิน่ สะท้อนเอกลักษณ์ของ

ชุมชนและมีการขยายผล ไปสู่การจัดการเรียนรู้อย่างเปน็ระบบ 

600,000.00 593,650.00 

1.4 พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีความพร้อมทุกด้านโดยจัดตั้งโรงเรยีนและพัฒนาระบบ

บริหารจัดการ "รีสอร์ทอนุบาล" และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

50,000.00 50,000.00 

1.5 พัฒนาครตู้นแบบและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานและมีความเป็นเลิศ โดย

มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้ เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสมัยใหม่ ในการ

จัดการการเรียนการสอนและการบริหารการศึกษา 

1,101,700.00 978.300.00 

1.6 พัฒนาศูนยเ์รียนรูใ้หเ้ป็นห้องเรียนต้นแบบเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาทักษะการคิด

วิเคราะห์และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนทัง้ 5 ด้าน 

600,000.00 600,000.00 

1.7 สนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพ พัฒนาสู่ความเป็นเลศิและสู่มืออาชีพในระดับสากล

และพัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงเรียน และระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาให้ได้

มาตรฐาน 

6,874,000.00 5,785,934.99 

1.8 สร้างระบบบรหิารจัดการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุง่สง  เสริมสร้างการมี

ส่วนร่วมบริหารจัดการของภาคีทกุภาคส่วนอย่างมีคุณภาพเป็นระบบและได้มาตรฐาน 

7,810,000.00 5,178,260.00 

1.9 พัฒนาระบบโรงเรียนมัธยมศกึษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและมุ่งเนน้ความเป็นเลศิ

ในด้านวิชาการและด้านสังคม 

- - 

1.10 น าภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม อาชีพมาเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของคนทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา 

2,812,000.00 2,655,158.00 

รวม 45,885,240.00 38,895,891.27 
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แนวทางการพัฒนา งบประมาณ

ที่ตั้งไว ้

(บาท) 

งบประมาณที่ใช ้

(บาท) 

(100.00%) (84.77%) 

7.3 ผลการศึกษาการใช้งบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 2  

ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาส่ิงแวดล้อม ป้องกันน้ าท่วม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

 

ตารางท่ี 6 ผลการประเมินการใช้งบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 2  

ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาส่ิงแวดล้อม ป้องกันน้ าท่วม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

แนวทางการพัฒนา งบประมาณ

ที่ตั้งไว ้

(บาท) 

งบประมาณที่ใช ้

(บาท) 

2.1 บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนอย่างคุณภาพในการป้องกนัและแก้ไข

ปัญหาอุทกภัยเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการให้ยั่งยืนโดยบูรณาการการพัฒนาด้าน

กายภาพและด้านกระบวนการทางสังคมอย่างเช่ือมโยงและต่อเนื่อง 

3,736,310.00 2,873,048.00 

2.2 สร้างกระบวนการเรียนรู้กฎหมายผังเมืองรวมเมืองทุ่งสง และส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมในการปฏิบัต ิ

65,000.00 52,050.00 

2.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายถนน ระบบระบายน้ า ไฟฟ้า ประปา 

โทรศัพท์ ใหเ้พียงพอ และปรับปรุงบ ารุงรักษาอาคารสถานที่สาธารณะ 

34,234,605.00 33,939,222.20 

2.4 ปรบัปรุงและพัฒนาพ้ืนที่สวนสาธารณะ สวนหย่อม และปรับปรุงภูมิทศัน์ใน

เขตเทศบาลให้สวยงามเป็นระเบยีบโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 

- - 

2.5 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะอย่างมีส่วนร่วม - - 

2.6 ปรบัปรุงพัฒนาและบรหิารจดัการตลาดสด  ตลาดนัด ตลาดคนเดิน ให้สวยงาม 

สะอาด ถูกหลักสุขาภิบาลโดยการมีส่วนร่วม 

144,000.00 29,700.00 

2.7 ส่งเสริม อนุรักษ์  ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม - - 

2.8 จัดระบบจราจรให้มีระเบียบและสร้างวินัยจราจรแก่ประชาชน โดยทุกภาค

ส่วนมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ 

50,000.00 50,000.00 

2.9 ปรบัปรุงระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลให้มปีระสิทธิภาพถูก

หลักสุขาภิบาล  สร้างเครือข่ายทกุภาคีมีส่วนร่วม สามารถลดปริมาณขยะ และการ

น าขยะกลับมาใช้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ 

14,661,800.00 10,452,820.00 

2.10 บริหารจดัการระบบบ าบัดน้ าเสียที่มีอยู่ให้มปีระสิทธิภาพโดยประชาชนมี

ส่วนร่วมและขยายระบบบ าบัดน้ าเสียให้ครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาล 

650,000.00 577,500.00 
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แนวทางการพัฒนา งบประมาณ

ที่ตั้งไว ้

(บาท) 

งบประมาณที่ใช ้

(บาท) 

2.11 รณรงค์ส่งเสริมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและน้ ามันและสนับสนุนการใช้

พลังงานทางเลือก 

443,000.00 359,434.60 

รวม 53,981,715.00 

(100.00%) 

48,333,774.80 

(89.54%) 

7.4 ผลการประเมินการใช้งบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 3  

ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า 

 

ตารางท่ี 7 ผลการประเมินการใช้งบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 3 

ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า 

แนวทางการพัฒนา งบประมาณ

ที่ตั้งไว ้

(บาท) 

งบประมาณที่ใช ้

(บาท) 

3.1 ส่งเสริมสนับสนุนใหเ้กิดการลงทุนด้านคมนาคมขนส่ง รองรับการขยายการ

ลงทุนภาคธุรกิจและอตุสาหกรรมและขยายการจ้างงานในพื้นทีใ่ห้สามารถลด

ต้นทุนและเพิ่มความสามารถในการแข่งขนั 

8,631,210.00 8,631,210.00 

3.2 พัฒนาทักษะและส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มผู้จ้างงาน กลุ่มอาชีพ ผู้ด้อยโอกาส 

ยากจน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 

20,000.00 20,000.00 

3.3 ส่งเสริมและสนับสนนุใหเ้กิดเครือข่ายธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิง

วัฒนธรรม และการกีฬา เชื่อมต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงและกิจกรรมส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวของเมืองทุง่สงเชื่อมโยงกับพื้นทีใ่กล้เคียงโดยชุมชนมีส่วนร่วม 

2,758,820.00 2,144,416.00 

3.4 จัดบริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานทั่วถึงและรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนมี

พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง 

4,471,312.65 4,020,448.65 

3.5 จัดระบบป้องกันอาชญากรรม ยาเสพติด และอบายมุข โดยทุกภาคส่วนมีส่วน

ร่วม 

110,000.00 110,000.00 

3.6 พัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยพิบัติ ให้มีประสิทธิภาพโดย

ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 

3,506,000.00 3,395,900.00 

3.7 ส่งเสริมสวัสดิการชุมชนโดยจัดสวัสดิการแก่คนชรา  ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ 

คนยากจน ให้พอเพียงแก่การด ารงชีพและเป็นธรรม 

24,570,500.00 24,178,500.00 

รวม 44,337,842.65 42,500,474.65 
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แนวทางการพัฒนา งบประมาณ

ที่ตั้งไว ้

(บาท) 

งบประมาณที่ใช ้

(บาท) 

(100.00%) (95.86%) 

 

 

 

 

 

 

7.5 ผลการประเมินการใช้งบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 4  

ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการที่ดีโดยทุกภาคีมีส่วน

ร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ 

 

ตารางท่ี 8 ผลการประเมินการใช้งบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 4 

ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการที่ดีโดยทุกภาคีมีส่วน

ร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ 

แนวทางการพัฒนา งบประมาณ

ที่ตั้งไว ้

(บาท) 

งบประมาณที่ใช ้

(บาท) 

4.1 ปรบัปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบรหิารจัดการและ

เพื่อการบริการประชาชนของเทศบาลและของชุมชนให้มีประสิทธภิาพและได้

มาตรฐานสามารถเข้าถึงได้ง่ายสะดวกในการใช้ประโยชน ์

469,500.00 456,000.00 

4.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มคีวามรู้และทักษะในการท างานเฉพาะด้านและ

ท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจดัการแบบมุ่ง

ผลสัมฤทธิ์ตามหลักธรรมาภิบาลผ่านเกณฑ์การบริหารจดัการที่ด ี

3,079,400.00 2,559,270.72 

4.3 ปรบัปรุงและพัฒนาระบบการส่ือสารเพื่อการพัฒนางานและพัฒนาชุมชนให้มี

ประสิทธิภาพ และลดขั้นตอนปฏบิัติงาน 

610,000.00 592,000.00 

4.4 พัฒนาระบบบริการทุกกระบวนงานบริการของเทศบาลโดยส่งเสริมให้

ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างเข้มแขง็ 

190,000.00 139,000.00 

4.5 เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาการจัดเก็บรายไดข้องเทศบาลใหค้รบถ้วน ทั่วถึง 

และเป็นธรรม 

1,428,900.00 976,600.00 
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แนวทางการพัฒนา งบประมาณ

ที่ตั้งไว ้

(บาท) 

งบประมาณที่ใช ้

(บาท) 

4.6 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองการบรหิารสู่การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 865,000.00 353,873.00 

4.7 ปรบัปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัตงิาน 8,590,840.00 3,150,450.00 

4.8 ส่งเสริมองค์กรชุมชน (อบช.) ทุกองค์การบรหิารชุมชน/กลุ่มต่างๆ ให้มีส่วน

ร่วมในการพัฒนาเมืองอย่างเข้มแข็ง และบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

16,808,640.00 9,171,193.72 

รวม 161,013,437.65 

(100.00%) 

138,901,334.44 

(86.27%) 

 

 

  

 

8. ข้อมูลจากผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล 4 ยุทธศาสตร์ 

ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 ตามความพึงพอใจของประชาชน 

ผู้ประเมินได้เก็บรวบรวมข้อมูล จากประชาชนที่เป็นตัวแทนครัวเรือนที่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 20 ชุมชน และ 1 ย่านการค้า จ านวน 400 คนซ่ึงได้มาจากการสุ่ม
อย่างง่าย (Sample Random Sampling) และหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และอื่น ๆ ที่อยู่ในเขต
เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 50 หน่วยงานซ่ึงได้มาจากการสุ่มแบบโควตา (Quota 
Sampling) รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 450 คน ซ่ึงผลการประเมิน ประกอบด้วย 3 ตอนดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 ข้อมูลแสดงความคดิเหน็จากความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานของเทศบาล
เมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 
 ตอนที่ 3 ความคิดเห็นทั่วไปและข้อเสนอแนะ 

ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล ตามความพึงพอใจ

ของประชาชน ดังแสดงในตารางที่ 9 
 

ตารางท่ี 9 ผลการประเมนิผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล 

ยุทธศาสตร์ด้าน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

อันดับ 

1. พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่
คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า 

3.452 0.701 ปานกลาง 1 

2. ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 3.271 0.620 ปานกลาง 2 
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ยุทธศาสตร์ด้าน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

อันดับ 

รักษาส่ิงแวดล้อม ป้องกันน้ าท่วม สู่เมืองน่าอยู่อย่าง
ยั่งยืน 
3. ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวิต
ที่ดีกว่า 

3.246 0.634 ปานกลาง 3 

4. ปรับปรุงและพัฒนาการบรหิารจัดการองค์กร
เทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการที่ดี
โดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความ
เปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอจัฉริยะ 

3.223 0.681 ปานกลาง 4 

รวม 3.298 0.594 ปานกลาง  
 
 
 
 
 
ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล ตามความพึงพอใจ

ของประชาชน พบว่าทุกยุทธศาสตร์ประชาชนมีความพึงพอใจเกินกึ่งหนึ่ง คือเกิน 2.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 ถือ
ได้ว่าบรรลุผลสัมฤทธิ์ แต่เมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.298 
ซ่ึงถือได้ว่ายังไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์เท่าที่ควรโดยสามารถเรียงล าดับความพึงพอใจ 3 อันดับแรก ได้ดังนี้ 

ความพึงพอใจมากที่สุด  3 อนัดับแรก (เรียงจากมากไปหาน้อย) 
 อันดับที่  1 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม  และการกีฬาแบบ     
บูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คือมีค่าเฉลี่ย 3.452 
 อันดับที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาส่ิงแวดล้อม ป้องกัน 
น้ าท่วม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คือมีค่าเฉลี่ย 3.271 

อันดับที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า ประชาชนมีความ 
พึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คือมีค่าเฉลี่ย 3.246 
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9. สรุปผลการประเมินผลความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ ประจ าปี 2558 

 

ตารางท่ี 10 สรุปผลการการประเมินผลความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณของเทศบาลเมืองทุ่งสง  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

พัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า 

การ

ประเมิน 

โครงการ

ทั้งหมด 

โครงการ 

ที่แล้วเสร็จ 

คิดเป็น

ร้อยละ 

ผลการ

ประเมิน 

ความคุ้มค่า 

เชิง

ปริมาณ 

37 32 86.49  มีทั้งหมด 37 โครงการ เทศบาลสามารถ

ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 32 โครงการ 

คิดเป็นร้อยละ 86.49 จ านวนโครงการที่

อยู่ระหว่างด าเนนิการ (ไม่มี) โครงการที่

ไม่ด าเนินการ (ไม่มี) แสดงถึงการท างาน

ส่วนใหญ่เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน

ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

เชิง

คุณภาพ 

   3.452 ประชาชนมีความพึงพอใจในการ

ด าเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง 

งบ 45,885,240.00 38,895,891.27 84.77  การใชง้บประมาณมีการบรหิารจดัการที่
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ประมาณ   ดีโดยใช้อย่างประหยัดและค านงึถึง

ประโยชนข์องงานที่มีคุณภาพ 

 

จากตารางที่ 10 พบว่า การด าเนินงานของเทศบาลเมืองทุ่งสง ตามยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการศึกษา  

ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า 

มีทั้งหมด 37 โครงการ เทศบาลสามารถด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 32 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 86.49 

จ านวนโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ (ไม่มี) โครงการที่ไม่ด าเนินการ (ไม่มี) แสดงถึงการท างานส่วนใหญ่

เป็นไปตามแผนการด าเนินงานตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.452 

งบประมาณที่ตั้งไว้ จ านวน 45,885,240.00 บาท มีการใช้งบประมาณ จ านวน 38,895,891.27 บาท คิด

เป็นร้อยละ 84.77 แสดงว่าการใชง้บประมาณมีการบริหารจัดการที่ดีโดยใช้อย่างประหยัดและค านึงถึงประโยชน์

ของงานที่มีคุณภาพ 

 

 

 

 

ตารางท่ี 11 สรุปผลการการประเมินผลความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณของเทศบาลเมืองทุ่งสง  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ร่วมกันจัดวางผังเมือง พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน รกัษาส่ิงแวดล้อม ป้องกันน้ าท่วม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

การ

ประเมิน 

โครงการ

ทั้งหมด 

โครงการ 

ที่แล้วเสร็จ 

คิดเป็น

ร้อยละ 

ผลการ

ประเมิน 

ความคุ้มค่า 

เชิง

ปริมาณ 

21 15 71.43  มีทั้งหมด 21 โครงการ เทศบาลสามารถ

ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 15 โครงการ 

คิดเป็นร้อยละ 71.43 จ านวนโครงการที่

อยู่ระหว่างด าเนนิการ (ไม่มี) โครงการที่

ไม่ด าเนินการ จ านวน 3 โครงการ คิดเป็น

ร้อยละ 7.50 แสดงถึงการท างานส่วน

ใหญ่เป็นไปตามแผนการด าเนินงานตาม

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

เชิง

คุณภาพ 

   3.271 ประชาชนมีความพึงพอใจในการ

ด าเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง 

งบ 53,981,715.00 48,333,774.80 89.54  ค่าใช้จ่ายที่อยูใ่นงบประมาณได้มกีาร
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ประมาณ   บริหารจัดการที่ดีโดยใช้อย่างประหยัด

และค านึงถึงประโยชนข์องงานทีม่ี

คุณภาพ 

 

จากตารางที่ 11 พบว่า การด าเนินงานของเทศบาลเมืองทุ่งสง ตามยุทธ์ศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง 

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน รักษาส่ิงแวดล้อม ป้องกันน้ าท่วม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

มีทั้งหมด 21 โครงการ เทศบาลสามารถด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 71.43 

จ านวนโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ (ไม่มี) โครงการที่ไม่ด าเนินการ จ านวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.50 

แสดงถึงการท างานส่วนใหญ่เป็นไปตามแผนการด าเนินงานตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.271 

งบประมาณที่ตั้งไว้ จ านวน 53,981,715.00 บาท มีการใช้งบประมาณ จ านวน 48,333,774.80 บาท คิด

เป็นร้อยละ 89.54 แสดงว่าการใชง้บประมาณมีการบริหารจัดการที่ดีโดยใช้อย่างประหยัดและค านึงถึงประโยชน์

ของงานที่มีคุณภาพ 

 

 

 

 

ตารางท่ี 12 สรุปผลการการประเมินผลความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณของเทศบาลเมืองทุ่งสง  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวิตที่ดกีว่า 

การ

ประเมิน 

โครงการ

ทั้งหมด 

โครงการ 

ที่แล้วเสร็จ 

คิดเป็น

ร้อยละ 

ผลการ

ประเมิน 

ความคุ้มค่า 

เชิง

ปริมาณ 

32 24 75.00  มีทั้งหมด 32 โครงการ เทศบาลสามารถ

ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 24 โครงการ 

คิดเป็นร้อยละ 75.00 จ านวนโครงการที่

อยู่ระหว่างด าเนนิการ (ไม่มี) จ านวน

โครงการที่ไม่ด าเนินการ 2โครงการ คิด

เป็นร้อยละ 6.25  แสดงถึงการท างาน

ส่วนใหญ่เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน

ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

เชิง

คุณภาพ 

   3.246 ประชาชนมีความพึงพอใจในการ

ด าเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง 
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งบ 

ประมาณ 

44,337,842.65 

 

42,500,474.65 

 

95.86  ค่าใช้จ่ายที่อยูใ่นงบประมาณได้มกีาร

บริหารจัดการที่ดีโดยใช้อย่างประหยัด

และค านึงถึงประโยชนข์องงานทีม่ี

คุณภาพ 

 

จากตารางที่ 12 พบว่า การด าเนินงานของเทศบาลเมืองทุ่งสง ตามยุทธ์ศาสตร์ที่ 3 ร่วมกันพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า 

มีทั้งหมด 32 โครงการ เทศบาลสามารถด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 24 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75.00 

จ านวนโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ (ไม่มี) จ านวนโครงการที่ไม่ด าเนินการ 2โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.25  

แสดงถึงการท างานส่วนใหญ่เป็นไปตามแผนการด าเนินงานตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.246 

งบประมาณที่ตั้งไว้ จ านวน 44,337,842.65 บาท มีการใช้งบประมาณ จ านวน 42,500,474.65 บาท คิด

เป็นร้อยละ 95.86 แสดงว่าการใชง้บประมาณมีการบริหารจัดการที่ดีโดยใช้อย่างประหยัดและค านึงถึงประโยชน์

ของงานที่มีคุณภาพ 

 

 

 

 

ตารางท่ี 13 สรุปผลการการประเมินผลความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณของเทศบาลเมืองทุ่งสง  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

ปรับปรงุและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองคก์รชมุชนสู่การบริหารจัดการที่ดีโดยทุกภาคีมีส่วน

ร่วมแบบบรูณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ 

การ

ประเมิน 

โครงการ

ทั้งหมด 

โครงการ 

ที่แล้วเสร็จ 

คิดเป็น

ร้อยละ 

ผลการ

ประเมิน 

ความคุ้มค่า 

เชิง

ปริมาณ 

30 25 83.33  มีทั้งหมด 30 โครงการ เทศบาลสามารถ

ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 25 โครงการ 

คิดเป็นร้อยละ 83.33 จ านวนโครงการที่

อยู่ระหว่างด าเนนิการ จ านวน 1 

โครงการ คิดเปน็ร้อยละ 3.33 และ

จ านวนโครงการที่ไม่ด าเนินการ จ านวน 

4 โครงการ คดิเปน็ร้อยละ 13.33 แสดง

ถึงการท างานเปน็ไปตามแผนการ
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ด าเนินงานตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

เชิง

คุณภาพ 

   3.223 ประชาชนมีความพึงพอใจในการ

ด าเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง 

งบ 

ประมาณ 

161,013,437.65 

 

138,901,334.44 

 

86.27  ค่าใช้จ่ายที่อยูใ่นงบประมาณได้มกีาร

บริหารจัดการที่ดีโดยใช้อย่างประหยัด

และค านึงถึงประโยชนข์องงานทีม่ี

คุณภาพ 

 

จากตารางที่ 13 พบว่า การด าเนินงานของเทศบาลเมืองทุ่งสง ตามยุทธ์ศาสตร์ที่ 4 ปรับปรุงและ

พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการที่ดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบ

บูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ 

มีทั้งหมด 30 โครงการ เทศบาลสามารถด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 25 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 83.33 

จ านวนโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.33 และจ านวนโครงการที่ไม่

ด าเนินการ จ านวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 13.33 แสดงถึงการท างานเป็นไปตามแผนการด าเนินงานตาม

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.223 

งบประมาณที่ตั้งไว้ จ านวน 161,013,437.65  บาท มีการใช้งบประมาณ จ านวน 138,901,334.44  บาท 

คิดเป็นร้อยละ 86.27 แสดงว่าการใช้งบประมาณมีการบริหารจัดการที่ดีโดยใช้อย่างประหยัดและค านึงถึง

ประโยชน์ของงานที่มีคุณภาพ 

 

 

http://www.tungsong.com/lowcarbon/index.htm
http://www.tungsong.com/web_wifi/index_wifi.htm
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://static.panoramio.com/photos/large/75026139.jpg&imgrefurl=http://www.panoramio.com/user/3228596/tags/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%87&h=768&w=1024&tbnid=5Gi1pomoFpzP-M:&zoom=1&docid=XDaQq4lXjeTJLM&ei=Gct-VYe5KsTZmgXQnoG4Aw&tbm=isch&ved=0CCMQMygIMAhqFQoTCMepw7TfkcYCFcSspgodUE8ANw
http://www.tungsong.com/lowcarbon/index.htm
http://www.tungsong.com/web_wifi/index_wifi.htm
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://static.panoramio.com/photos/large/75026139.jpg&imgrefurl=http://www.panoramio.com/user/3228596/tags/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%87&h=768&w=1024&tbnid=5Gi1pomoFpzP-M:&zoom=1&docid=XDaQq4lXjeTJLM&ei=Gct-VYe5KsTZmgXQnoG4Aw&tbm=isch&ved=0CCMQMygIMAhqFQoTCMepw7TfkcYCFcSspgodUE8ANw
http://www.tungsong.com/lowcarbon/index.htm
http://www.tungsong.com/web_wifi/index_wifi.htm
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://static.panoramio.com/photos/large/75026139.jpg&imgrefurl=http://www.panoramio.com/user/3228596/tags/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%87&h=768&w=1024&tbnid=5Gi1pomoFpzP-M:&zoom=1&docid=XDaQq4lXjeTJLM&ei=Gct-VYe5KsTZmgXQnoG4Aw&tbm=isch&ved=0CCMQMygIMAhqFQoTCMepw7TfkcYCFcSspgodUE8ANw
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ภาพที่ 4 ตัวอย่างภาพการด าเนินงานตามยุทธศาสตรก์ารพฒันา 

 

 

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.tungsong.com/pr_tungsong/activity_2009/songran52/Images/6.JPG&imgrefurl=http://www.tungsong.com/pr_tungsong/activity_2009/songran52/index1.htm&h=213&w=310&tbnid=HzBMBv4_yyxnJM:&zoom=1&docid=Wxowjceicl_faM&ei=Gct-VYe5KsTZmgXQnoG4Aw&tbm=isch&ved=0CCwQMygRMBFqFQoTCMepw7TfkcYCFcSspgodUE8ANw
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://112.121.129.75/centerWeb/Uploads/Image/2557/06/21/PNOHT570621001012101_21062014_034017.JPG&imgrefurl=http://thainews.prd.go.th/centerweb/news/NewsDetail?NT01_NewsID=TNECO5706210010024&h=864&w=1152&tbnid=kcdfMBV1ayyxrM:&zoom=1&docid=eUIJOkUByEj8MM&ei=Gct-VYe5KsTZmgXQnoG4Aw&tbm=isch&ved=0CDwQMygXMBdqFQoTCMepw7TfkcYCFcSspgodUE8ANw
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.kfcsevenshoot.com/2013/images/activity/South02.png&imgrefurl=http://www.kfcsevenshoot.com/2013/gallery_picture_16team_final.html&h=930&w=1473&tbnid=Pua242OIHDT2uM:&zoom=1&docid=v38iDrMPY0ZMOM&ei=Gct-VYe5KsTZmgXQnoG4Aw&tbm=isch&ved=0CEwQMygnMCdqFQoTCMepw7TfkcYCFcSspgodUE8ANw
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.tonprik.org/upload/pics/DSC03002.jpg&imgrefurl=http://www.tonprik.org/paper/3623&h=480&w=640&tbnid=B5KRJKI7mZWsGM:&zoom=1&docid=HE74VmOqh8ABcM&ei=Gct-VYe5KsTZmgXQnoG4Aw&tbm=isch&ved=0CG8QMyhKMEpqFQoTCMepw7TfkcYCFcSspgodUE8ANw
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://i.ytimg.com/vi/Y65-O6v5q9M/maxresdefault.jpg&imgrefurl=http://www.youtube.com/watch?v=Y65-O6v5q9M&h=720&w=1280&tbnid=7lvxUDrWKlUOiM:&zoom=1&docid=XFs_mKdj4bQkFM&ei=Gct-VYe5KsTZmgXQnoG4Aw&tbm=isch&ved=0CHIQMyhNME1qFQoTCMepw7TfkcYCFcSspgodUE8ANw
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://i.ytimg.com/vi/47RzAPbFydo/maxresdefault.jpg&imgrefurl=http://www.youtube.com/watch?v=47RzAPbFydo&h=1080&w=1920&tbnid=4X0-IdBAyf3H4M:&zoom=1&docid=kEFrV63cPLVrfM&ei=Gct-VYe5KsTZmgXQnoG4Aw&tbm=isch&ved=0CHQQMyhPME9qFQoTCMepw7TfkcYCFcSspgodUE8ANw
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.tungsong.com/pr_tungsong/activity_2009/songran52/Images/6.JPG&imgrefurl=http://www.tungsong.com/pr_tungsong/activity_2009/songran52/index1.htm&h=213&w=310&tbnid=HzBMBv4_yyxnJM:&zoom=1&docid=Wxowjceicl_faM&ei=Gct-VYe5KsTZmgXQnoG4Aw&tbm=isch&ved=0CCwQMygRMBFqFQoTCMepw7TfkcYCFcSspgodUE8ANw
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://112.121.129.75/centerWeb/Uploads/Image/2557/06/21/PNOHT570621001012101_21062014_034017.JPG&imgrefurl=http://thainews.prd.go.th/centerweb/news/NewsDetail?NT01_NewsID=TNECO5706210010024&h=864&w=1152&tbnid=kcdfMBV1ayyxrM:&zoom=1&docid=eUIJOkUByEj8MM&ei=Gct-VYe5KsTZmgXQnoG4Aw&tbm=isch&ved=0CDwQMygXMBdqFQoTCMepw7TfkcYCFcSspgodUE8ANw
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.kfcsevenshoot.com/2013/images/activity/South02.png&imgrefurl=http://www.kfcsevenshoot.com/2013/gallery_picture_16team_final.html&h=930&w=1473&tbnid=Pua242OIHDT2uM:&zoom=1&docid=v38iDrMPY0ZMOM&ei=Gct-VYe5KsTZmgXQnoG4Aw&tbm=isch&ved=0CEwQMygnMCdqFQoTCMepw7TfkcYCFcSspgodUE8ANw
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.tonprik.org/upload/pics/DSC03002.jpg&imgrefurl=http://www.tonprik.org/paper/3623&h=480&w=640&tbnid=B5KRJKI7mZWsGM:&zoom=1&docid=HE74VmOqh8ABcM&ei=Gct-VYe5KsTZmgXQnoG4Aw&tbm=isch&ved=0CG8QMyhKMEpqFQoTCMepw7TfkcYCFcSspgodUE8ANw
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://i.ytimg.com/vi/Y65-O6v5q9M/maxresdefault.jpg&imgrefurl=http://www.youtube.com/watch?v=Y65-O6v5q9M&h=720&w=1280&tbnid=7lvxUDrWKlUOiM:&zoom=1&docid=XFs_mKdj4bQkFM&ei=Gct-VYe5KsTZmgXQnoG4Aw&tbm=isch&ved=0CHIQMyhNME1qFQoTCMepw7TfkcYCFcSspgodUE8ANw
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://i.ytimg.com/vi/47RzAPbFydo/maxresdefault.jpg&imgrefurl=http://www.youtube.com/watch?v=47RzAPbFydo&h=1080&w=1920&tbnid=4X0-IdBAyf3H4M:&zoom=1&docid=kEFrV63cPLVrfM&ei=Gct-VYe5KsTZmgXQnoG4Aw&tbm=isch&ved=0CHQQMyhPME9qFQoTCMepw7TfkcYCFcSspgodUE8ANw
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.tungsong.com/pr_tungsong/activity_2009/songran52/Images/6.JPG&imgrefurl=http://www.tungsong.com/pr_tungsong/activity_2009/songran52/index1.htm&h=213&w=310&tbnid=HzBMBv4_yyxnJM:&zoom=1&docid=Wxowjceicl_faM&ei=Gct-VYe5KsTZmgXQnoG4Aw&tbm=isch&ved=0CCwQMygRMBFqFQoTCMepw7TfkcYCFcSspgodUE8ANw
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://112.121.129.75/centerWeb/Uploads/Image/2557/06/21/PNOHT570621001012101_21062014_034017.JPG&imgrefurl=http://thainews.prd.go.th/centerweb/news/NewsDetail?NT01_NewsID=TNECO5706210010024&h=864&w=1152&tbnid=kcdfMBV1ayyxrM:&zoom=1&docid=eUIJOkUByEj8MM&ei=Gct-VYe5KsTZmgXQnoG4Aw&tbm=isch&ved=0CDwQMygXMBdqFQoTCMepw7TfkcYCFcSspgodUE8ANw
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.kfcsevenshoot.com/2013/images/activity/South02.png&imgrefurl=http://www.kfcsevenshoot.com/2013/gallery_picture_16team_final.html&h=930&w=1473&tbnid=Pua242OIHDT2uM:&zoom=1&docid=v38iDrMPY0ZMOM&ei=Gct-VYe5KsTZmgXQnoG4Aw&tbm=isch&ved=0CEwQMygnMCdqFQoTCMepw7TfkcYCFcSspgodUE8ANw
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.tonprik.org/upload/pics/DSC03002.jpg&imgrefurl=http://www.tonprik.org/paper/3623&h=480&w=640&tbnid=B5KRJKI7mZWsGM:&zoom=1&docid=HE74VmOqh8ABcM&ei=Gct-VYe5KsTZmgXQnoG4Aw&tbm=isch&ved=0CG8QMyhKMEpqFQoTCMepw7TfkcYCFcSspgodUE8ANw
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://i.ytimg.com/vi/Y65-O6v5q9M/maxresdefault.jpg&imgrefurl=http://www.youtube.com/watch?v=Y65-O6v5q9M&h=720&w=1280&tbnid=7lvxUDrWKlUOiM:&zoom=1&docid=XFs_mKdj4bQkFM&ei=Gct-VYe5KsTZmgXQnoG4Aw&tbm=isch&ved=0CHIQMyhNME1qFQoTCMepw7TfkcYCFcSspgodUE8ANw
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://i.ytimg.com/vi/47RzAPbFydo/maxresdefault.jpg&imgrefurl=http://www.youtube.com/watch?v=47RzAPbFydo&h=1080&w=1920&tbnid=4X0-IdBAyf3H4M:&zoom=1&docid=kEFrV63cPLVrfM&ei=Gct-VYe5KsTZmgXQnoG4Aw&tbm=isch&ved=0CHQQMyhPME9qFQoTCMepw7TfkcYCFcSspgodUE8ANw
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.tungsong.com/pr_tungsong/activity_2009/songran52/Images/6.JPG&imgrefurl=http://www.tungsong.com/pr_tungsong/activity_2009/songran52/index1.htm&h=213&w=310&tbnid=HzBMBv4_yyxnJM:&zoom=1&docid=Wxowjceicl_faM&ei=Gct-VYe5KsTZmgXQnoG4Aw&tbm=isch&ved=0CCwQMygRMBFqFQoTCMepw7TfkcYCFcSspgodUE8ANw
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://112.121.129.75/centerWeb/Uploads/Image/2557/06/21/PNOHT570621001012101_21062014_034017.JPG&imgrefurl=http://thainews.prd.go.th/centerweb/news/NewsDetail?NT01_NewsID=TNECO5706210010024&h=864&w=1152&tbnid=kcdfMBV1ayyxrM:&zoom=1&docid=eUIJOkUByEj8MM&ei=Gct-VYe5KsTZmgXQnoG4Aw&tbm=isch&ved=0CDwQMygXMBdqFQoTCMepw7TfkcYCFcSspgodUE8ANw
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.kfcsevenshoot.com/2013/images/activity/South02.png&imgrefurl=http://www.kfcsevenshoot.com/2013/gallery_picture_16team_final.html&h=930&w=1473&tbnid=Pua242OIHDT2uM:&zoom=1&docid=v38iDrMPY0ZMOM&ei=Gct-VYe5KsTZmgXQnoG4Aw&tbm=isch&ved=0CEwQMygnMCdqFQoTCMepw7TfkcYCFcSspgodUE8ANw
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.tonprik.org/upload/pics/DSC03002.jpg&imgrefurl=http://www.tonprik.org/paper/3623&h=480&w=640&tbnid=B5KRJKI7mZWsGM:&zoom=1&docid=HE74VmOqh8ABcM&ei=Gct-VYe5KsTZmgXQnoG4Aw&tbm=isch&ved=0CG8QMyhKMEpqFQoTCMepw7TfkcYCFcSspgodUE8ANw
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://i.ytimg.com/vi/Y65-O6v5q9M/maxresdefault.jpg&imgrefurl=http://www.youtube.com/watch?v=Y65-O6v5q9M&h=720&w=1280&tbnid=7lvxUDrWKlUOiM:&zoom=1&docid=XFs_mKdj4bQkFM&ei=Gct-VYe5KsTZmgXQnoG4Aw&tbm=isch&ved=0CHIQMyhNME1qFQoTCMepw7TfkcYCFcSspgodUE8ANw
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://i.ytimg.com/vi/47RzAPbFydo/maxresdefault.jpg&imgrefurl=http://www.youtube.com/watch?v=47RzAPbFydo&h=1080&w=1920&tbnid=4X0-IdBAyf3H4M:&zoom=1&docid=kEFrV63cPLVrfM&ei=Gct-VYe5KsTZmgXQnoG4Aw&tbm=isch&ved=0CHQQMyhPME9qFQoTCMepw7TfkcYCFcSspgodUE8ANw
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.tungsong.com/pr_tungsong/activity_2009/songran52/Images/6.JPG&imgrefurl=http://www.tungsong.com/pr_tungsong/activity_2009/songran52/index1.htm&h=213&w=310&tbnid=HzBMBv4_yyxnJM:&zoom=1&docid=Wxowjceicl_faM&ei=Gct-VYe5KsTZmgXQnoG4Aw&tbm=isch&ved=0CCwQMygRMBFqFQoTCMepw7TfkcYCFcSspgodUE8ANw
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://112.121.129.75/centerWeb/Uploads/Image/2557/06/21/PNOHT570621001012101_21062014_034017.JPG&imgrefurl=http://thainews.prd.go.th/centerweb/news/NewsDetail?NT01_NewsID=TNECO5706210010024&h=864&w=1152&tbnid=kcdfMBV1ayyxrM:&zoom=1&docid=eUIJOkUByEj8MM&ei=Gct-VYe5KsTZmgXQnoG4Aw&tbm=isch&ved=0CDwQMygXMBdqFQoTCMepw7TfkcYCFcSspgodUE8ANw
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.kfcsevenshoot.com/2013/images/activity/South02.png&imgrefurl=http://www.kfcsevenshoot.com/2013/gallery_picture_16team_final.html&h=930&w=1473&tbnid=Pua242OIHDT2uM:&zoom=1&docid=v38iDrMPY0ZMOM&ei=Gct-VYe5KsTZmgXQnoG4Aw&tbm=isch&ved=0CEwQMygnMCdqFQoTCMepw7TfkcYCFcSspgodUE8ANw
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.tonprik.org/upload/pics/DSC03002.jpg&imgrefurl=http://www.tonprik.org/paper/3623&h=480&w=640&tbnid=B5KRJKI7mZWsGM:&zoom=1&docid=HE74VmOqh8ABcM&ei=Gct-VYe5KsTZmgXQnoG4Aw&tbm=isch&ved=0CG8QMyhKMEpqFQoTCMepw7TfkcYCFcSspgodUE8ANw
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://i.ytimg.com/vi/Y65-O6v5q9M/maxresdefault.jpg&imgrefurl=http://www.youtube.com/watch?v=Y65-O6v5q9M&h=720&w=1280&tbnid=7lvxUDrWKlUOiM:&zoom=1&docid=XFs_mKdj4bQkFM&ei=Gct-VYe5KsTZmgXQnoG4Aw&tbm=isch&ved=0CHIQMyhNME1qFQoTCMepw7TfkcYCFcSspgodUE8ANw
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://i.ytimg.com/vi/47RzAPbFydo/maxresdefault.jpg&imgrefurl=http://www.youtube.com/watch?v=47RzAPbFydo&h=1080&w=1920&tbnid=4X0-IdBAyf3H4M:&zoom=1&docid=kEFrV63cPLVrfM&ei=Gct-VYe5KsTZmgXQnoG4Aw&tbm=isch&ved=0CHQQMyhPME9qFQoTCMepw7TfkcYCFcSspgodUE8ANw
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.tungsong.com/pr_tungsong/activity_2009/songran52/Images/6.JPG&imgrefurl=http://www.tungsong.com/pr_tungsong/activity_2009/songran52/index1.htm&h=213&w=310&tbnid=HzBMBv4_yyxnJM:&zoom=1&docid=Wxowjceicl_faM&ei=Gct-VYe5KsTZmgXQnoG4Aw&tbm=isch&ved=0CCwQMygRMBFqFQoTCMepw7TfkcYCFcSspgodUE8ANw
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://112.121.129.75/centerWeb/Uploads/Image/2557/06/21/PNOHT570621001012101_21062014_034017.JPG&imgrefurl=http://thainews.prd.go.th/centerweb/news/NewsDetail?NT01_NewsID=TNECO5706210010024&h=864&w=1152&tbnid=kcdfMBV1ayyxrM:&zoom=1&docid=eUIJOkUByEj8MM&ei=Gct-VYe5KsTZmgXQnoG4Aw&tbm=isch&ved=0CDwQMygXMBdqFQoTCMepw7TfkcYCFcSspgodUE8ANw
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.kfcsevenshoot.com/2013/images/activity/South02.png&imgrefurl=http://www.kfcsevenshoot.com/2013/gallery_picture_16team_final.html&h=930&w=1473&tbnid=Pua242OIHDT2uM:&zoom=1&docid=v38iDrMPY0ZMOM&ei=Gct-VYe5KsTZmgXQnoG4Aw&tbm=isch&ved=0CEwQMygnMCdqFQoTCMepw7TfkcYCFcSspgodUE8ANw
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.tonprik.org/upload/pics/DSC03002.jpg&imgrefurl=http://www.tonprik.org/paper/3623&h=480&w=640&tbnid=B5KRJKI7mZWsGM:&zoom=1&docid=HE74VmOqh8ABcM&ei=Gct-VYe5KsTZmgXQnoG4Aw&tbm=isch&ved=0CG8QMyhKMEpqFQoTCMepw7TfkcYCFcSspgodUE8ANw
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://i.ytimg.com/vi/Y65-O6v5q9M/maxresdefault.jpg&imgrefurl=http://www.youtube.com/watch?v=Y65-O6v5q9M&h=720&w=1280&tbnid=7lvxUDrWKlUOiM:&zoom=1&docid=XFs_mKdj4bQkFM&ei=Gct-VYe5KsTZmgXQnoG4Aw&tbm=isch&ved=0CHIQMyhNME1qFQoTCMepw7TfkcYCFcSspgodUE8ANw
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://i.ytimg.com/vi/47RzAPbFydo/maxresdefault.jpg&imgrefurl=http://www.youtube.com/watch?v=47RzAPbFydo&h=1080&w=1920&tbnid=4X0-IdBAyf3H4M:&zoom=1&docid=kEFrV63cPLVrfM&ei=Gct-VYe5KsTZmgXQnoG4Aw&tbm=isch&ved=0CHQQMyhPME9qFQoTCMepw7TfkcYCFcSspgodUE8ANw
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ภาพที่ 4 ตัวอย่างภาพการด าเนินงานตามยุทธศาสตรก์ารพฒันา (ต่อ) 

 

http://www.tungsong.com/gwlc/Images/forest_camp/album/slides/DSCF8573.jpg
http://www.tungsong.com/gwlc/Images/forest_camp/album/slides/IMG_1180-Edit.jpg
http://www.tungsong.com/gwlc/Images/forest_camp/album/slides/IMG_1367-Edit.jpg
http://www.tungsong.com/gwlc/Images/forest_camp/album/slides/IMG_1851.JPG
http://www.tungsong.com/pr_tungsong/activity/57/sport_city24082557/1_1.jpg
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.tungsong.com/gwlc/Images/tessaban3_1_1/album/slides/DSC00002.JPG&imgrefurl=http://www.tungsong.com/gwlc/Images/tessaban3_1_1/album/&h=540&w=720&tbnid=ZZajIptyORFl1M:&zoom=1&docid=QAuReTrpUo64FM&ei=Gct-VYe5KsTZmgXQnoG4Aw&tbm=isch&ved=0CIMBEDMoXjBeahUKEwjHqcO035HGAhXErKYKHVBPADc
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.tungsong.com/Library/Images/54child_lib/album/slides/DSC00140.JPG&imgrefurl=http://www.tungsong.com/Library/Images/54child_lib/album/&h=480&w=640&tbnid=3ttLCYyBM1UrBM:&zoom=1&docid=qCq4pqTi9YxA4M&ei=Mcx-VZGRNMHOmwX6goBY&tbm=isch&ved=0CAQQMygAMAA4ZGoVChMI0e2OuuCRxgIVQeemCh16AQAL
http://www.tungsong.com/gwlc/Images/forest_camp/album/slides/DSCF8573.jpg
http://www.tungsong.com/gwlc/Images/forest_camp/album/slides/IMG_1180-Edit.jpg
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10. ข้อมูลที่เทศบาลเมืองทุ่งสงจะต้องพิจารณาในการประเมินความคุ้มค่าของภารกิจ 
 

ข้อมูลที่ทางเทศบาลเมืองทุง่สง จังหวัดนครศรีธรรมราช จะต้องพจิารณาในการประเมนิความคุ้มค่าของ
ภารกิจได้แก่ 

1. พิจารณาความส าคัญของภารกิจ 
2. พิจารณาวัตถุประสงค์/เป้าหมายของภารกิจ 

 3. พิจารณาความคุ้มทุนของภารกิจทีจ่ะด าเนินการเปรียบเทียบผลประโยชน์  
4. พิจารณาต้นทุนของภารกิจกับผลประโยชนท์ี่จะได้รับ 

 5. พิจารณาความคุ้มค่าของภารกิจ คือ พิจารณาจากผลที่ได้รับจากการด าเนินภารกิจ ตามลักษณะของแต่
ละภารกิจ โดยดูจากสภาพเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน สถานการณ์การเมืองปัจจุบัน (ผลที่ได้รับจากภารกิจจะต้องมี
คุณค่าสูงกว่าต้นทุนการลงทุนทรัพยากรที่ต้องใช้ในแต่ละภารกิจรวมถึงผลกระทบในด้านลบที่อาจจะเกิดขึ้นจาก
การด าเนินภารกิจ) 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

บุคลากรด าเนินโครงการ 

 
ที ่ บุคลากร ต าแหน่งใน

โครงการ 
ความเชี่ยวชาญ 

1 นายรัฐศวรรธน์  กิ่งแก้ว หัวหน้าโครงการ เทคโนโลยีการผลติ/การควบคุมคณุภาพ/ 
การเพิ่มผลผลติ/5ส/ความปลอดภยัในงาน
อุตสาหกรรม/การบริหารจัดการ/ 
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

2 นางคนึงนิจ  ศรีสุวรรณ ผู้ประเมิน การบัญชี 
3 นางสาวสุกัญญา  ใจเย็น ผู้ประเมิน บริหารธรุกิจ 
4 นางสาวอัสมา  พิมพ์ประพันธ์ ผู้ประเมิน การสื่อสาร/การประชาสมัพันธ์/ 

เทคโนโลยีการศึกษา 
5 นางสาวอัญชลี อุปการ ผู้ประเมิน การบัญชี/การบริหารธุรกิจ/งานประกันคณุภาพ 

6 นางสาววิไลวรรณ  ช านาญค า ผู้ประเมิน รัฐศาสตร ์

7 นางสาวกันยารตัน์  ทรัพยาสาร ผู้ประเมิน คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

8 นางสาวเสาวภาคย์ เพชรฤทธ์ิ ผู้ประเมิน งานประกันคุณภาพ 

9 นางสาวประวติรี  ดุกทอง ผู้ประเมิน การบริหารธุรกิจ/สถติิ/โปรแกรม spss 

10 นางสาวไอนี  ตือเงาะ ผู้ประเมิน รัฐศาสตร ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 

บทสรุปส าหรบัผูบ้ริหาร 
  
 

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานของ 
เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 

 

 
 
 

 
 
 
 

โดย 

รัฐศวรรธน์  กิ่งแก้ว และคณะ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต ้SCT 
 

 
 

โครงการนี้ได้รับงบประมาณจากเทศบาลเมอืงทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ปีงบประมาณ 2559 

 

 
 



ค าน า 
 

 เทศบาลเมืองทุ่งสงมีพันธกิจหน้าที่ในการบริหารงานและให้บริการประชาชนผ่านแผนงานโครงการ
พัฒนาต่างๆ มากมาย ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่5) พ.ศ. 2554 ซ่ึงเป็น
กฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการได้วางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า การบริหารราชการ
ต้องเป็นไป เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าใน
เชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จําเป็น การกระจาย
อํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน อันเป็นที่มาของพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  การประเมินผลการปฏิบัติงานเปน็สิ่ง
สําคัญ เพราะการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ําเสมอ จะเป็นการสร้างระบบการควบคุมตนเองให้มีการ
ตรวจสอบ ติดตาม วัดผลการปฏิบัติงาน และการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการที่นําผลการประเมินมาจากความพึงพอใจของประชาชน สามารถนําผลการประเมินไปบริหาร
ราชการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี  และเป็นการ
เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทํางานของเทศบาลได้ทางหนึ่ง  

จากการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดําเนินงานของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจําปี 2558 โดยการสุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่เป็นตัวแทนครัวเรือน ที่อาศัยในเขตเทศบาล
เมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 20 ชุมชน และ 1 ย่านการค้า จํานวน 400 คน และ
หน่วยงานของราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และอื่นๆ ที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองทุ่ งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช จํานวน 50 หน่วยงาน ผลปรากฏว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดําเนินงานของเทศบาล
เมืองทุ่งสงในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.305 

ผู้ประเมินหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลผลการประเมินจะสามารถนําไปใช้เป็นประโยชน์ในการพัฒนา
เทศบาลเมืองทุ่งสงอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป   
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1. วัตถุประสงค์ของการประเมิน 
1.1 เพื่อต้องการทราบระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดําเนินงานตามภารกิจต่างๆ ของ

เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจําปี 2558 

1.2 เพื่อต้องการทราบระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดําเนินงานตามนโยบาย เร่งด่วน 5 

เรื่อง และนโยบายการพัฒนา 5 ด้าน ของผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจําปี 2558 

1.3 เพื่อต้องการทราบระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การ

พัฒนา ของเทศบาล 4 ยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจําปี 2558 

1.4 เพื่อต้องการทราบระดับของความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการรักษาความสะอาดของเทศบาล

เมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจําปี 2558 

 
2. ขอบเขตของการประเมิน 

1) ขอบเขตด้านเนื้อหา   
การประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค ์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดําเนินงานตาม

ภารกิจต่างๆ ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดําเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน 5 เรื่อง และนโยบาย

การพัฒนา 5 ด้าน ของผู้บริหารระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

ของเทศบาล 4 ยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนาเทศบาล และระดับของความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการรักษา

ความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตลอดจนเพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของการดําเนินตามนโยบายและแผนพัฒนาเทศบาล   

2) ขอบเขตด้านประชากรและกลุม่ตัวอย่าง  
ประชากร  

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็นประชาชนที่เป็นตัวแทนครัวเรือนที่อาศัยในเขตเทศบาล

เมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 20 ชุมชน และ 1 ย่านการค้า จํานวน 30,583 คน  

ที่มา: งานทะเบียนราษฎร์ เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 

กลุ่มตัวอย่าง  

1. สุ่มจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็นประชาชนที่เป็นตัวแทนครัวเรือนที่อาศัยใน

เขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 20  ชุมชน และ 1 ย่านการค้า จํานวน 400 

คน  

2. สุ่มจากหน่วยงานของราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และอื่นๆ ที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 50 หน่วยงาน โดยวิธีการสุ่มแบบโควต้า (Quota Sampling)         
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3. วิธีการเก็บข้อมลู   

การประเมินนี้จะใช้วิธีการเก็บข้อมูล ดังนี ้

1) ลงสํารวจพื้นที่จริงโดยการใช้แบบสอบถามปลายปิด และแบบสอบถามปลายเปิด สําหรับ

แบบสอบถามปลายเปิด และข้อเสนอแนะต่างๆ จะใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก บันทึกข้อมูลลงแบบสอบถาม 

บันทึกภาพนิ่ง เก็บข้อมูลตามชุมชนโดยมีการกระจายข้อมูล ให้ครบตามปริมาณกลุ่มตัวอย่างที่กําหนด โดย

พิจารณาจากสัดส่วนของประชากรแต่ละชุมชน 

2) วิเคราะห์ผลการประเมิน 

 3) เข้าร่วมการประชุมประจําเดือนขององค์การบริหารสภาชุมชนเมืองทุ่งสง  ในวันพุธที่ 27 เดือน
เมษายน พ.ศ. 2559 ณ ที่ทําการชุมชนเสริมชาติ  เพื่อกําหนดการจัดเวทีรายงานผลการประเมิน ที่ประชุมสรุปให้
จัดในวันที่ 16-19 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 

4) เก็บข้อมูลจากการจัดเวทีรายงานผลการประเมินโดยรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์

ผลการประเมิน ข้อเสนอแนะร่วมกันระหว่างผู้ประเมิน ผู้ที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนจากเทศบาล  การจัดเวทีจัดขึ้น

ทั้งหมด 4 วัน ดังนี้ 

1. วันจันทร์ที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ ที่ทําการชุมชนสะพานเหล็ก  
 มีชุมชนเข้าร่วม 3 ชุมชน ได้แก่ - ชุมชนสะพานเหล็ก 
     - ชุมชนราชบริพาร  

- ชุมชนตะวันออกวัดชัยชุมพล 
2. วันอังคารที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ ที่ทําการชุมชนยุทธศาสตร์ 

มีชุมชนเข้าร่วม 5 ชุมชน ได้แก่ - ชุมชนยุทธศาสตร์ 
     - ชุมชนเขาปรดี ี     
     - ชุมชนเสริมชาติ 
     - ชุมชนประชาอุทิศ 
     - ชุมชนบ้านนาเหนือ 
3. วันพุธที่ 18 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ ที่ทําการชุมชนท่าแพใต้ 

มีชุมชนเข้าร่วม 5 ชุมชน ได้แก่ - ชุมชนท่าแพใต ้
- ชุมชนท่าแพเหนือ 
- ชุมชนโดมทองธานี (ท่าแพ) 

     - ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา 
     - ชุมชนบ้านในหวัง 

4. วันพฤหัสบดีที่ 19 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ ที่ทําการชุมชนทุ่งสง-ห้วยยอด 
มีชุมชนเข้าร่วม 5 ชุมชน ได้แก่ - ชุมชนทุ่งสง-ห้วยยอด 

- ชุมชนทุ่งสง-นาบอน 
     - ชุมชนหลังโรงพยาบาลทุง่สง 
     - ชุมชนตลาดใน 
     - ชุมชนเปรมประชา 
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5) รายงานผลการเก็บข้อมูลจากการจัดเวทีรายงานผลการประเมิน 

6) รายการผลการประเมนิ 

 

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

4.1 ทําให้ทราบถึงระดับของความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดําเนินงานตามภารกิจต่างๆ ของ

เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจําปี 2558 

4.2 ทําให้ทราบถึงระดับของความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดําเนินงานตามนโยบาย              

เร่งด่วน 5 เรื่อง และนโยบายการพัฒนา 5 ด้าน ของผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจําปี 

2558 

4.3 ทําให้ทราบถึงระดับของความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การ

พัฒนาของเทศบาล 4 ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจําปี 2558 

4.4 ทําให้ทราบระดับของความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่ง

สง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจําปี 2558        

4.5 สามารถนําผลที่ได้จากการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขและเป็น

ข้อมูลในการนํามาใช้จัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และเร่งรัดการพัฒนางานตาม

นโยบายต่อไป 

 
5. สรุปผลการประเมนิ และข้อเสนอแนะ 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลสามารถสรุปผลการประเมิน ประกอบด้วย ข้อมู ลความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการดําเนินงานของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจําปี 255 8 ในประเด็น 11 
ประเด็นต่อไปนี้ 

1) สรุปภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนในการดําเนินงานตามภารกิจต่างๆ  
2) สรุปภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนนิงานตามนโยบายเร่งด่วน 5 เรื่อง  
3) สรุปภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดําเนินงานตามนโยบายการพัฒนา 5 ด้าน 
4) สรุปภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ

เทศบาล 4 ยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนาเทศบาล  
5) สรุปภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการรักษาความสะอาด 

 6) สรุปความคิดเห็นทั่วไปและขอ้เสนอแนะ  
7) สรุปข้อเสนอแนะอื่นๆ  
8) สรุปความต้องการที่ใหด้ําเนนิการเป็นเรื่องเร่งด่วนระดบัชุมชน (ข้อมูลไดจ้ากการจัดเวท)ี 

 9) สรุปความต้องการที่ใหด้ําเนนิการเป็นเรื่องเร่งด่วนรวม 20 ชุมชน (ข้อมูลไดจ้ากการจัดเวท)ี 
 10) เปรียบเทียบผลการวิเคราะหค์วามพึงพอใจ 4 ปี ย้อนหลัง (ประจําปี 2555-2558) 

11) เปรียบเทียบความต้องการที่ให้ดําเนนิการเปน็เรื่องเร่งด่วนรวม 20 ชุมชน (ข้อมูลไดจ้ากการจัดเวที) 
3 ปี ย้อนหลัง (ประจําปี 2556-2558) 
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5.1 สรุปภาพรวมความพงึพอใจของประชาชนที่มตี่อการด าเนนิงานตามภารกิจต่างๆ ของเทศบาลเมืองทุ่งสง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 
 
ตารางท่ี 1 สรุปภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอ่การด าเนินงานตามภารกิจต่างๆ ของเทศบาลเมือง  
ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 

ภารกิจด้าน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

อันดับ 

3. การส่งเสริม สนับสนุน กีฬาและนันทนาการ 3.480 0.747 ปานกลาง 1 
2. การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3.383 0.742 ปานกลาง 2 

1. การศึกษา 3.333 0.604 ปานกลาง 3 
6. การจัดระเบียบชุมชนและการรกัษาความสงบ
เรียบร้อย 

3.294 0.6741 ปานกลาง 4 

4. โครงสร้างพ้ืนฐาน 3.284 0.672 ปานกลาง 5 
7. เศรษฐกิจ การวางแผนส่งเสริมการลงทุน         
พาณิชกรรมและการท่องเที่ยว 

3.218 0.753 ปานกลาง 6 

5. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3.217 0.690 ปานกลาง 7 
9. การบริหารจัดการเทศบาล 3.207 0.718 ปานกลาง 8 
8. การบริหารจัดการและอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

3.198 0.741 ปานกลาง 9 

รวม 3.305 0.568 ปานกลาง  
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5.2. สรุปภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน  
(วาระท้องถิ่นเมืองทุ่งสง) 5 เรื่อง ของผู้บรหิารเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 
 
ตารางท่ี 2 สรุปภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอ่การด าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน  
(วาระท้องถิ่นเมืองทุ่งสง) 5 เรื่อง ของผู้บรหิารเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 

นโยบายเร่งด่วน (วาระท้องถิ่นเมอืงทุ่งสง) 5 เรื่อง ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

อันดับ 

2. สานต่อแผนป้องกนัและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติอทุกภัย     
วาตภัย และดินโคลนถล่ม ควบคูก่ับการป้องกันภัยแล้งที่
ส่งผลกระทบต่อชีวิต ความเป็นอยู่และอาชีพของคนใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยนื 

3.332 0.751 ปานกลาง 1 

1. จัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ปรบัปรุง
ถนน ทางเท้า ปรับภูมทิัศนเ์มือง และยกระดับมาตรฐาน
ตลาดสดน่าซ้ือจัดทําฐานข้อมูลและจัดระเบียบการขาย
สินค้าหาบเร่ แผงลอยในเขตเทศบาลให้สําเร็จ  

3.290 0.675 ปานกลาง 2 

3. พัฒนารายได้ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งบประมาณ และ
การบริหารทรัพย์สินของเทศบาล ขับเคลื่อนการพัฒนา
ศูนย์กระจายสินค้าระบบรางภาคใต้-ทุ่งสงให้สําเรจ็ โดย
ประสานงานเชิงรุกกับกลไกภาครัฐ เอกชน และประชา
สังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ และขบัเคลื่อน
โครงการสถานีขนส่งย่อยให้เสรจ็สมบูรณ์ เชื่อมโยงการใช้
งานกับสถานีขนส่งอําเภอทุ่งสง เพื่อนํามาซ่ึงรายได้ในการ
พัฒนาเมืองในอนาคต 

3.225 0.765 ปานกลาง 3 

5. กําหนดมาตรการ “เมืองสีขาว หัวใจสีเขียว”และ
ปฏิบตัิการขั้นเด็ดขาดในการขจดัอบายมุขและยาเสพติด 
รวมทั้งบังคับใช้มาตรการปฏบิัตติามวินัยจราจร และ
มาตรการประหยัดพลังงานภายในองค์กรเทศบาลเมือง   
ทุ่งสง 

3.195 0.733 ปานกลาง 4 

4. สนองนโยบายเรง่ด่วนของรัฐบาล และจังหวัด
นครศรีธรรมราชในเรื่องยาเสพติด โดยป้องกันกลุ่มเสี่ยง
และประชาชนในท้องถิ่นไม่ให้เขา้ไปเกี่ยวข้องกับ           
ยาเสพติด และส่งเสริมให้ผูต้ิดยาเสพติดได้รับการ
บําบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม ตามแนวทาง 
“เมืองสีขาว หัวใจสีเขียว” 

3.175 0.777 ปานกลาง 5 

รวม 3.243 0.621 ปานกลาง  
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5.3  สรุปภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงานตามนโยบายการพฒันา 5 ด้านของผู้บรหิาร
เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 
 

ตารางท่ี 3 สรุปภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอ่การด าเนินงานตามนโยบายการพัฒนา 5 ด้านของ
ผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 

นโยบายด้าน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

อันดับ 

1. การพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมการกีฬา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพื่อสร้างทุ่งสงเป็น “เมืองแห่งการเรียนรู”้ 

3.382 0.596 ปานกลาง 1 

3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้อยู่ดีมีสุข อยู่เย็นเป็น

สุข อย่างยั่งยืน เพื่อดูแลความเป็นอยู่ของประชาชน

ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี บ้านเมืองสะอาดและเปน็

ระเบียบเรียบร้อย มีความปลอดภยัในชีวิตและ

ทรัพย์สิน ปลอดอาชญากรรม มีสุขภาวะ สุขอนามัย

ที่ดี มีความสุข มีความอบอุน่ในครอบครัวชุมชน

เข้มแข็ง และมีส่ิงแวดล้อมทีด่ ี

3.263 0.641 ปานกลาง 2 

5. การวางผังเมืองและผังชุมชน พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพื่อรองรับ
การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม การจัดการความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมอืง การจัด
การจราจร และภูมิทัศน์ของเมือง การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และที่สําคัญ
อย่างยิ่งคือการจัดการภัยพิบัติอทุกภัย วาตภัย ดิน
ถล่ม ภัยแล้ง และอัคคีภัย 

3.257 0.634 ปานกลาง 3 

2. การพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มศกัยภาพการพัฒนา

และส่งเสริมการค้าขาย ของผูป้ระกอบการ ทุก

ประเภท ทุกระดบั และชุมชน ใหส้ามารถเพิ่ม

รายได้ ลดรายจ่าย และมีขีดความสามารถในการ

แข่งขนั 

3.218 0.753 ปานกลาง 5 

4. การพัฒนาระบบการบรหิารจดัการ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธภิาพในบรหิารงานเทศบาลเมืองทุ่งสงโดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล ด้วยความโปร่งใส เปน็ธรรม 
ตรวจสอบได้ มุง่ผลประโยชนข์องประชาชนเป็น
หลักบูรณาการทุกภาคส่วน ให้มีส่วนร่วมร่วมคิด 

3.207 0.718 ปานกลาง 5 
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นโยบายด้าน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

อันดับ 

ร่วมวางแผน ร่วมทํา ร่วมตรวจสอบ ร่วม
ประเมนิผล ร่วมรับผดิชอบ ร่วมรบัผลการพัฒนา 
และร่วมภาคภูมิใจกับความสําเร็จจากผลของพัฒนา
เมืองทุ่งสงที่ได้ร่วมกันทําอย่างตอ่เนื่องด้วย
ความรู้สึกรวมเป็นหนึง่เดียวว่า “ทุกคนเป็นเจ้าของ
เมืองทุ่งสงร่วมกัน” 

รวม 3.266 0.590 ปานกลาง  

 
5.4 สรุปภาพรวมความพงึพอใจของประชาชนที่มตี่อการด าเนนิงานตามยุทธศาสตรก์ารพฒันาของเทศบาล 4 
ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 
 
ตารางท่ี 4 สรุปภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอ่การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
เทศบาล 4 ยุทธศาสตร์ตามแผนพฒันาเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 

ยุทธศาสตร์ด้าน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

อันดับ 

1. พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่
คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า 

3.452 0.701 ปานกลาง 1 

2. ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
รักษาส่ิงแวดล้อม ป้องกันน้ําท่วม สู่เมืองน่าอยู่อย่าง
ยั่งยืน 

3.271 0.620 ปานกลาง 2 

3. ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวิต
ที่ดีกว่า 

3.246 0.634 ปานกลาง 3 

4. ปรับปรุงและพัฒนาการบรหิารจัดการองค์กร
เทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการที่ดี
โดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความ
เปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอจัฉริยะ 

3.223 0.681 ปานกลาง 4 

รวม 3.298 0.594 ปานกลาง  
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5.5  สรุปภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง           
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 
 
ตารางท่ี 5 สรุปภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอ่การรกัษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

อันดับ 

5. ความพึงพอใจต่อการปฏิบัตหิน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด 3.39 2.121 ปานกลาง 1 
1. ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพยีงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 3.36 0.943 ปานกลาง 2 
2. ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพยีงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 3.32 0.876 ปานกลาง 3 
4. โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด 3.29 0.910 ปานกลาง 4 
7. พนักงานกวาดขยะปฏิบัตหิน้าที่ได้ทั่วถึงในพื้นที่รบัผดิชอบ
เพียงใด 

3.26 0.887 ปานกลาง 5 

3. ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพยีงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 3.23 0.919 ปานกลาง 6 
8. ภาพรวมการดําเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด 3.21 0.890 ปานกลาง 7 
6. ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทําความสะอาด/การดูด
ฝุ่น 

3.18 0.909 ปานกลาง 8 

รวม 3.27 0.778 ปานกลาง  

 
5.6 สรุปความคิดเห็นทั่วไปและขอ้เสนอแนะ  
 
ตารางท่ี 6  สิ่งที่ประชาชนได้รบัและเห็นถึงการพฒันาที่ชัดเจนที่สุดของเทศบาลเมืองทุ่งสงในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา  

ล าดับ รายการ จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ 
(147 คน) 

ร้อยละ  
(450 คน) 

1 ถนน การพัฒนาซ่อมแซมถนน  จัดระเบียบทางเท้า 57 21.11 12.67 
2 ด้านกีฬา เพราะมีการสนับสนุนการแข่งขนักีฬาหลายประเภท 

การแข่งขันกีฬาระดับประเทศ 
48 17.78 10.67 

3 การขุดท่อระบายน้ํา การขุดลอกคคูลอง น้ําไม่ท่วม 47 17.41 10.44 
4 ด้านความสะอาด การทําความสะอาดถนน ขยะ 29 1074 6.44 
5 การศึกษา 17 6.30 3.78 
6 เศรษฐกิจ การสร้างรายได้ให้กับคนในทุง่สง โครงการให้

เรียนตัดผม ส่งเสริมการท่องเที่ยว มีป้ายบอกทาง 
14 5.18 3.11 

7 ประเพณี วัฒนธรรม งานชักพระ 13 4.81 2.89 
8 ด้านสาธารณสุข สถานที่ออกกําลังกาย การส่งเสริมคุณภาพ

ชีวิต 
11 4.07 2.44 
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ล าดับ รายการ จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ 
(147 คน) 

ร้อยละ  
(450 คน) 

9 การจัดระเบียบชุมชน การปรบัปรุงตกแต่งเกาะกลางถนน  
ภูมิทัศน์สวยงาม 

11 4.07 2.44 

10 ความปลอดภัย การติดตั้งไฟข้างถนน 9 3.33 2.00 
11 เทศบาลเข้าถึงประชาชน การจัดกจิกรรมต่างๆ ทีป่ระชาชนมี

ส่วนร่วม ป้ายประชาสัมพันธ์ มีจอ LCD บริเวณส่ีแยก 
5 1.85 1.11 

12 มีการพัฒนาในภาพรวมดีมาก 4 1.48 0.89 
13 โครงสร้างพ้ืนฐาน ปรบัปรงุสถานที่สําคัญ 4 1.48 0.89 
14 การช่วยเหลือประชาชนยามมีภัยพิบัต ิ 1 0.04 0.22 

รวม 147 100.00  
 
ตารางท่ี 7  สิ่งที่ประชาชนมีความต้องการให้เทศบาลเมืองทุ่งสง ปรบัปรุงการด าเนินงานในปีต่อไป 

ล าดับ รายการ จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ 
 (179 คน) 

ร้อยละ  
(450 คน) 

1 การจราจร จัดระเบียบที่จอดรถ ความปลอดภัยในการใช้ถนน 52 29.05 11.56 
2 ถังขยะไม่เพียงพอต่อความต้องการ การเก็บตังค่าขยะ ความสะอาด

ของตลาด การเก็บขยะตามข้างทาง ล้างทําความสะอาดถนน 
51 28.49 11.33 

3 ถนนตามซอย เพราะมีแต่หลุม การพัฒนาเรื่องถนนในซอยให้มาก
ขึ้น ฝาท่อระบายน้ําไม่เรียบกับพืน้ทําใหเ้กิดอุบตัิเหตุได้ 

34 18.99 7.55 

4 สาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปาไม่เพียงพอ ในซอยมีไฟส่องสว่าง
น้อย บางครัง้ไฟบนเกาะกลางถนนดับ 

29 16.20 6.44 

5 พัฒนาสวนในหวังให้ดเีพื่อใหด้ึงดูดนักท่องเที่ยวมาเที่ยวมากๆ 
เป็นจุดหนึ่งของเมืองทุง่สง จัดระเบียบการใชบ้ริการสวนหลวง ร.5 
สถานที่ออกกําลังกายควรมีให้มากขึ้น 

24 13.41 5.33 

6 พัฒนาบุคคลกรเปน็อันดับแรก เพราะงานจะพัฒนาได้คนที่
ต้องการพัฒนาก่อน อยากให้หน่วยงานมีจิตบริการ เอาใจใส่
ประชาชนพูดจาให้เพราะเหมาะสม พบประชาชนในชุมชน เพราะ
จะได้รบัฟังเรื่องต่างๆ ภายในชุมชนบ้าง เพิ่มการประชาสัมพันธ์ 

18 10.06 4.00 

7 เรื่องการทํามาหากินของชาวบ้าน ส่งเสริมอาชีพ อยากให้มีสินค้า 
OTOP เพื่อเป็นเอกลักษณ์ของ อ.ทุ่งสง 

18 10.06 4.00 

8 การศึกษาขั้นพื้นฐานเหตผุลเพราะเด็กก่อนวัยเรียนมทีักษะและวิชา
ต่ํากว่าโรงเรียนอื่น ครูภาษาอังกฤษมีน้อย การฝากเข้าเรียน จํานวน
เด็กกับครูไม่สัมพันธ์กัน หยุดเรียนบ่อย 

16 8.94 3.56 

9 ยาเสพติด อาชญากรรม การพนันทุกชนิดอย่างจรงิจัง 13 7.26 2.89 
10 การจัดทําท่อระบายน้ํา การจัดการน้ําเน่าเสีย ดูแลลําคลอง 12 6.70 2.67 
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ล าดับ รายการ จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ 
 (179 คน) 

ร้อยละ  
(450 คน) 

11 เทศกจิต้องทํางานให้หนักขึ้น จัดระเบียบหาบเร่แผงลอย ให้
เป็นไปตามเวลาที่ทางเทศบาลไดก้ําหนดไว้ จัดระเบียบแรงงาน
ต่างด้าว จัดระเบียบสุนขัจรจดั และฉีดยาพิษสุนัขบ้าใหทุ้กตัว  

8 4.47 1.78 

12 ด้านกีฬา ปรับปรงุสนามแข่งขันกฬีาต่างๆ 4 2.23 0.89 
13 มีโรงพยาบาลในเทศบาลตําบลปากแพรก สร้างโรงเลี้ยงในวัด    

ชัยชุมพล 
2 1.12 0.44 

14 ดูแลผู้สูงอายุ และผู้พิการมากขึ้น 1 0.56 0.22 
รวม 179 100.00  

 
ตารางท่ี 8  จุดเด่นของของเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 

ล าดับ รายการ จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ 
(230 คน) 

ร้อยละ 
(450 คน) 

1 กีฬา การพัฒนาบุคลากรทางด้านกีฬา 48 20.87 10.67 
2 ขยะ ความสะอาด ความมีระเบียบเรียบร้อย 35 15.22 7.78 
3 พัฒนาเมืองทุง่สงใหเ้ปน็ศูนย์กลางการขนส่งและการค้า เป็นที่

น่าเที่ยว บรรยากาศน่าอยู่ เพื่อนบา้นช่วยเหลือกัน พัฒนาแผง
ขายของไดเ้ปน็ระเบียบ 

32 13.91 7.11 

4 งานประเพณี การจัดกิจกรรมให้ชุมชน 31 13.48 6.89 
5 ส่ิงแวดล้อม ปรับปรงุภูมิทัศน์ การขุดท่อระบายน้ํา การจดัการ

เรื่องน้ําท่วม 
22 9.57 4.89 

6 นายกเทศมนตรี มีวิสัยทัศนใ์นการพัฒนาดี การบริหารจัดการ 18 7.83 4.00 
7 การศึกษา 17 7.39 3.78 
8 อยากให้บุคลากรทํางานและให้ความร่วมมือกันมากกว่านี้ 12 5.22 2.67 
9 ซ่อมแซมถนน แสงสว่างถนน พัฒนาทางเท้า การส่งเสริม

สุขภาพ 
10 4.35 2.22 

10 สัญญาณไฟจราจร 3 1.30 0.67 
11 การพ่นยากันยุงในพื้นที่ ความปลอดภัย 2 0.87 0.44 

รวม 230 100.00  
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ตารางท่ี  9  จุดด้อยของเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 

ล าดับ รายการ จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ 
(198 คน) 

ร้อยละ 
(450 คน) 

1 เทศบาลไม่เข้าถึงประชาชน การเข้าถึงปัญหาชุมชน งาน
นโยบายไม่ค่อยจะมีการพัฒนาตามนโยบายตอนหาเสียงกับ
ประชาชน งบประมาณ การทํางานล่าช้า การฝากงาน จํานวน
บุคลากรในหน่วยงานของเทศบาล การบริการของเจ้าหน้าที่ 

51 25.76 11.33 

2 การจราจร ความปลอดภัยในการใช้รถ การบริหารจัดการ
สถานที่จอดรถ 

36 18.18 8.00 

3 ขยะ ถังขยะ ความสะอาดบนถนนริมถนน นายกไม่ใหค้วาม
สนใจ 

29 14.65 6.44 

4 การจัดระเบียบสังคม คุณภาพชีวิต การจัดระเบียบตลาดโต้รุ่ง 
สถานที่ออกกําลังกาย ระบบความปลอดภัย  ยาเสพติด การ
พนัน  

24 12.12 5.33 

5 ถนน เกาะกลางถนนใหญ่ไป ปรบัเวลาการล้างถนน 14 7.07 3.11 

6 ส่ิงแวดล้อม ลําคลอง ตลาดสดมีกลิ่นเหม็น 9 4.55 2.00 

7 สถานที่ท่องเที่ยวสวนสาธารณะ ความสะอาดของห้องน้ํา
สาธารณะ เพิ่มแหล่งท่องเที่ยว 

8 4.04 1.78 

8 การศึกษา การเรียนการสอน การสนับสนุนงบประมาณให้แก่
โรงเรียน 

7 3.54 1.56 

9 การขอใช้ไฟฟ้า  การบริหารด้านน้ําประปาและไฟฟ้า 
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

6 3.03 1.33 

10 ด้านเศรษฐกิจ 5 2.53 1.11 

11 กีฬา กีฬาระดับชุมชน 2 1.01 0.44 

12 การดูแลผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์การให้บริการด้านสาธารณะ
ประโยชนข์องผู้สูงอายุและสิทธติ่างๆ ที่ใช้ได้ ให้ประชาชน
รับรู ้

2 1.01 0.44 

13 กิจกรรมประเพณีของไทย 1 0.51 0.22 

14 ไม่ดูแลแรงงานต่างด้าว 1 0.51 0.22 

15 ปัญหาเรื่องน้ําท่วม 1 0.51 0.22 

16 พระสงฆ์ยืนบิณฑบาต เดี๋ยวมีคลปิออกทีวีอายคนจังหวัดอื่นๆ 1 0.51 0.22 

17 มีตํารวจหลายคนที่ชอบไถ่เงินประชาชน ถ้าไม่มีเงินให้ก็จะ
จับเข้าคุก 

1 0.51 0.22 

รวม 198 100.00  
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5.7 สรุปขอ้เสนอแนะอืน่ๆ  
 
ตารางท่ี 10 ขอ้เสนอแนะอืน่ๆ   

ล าดับ ข้อเสนอแนะอืน่ๆ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(75 คน) 

ร้อยละ 
(450 คน) 

1 ควรดูแลเอาใจใส่ประชาชนให้ทัว่ถึงกว่านี้ ข่าวสารก็ไม่ค่อย
เข้าถึง ต้องประชาสัมพันธ์ตามหมู่บ้าน ควรมีการตรวจเยี่ยม
ประชาชนแต่ละชุมชนถั่วถึง อย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้ 

4 5.33 0.89 

2 นายกเข้ามาเฉพาะช่วงเลือกตั้ง ผูบ้ริหารของเทศบาลไม่ลงมา
ดูแลประชาชนเลย ลงมาเฉพาะชว่งหาเสียงเลือกตั้ง หลงัจาก
นั้นหายเงียบเลย อาจจะเปน็ทุกที่ แต่ขอเถอะครบั ขอให้ลงมา
ถามข่าวคราวของประชาชนด้วยตัวคุณเองบ้าง จะได้รู้และแก
ไขปัญหาตรงจดุจรงิๆ ก่อนเป็นผูบ้ริหารพูดสารพัด แต่
หลังจากได้ตําแหน่งต่างกันมาก กว่าจะพัฒนาแต่ละเรื่องช้า
จริงๆ ไม่อยากเสนอแนะอะไร เนือ่งจากเสนอความเห็นอะไร
ไปก็ไม่ได้ผล เทศบาลไม่เคยสนใจไม่มาดูเลย 

4 5.33 0.89 

3 ดูแลเรื่องเยาวชนและปัญหายาเสพติด 3 4.00 0.67 
4 ควรมีการจัดภูมิทศัน์ทุง่สงใหเ้ปน็เมืองน่าอยู่กว่านี้ เช่น  

ถ้ําตลอดควรทําเป็นส่วนสัตว์ด้วย หาสัตว์มา เช่น ลิง ปลา  
เต่า กระต่าย นก ฯลฯ สัตว์ที่หา งา่ยๆ จะให้ใหเ้ปน็สถานที่ 
ท่องเที่ยวอีก 1 ที เพราะทุ่งสงมปีระชากรเด็กเยอะ เสนอแนะ 
อาจจะเก็บค่าเข้า 5 – 10 บาท หรอืจัดคนของเทศบาล 
มาขายอาหารสัตว์ เพื่อเป็นรายไดใ้นการบริหารจัดการ 

2 2.67 0.44 

5 ควรจัดการจราจรให้มากกว่านี้ 2 2.67 0.44 
6 ต้องการให้สมาชิกเทศบาลทุ่งสง เข้าถึงชุมชนสักนิดสอบถาม 

ด้วยตนเองบ้าง ไม่เหน็หัวเลย ไม่เหมือนตอนหาเสียงไว้แล้ว 
ไหว้เล่า ประชาชนช่วยเหลืออะไรเลย ปฏิเสธลูกเดียวต้อง 
ปรับปรุงให้มาก 

1 1.33 0.22 

7 เทศบาลต้องมีการพัฒนาในรอบๆ ด้าน เพื่อสร้างความมั่นคง
ของชุมชนและเทศบาลเมืองทุ่งสงให้มาก 

1 1.33 0.22 

8 ควรมีการทําความสะอาดถนน ฉีดน้ํา เพราะฝุ่นเยอะเกิดจาก 
การขนดินตอนนีท้ําใหเ้ด็กเป็นภูมแพ้ ไม่สบาย 

1 1.33 0.22 

9 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เชน่ การทําถนนการวางระบบ 
ระบายน้ํา การบําบัดน้ําเสียเทศบาลทําไม่ได้ตามการของ 
ชุมชนโครงการพัฒนาต่าง ชาวบ้านไม่รับรู้ไม่เคยถามความ 
ต้องการของชาวบ้าน การพัฒนาไม่เป็นรปูธรรม 

1 1.33 0.22 
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ล าดับ ข้อเสนอแนะอืน่ๆ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(75 คน) 

ร้อยละ 
(450 คน) 

10 คลองท่าโหลนแคบ 1 1.33 0.22 
11 ไม่ค่อยมีหน่วยงานสนใจเท่าไหร ่อยากให้หน่วยงานภาครัฐ 

มาดูแล 
1 1.33 0.22 

12 ดูแลคนแก่มากกว่านี้ 1 1.33 0.22 
13 ขอถังขยะเพิ่ม เพราะบางครั้งไม่ได้เก็บทุกวัน 1 1.33 0.22 
14 ตรวจตรายาเสพติดในชุมชนต่างๆ ให้มากขึ้น 1 1.33 0.22 
15 อยากให้ผู้บรหิารส่งครูสอนภาษาอังกฤษไปดูวิธีสอนภาษา 

อังกฤษจากโรงเรียนอื่นๆ จะได้สอนตรงจุด 
1 1.33 0.22 

16 ขอใหท้ําความสะอาดในซอยให้เรียบร้อย มาขนของที่
ขวางทางซอย ทําความสะอาดใหเ้รียบร้อย 

1 1.33 0.22 

17 บ้านเลขที่ 249/13 ชุมชนหลังโรงพยาบาลทุ่งสง ซ.3 ขาด 
ไฟฟ้าอยู่หลังเดียว 

1 1.33 0.22 

18 จัดให้มีงานขายสินค้าบ่อยๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ 1 1.33 0.22 
19 อยากให้ยกเลิกค่าขยะ 30 บาทต่อเดือน 1 1.33 0.22 
20 อยากให้ช่วยจัดการเก็บขยะมูลฝอยในซอย ชุมชน 1 1.33 0.22 
21 ควรจะมขี้อมูลเกี่ยวกับเทศบาลเมอืงใหป้ระชาชนรู้มากขึ้น 1 1.33 0.22 
22 ควรปรับปรุงเกือบทุกเรื่อง โดยเฉพาะทีมผู้บรหิารทีค่วร

ปรับปรุง 
1 1.33 0.22 

23 ให้ทุกคนที่ทํางานปฏบิัติตามหน้าที่ของตนเองก็พอ 1 1.33 0.22 
24 ความปลอดภัยของคนเดินเท้าสะอาดมาก 1 1.33 0.22 
25 เงินที่ได้จากรัฐบาล ควรจะปรับปรุงเทศบาลให้น่าอยู่กว่านี้ 

เพราะที่ผ่านมาไม่ค่อยน่าอยู ่
1 1.33 0.22 

26 ตลาดสดเทศบาลควรจะมีแมค่้า ตลอดจนผู้ค้าย่อย เข้ามาขาย
ของ และลดปริมาณตลาดนัดใหห้มด เพราะถ้ามีตลาดนดัจะ
ทําให้แมค่้าขายของได้น้อย พ้ืนทีว่่าง 

1 1.33 0.22 

27 การบริการของโรงพยาบาล 1 1.33 0.22 
28 ควรมีคลินิกแพทย์แผนไทย หรือโรงพยาบาลแพทย์แผนไทย 

เพื่อลดการใช้ยา และดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชน เช่น 
ส่งเสริมให้มีการเรียนอบรมการดแูลรักษา ดูแลผู้ป่วยด้วย
แพทย์ทางเลือกอย่างแท้จริง 

1 1.33 0.22 

29 เทศบาลถึงชุมชน แต่ชุมชนไม่ถึงประชาชนส่วนใหญ ่ 1 1.33 0.22 
30 ร้านค้าปากซอยประชาอุทศิ ซอย 6 ซอยขับรถมอเตอร์ไซค์

เสียงดัง ไม่เกรงใจชาวบ้านที่อยูใ่นซอยนั้น เปน็มลภาวะทาง
เสียง 

1 1.33 0.22 



 15 

ล าดับ ข้อเสนอแนะอืน่ๆ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(75 คน) 

ร้อยละ 
(450 คน) 

31 ไม่ขุดลอกคลอง และไฟดบับ่อยมาก 1 1.33 0.22 
32 ควรจัดให้มีการเรียนการสอนใหด้ีส่งเสริมให้มีกจิกรรม 1 1.33 0.22 
33 ควรมีการประมูลการบริการทุกๆ ปี ไม่ใช่ให้งานกลุ่มใดกลุ่ม

หนึ่งอย่างถาวร จะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพ การแจกนม
ถั่วเหลืองแก่ผู้สูงอายุเปน็การดี แต่ขาดคุณภาพ จึงทําใหเ้ป็น
การส้ินเปลืองเงนิโดยใชเ่หต ุ

1 1.33 0.22 

34 กรุณาช่วยปรับปรุงแก้ไขสนามเดก็เล่นถ้ําตลอดใหด้ีกว่านี้
ด้วยค่ะ 

1 1.33 0.22 

35 รถสุขาภิบาลให้บริการในที่สาธารณะ 1 1.33 0.22 
36 โดยภาพรวม เทศบาลเมืองทุ่งสง เด่นเรื่องกีฬา ควรปรบัปรุง

ด้านการศึกษาให้มากๆ อยากใหพ้ัฒนาถ้ําตลอดให้กลับมา
คึกคักเหมือนสมัยก่อน ความสะอาดก็ค่อนข้างดี แต่ความ
สวยงามไม่มีเลย อยากให้มีจุดเดน่เรื่องสถานทีท่่องเที่ยว จะ
ทําให้เศรษฐกิจในพื้นทีด่ีขึ้น เช่น ประเพณีงานชักพระถือว่าดี
มาก ทําให้คนนอกพ้ืนทีเ่ข้ามาเทีย่วกันเยอะๆ 

1 1.33 0.22 

37 ป้ายโฆษณาจอยักษ์ทีห่น้าโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล และ
ส่ีแยกชนปรีดาควรนําออก เพราะเป็นอนัตรายแก่ผู้ขบัขีร่ถ 

1 1.33 0.22 

38 การเปิดไฟสัญญาณจราจรตามจุดต่างๆ แยกทุกแยก ตลอด 24 
ช่ัวโมง การล้างทําความสะอาดถนน ควรทําในช่วงเวลา
กลางคืน และควรเข้าถึงถนนตามซอกซอยด้วย 

1 1.33 0.22 

39 พัฒนาเครื่องเล่นออกกําลังกาย ปรับปรุงสถานที่ใหน้่าออก
กําลังกาย หน้าศาลาประชาคม 

1 1.33 0.22 

40 ต้องการให้พัฒนาศูนย์ฟิตเนตเปน็ 2 ช้ัน แยกผู้หญิง ผู้ชาย จะ
เก็บค่าบริการเพิ่มเติมก็ไม่เป็นไร แต่อุปกรณ์ต้องใช้ได ้

1 1.33 0.22 

41 งดกิจกรรมกีฬาใหน้้อยลง เพื่อใหเ้ด็กมีเวลาเรียนเพิ่มขึ้น 1 1.33 0.22 
42 คนรวยต่างคนต่างอยู่ ไม่สนใจคนจน 1 1.33 0.22 
43 ขอใหค้นทุ่งสงมคีวามสนใจซ่ึงกนัและกัน 1 1.33 0.22 
44 ไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพราะนายกเป็นนักบริหาร และ

นักพัฒนาอยู่แล้ว 
1 1.33 0.22 

45 เพิ่มวิชาเกี่ยวกับเลือกเสรี ลดวิชาการ  1 1.33 0.22 
46 พอใจมาก สบายมาก พึงพอใจกับการบริหารงานของเทศบาล

ทุ่งสง 
1 1.33 0.22 

47 การขุดท่อระบายน้ําทางไปนาเหนือก็เป็นผลดี แต่ว่ามา
ทําทางเท้าเดนิเพิ่ม ทําให้ถนนเสียชํารุดมากกว่าเดิม 

1 1.33 0.22 
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ล าดับ ข้อเสนอแนะอืน่ๆ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(75 คน) 

ร้อยละ 
(450 คน) 

งบประมาณซ่อมบํารุงควรทําถนนใหม่ดีกว่า ไปปะถนนเพิ่ม 
และสัญญาณไฟหน้าวัดท่าแพ น่าจะมีตั้งนาน ก่อนจะเกิด
อุบัติเหต ุ

48 รักษาความสะอาดสวนสาธารณะ สัตว์จรจัดควรมีการ
ควบคุมให้ฉดียาคุม ทําหมนักับสตัว์ เพื่อไม่ให้เกิดมีสัตว์    
จรจดัมากขึ้น 

1 1.33 0.22 

49 ให้พัฒนาสวนพฤกษาสิรินทร และกระตุ้นการท่องเที่ยวถ้ํา
ทอหูก 

1 1.33 0.22 

50 ให้โอกาสแก่เด็กต่างด้าวได้เรียนหนังสือ 1 1.33 0.22 
51 ราคายางต่ํามาก ไม่ไหวแล้ว พอจะเป็นตัวแทนในการ

ประสานเรื่องหน่อยได้ไหมคะ่ 
1 1.33 0.22 

52 ควรมีการปรับปรุงภูมิทศัน์และทางเท้าทุกเส้นทาง ให้มคีวาม
เป็นระเบียบเรียบร้อย เนื่องจากชํารุดทรุดโทรมเป็นเวลานาน 

1 1.33 0.22 

53 งานของดี 4 ภาค หรือ อาหาร 4 ภาค จัดดีแล้ว แต่ตอนนี้
หายไปไหน 

1 1.33 0.22 

54 อยากให้แก้ปัญหายาเสพติด เพราะยังมีขายกันอยู่ตามชุมชน 1 1.33 0.22 
55 อยากให้จัดงานขายสินค้าโอท็อป 1 1.33 0.22 
56 เรื่องเล็กๆ จากคนเดือนร้อน โปรดนํามาใส่ใจด้วยค่ะ 1 1.33 0.22 
57 ควรทําตามข้อเสนอต่างๆ ที่กล่าวมา 1 1.33 0.22 
58 เอกสารที่ใช้วิจัยเยอะเกินไป อยากให้น้อยๆ กะทัดรัดกว่านี้

หน่อย 
1 1.33 0.22 

59 ให้พนกังานมาทําความสะอาดบ้างอย่ามาล็อคประตหู้องน้ํา 1 1.33 0.22 
60 การสร้างเกาะกลางถนนบริเวณหน้าหอสมุด มีข้อเสนอแนะ

ว่า ให้ลดขนาดของเกาะกลางถนนใหเ้ล็กกว่านี้ เพราะถนน
ค่อนข้างแคบและมีเกาะกลางอีกทําให้การสัญจรไม่สะดวก 
(น่าจะปรับเกาะกลางถนนเพื่อการสัญจรได้สะดวกขึ้น) 

1 1.33 0.22 

61 อยากให้พัฒนาเรื่อยๆ 1 1.33 0.22 
62 อยากให้ดูแลใหท้ั่วถึงในทุกๆ เรื่อง 1. คนขอทาน 2. คน

เรี่ยไรเงินทําบุญหน้าเดิมๆ 3. ใหต้ํารวจตักเตือนเวลาพบเจอ
คนจําพวกนี้บ้างจบัเข้าคุก น่าเบื่อสุดๆ ไม่คิดทํามาหากิน มา
ยืนขอทานน่ารําคาญแถมขีเ้มา 

1 1.33 0.22 

63 ถนนบางสายเปน็แบบวันเวย์ ควรมีการยกเว้นให้
รถจักรยานยนต์เข้าได ้

1 1.33 0.22 

64 ในอําเภอทุ่งสง วัดส่วนมากจะมีโรงเลี้ยงให้กับแขกที่มา    
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ล าดับ ข้อเสนอแนะอืน่ๆ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(75 คน) 

ร้อยละ 
(450 คน) 

ร่วมงานศพ ไม่ต้องใหเ้จ้าภาพว่ิงหาเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ อยากให้
ทางเทศบาลช่วยหาทางจัดสร้างให้ทางวัดชัยชุมพลด้วย 
เพราะเคยถามเจ้าอาวาสท่านว่าเปน็หน้าทีข่องเทศบาล 
เพราะว่าวัดอยู่ในเขตเทศบาล  

1 1.33 0.22 

65 อยากให้พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมากขึ้น เช่น ถํ้าตลอด น้ําตก
โยง  และสอดส่องเรื่องยาเสพติดให้มากขึ้น 

1 1.33 0.22 

รวม 75 100.00  
 

  5.8 สรุปความต้องการที่ให้เทศบาลเมืองทุ่งสงด าเนนิการเป็นเรือ่งเร่งด่วนระดบัชุมชน (ข้อมลูได้จากการจัดเวที) 
 
ตารางท่ี 11 สรุปความต้องการท่ีให้เทศบาลเมืองทุ่งสงด าเนนิการเป็นเรื่องเร่งด่วนระดับชมุชน (ข้อมูลได้จากการ
จัดเวที) 

ล าดับ ชุมชน ความต้องการที่ให้เทศบาลเมืองทุง่สงด าเนินการเป็นเรือ่งเร่งด่วนระดับชุมชน 
1 ท่าแพใต ้ 1. ขอขยายหม้อแปลงแรงสูง 

2. ขอกล้อง CCTV ทุกสายถนนท่าแพใต้ 
3. อยากให้มีคูระบายน้ําทุกสายถนน 
4. ขอถังขยะ 
5. ขอเครื่องเลน่เด็ก เครื่องกําลังกายผู้ใหญ่ 

2 ตะวันออกวัดชัยชุมพล 1. ติดตั้งหม้อแปลงปากทางเข้าซอย 12 เพื่อลดปญัหากระแสไฟฟ้าตก 
2. ซ่อมแซมไฟฟ้าถนน 
3. ดูแลการจราจรในช่วงชั่วโมงเรง่ด่วน เช่น ทางเข้าซอย 8, 12 ถนนเลียบทาง
รถไฟ 

3 หลังโรงพยาบาลทุง่สง 1. ทําคูระบายน้ํา น้ําไหลไม่ทัน 
2. จัดการเรื่องระบบไฟฟ้าและประปา 
3. ปรับปรุงถนนรอบชุมชน 
4. ออกมาตรการปราบปรามยาเสพติด 

4 ตลาดใน 1. ดูแลร้านค้าทีเ่อาเก้าอี้ไปวางบนริมฟุตบาท บนถนน 
2. เก็บขยะที่ล้นถัง 
3. จัดการคูระบายน้ําทีต่ัน น้ําไม่ไหล 
4. คลองหลังห้องสมุดส่งกล่ินเหม็น มีขยะ น้ําไม่ไหล 
5. ลา้งถนน เพราะมีรถบรรทุกดินและทรายว่ิงผ่าน 

5 เขาปรดี ี 1. แก้ปัญหาภัยแล้ง สนับสนุนการสร้างฝายมีชีวิตทุกคลอง 
2. ส่งเสริมอาชีพประชาชน การฝึกอบรม ส่งเสริมการตลาด 
3. รณรงค์การคัดแยกขยะจากตน้ทางเพื่อลดปริมาณขยะ 
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ล าดับ ชุมชน ความต้องการที่ให้เทศบาลเมืองทุง่สงด าเนินการเป็นเรือ่งเร่งด่วนระดับชุมชน 
6 สะพานเหล็ก 1. ขอกล้องวงจรปิด 3 จุด เร่งด่วน (ปัญหาเดิม ปี 2557) 

2. ขอเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง (ปญัหาเดิม ปี 2557) 
***ถ้าไม่ได้รบัการแก้ไข ปี 2559 ไม่ให้จัดเวทีที่ชุมชน*** 

7 บ้านพักรถไฟทุ่งสง 
***(ข้อมูลได้จากการ
เก็บแบบสอบถาม)*** 

1. ให้มีการแยกขยะ ขอถงัขยะเพิม่ 
2. การเก็บขยะริมข้างทาง 

8 เสริมชาต ิ 1. ดูแลการจราจรหน้าปากซอยเสริมชาติ โดยเฉพาะวันตลาดนัด 
2. การขุดลอกคลองหนองป่าแก่  เอาดินโคลนออก เพื่อเก็บน้ําฝนรองรับภัยแล้ง 
3. ขณะนี้ทางชุมชนมเีรือนเพาะชํา จึงขอสนับสนนุการส่งเสริมอาชีพการเกษตร 
4. การขุดลําเหมืองในชุมชน เพื่อป้องกันน้ําท่วมในฤดูฝน 
5. ขออนุญาตใช้พื้นที่หลังชุมชนใช้ทําการเกษตรชุมชน เพื่อสร้างอาชีพให้กับคน
ในชุมชน 

9 หมู่บ้านพัฒนา 1. ขอเครื่องเลน่เด็ก เครื่องกําลังกายผู้ใหญ่ 
2. การรักษาความสะอาด การกําจัดสุนัขไม่มีเจ้าของ 
3. แก้ไขปัญหาตดิขดัหน้าชุมชน 
4. แก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม 
5. ถนนบางสายยังไม่ทํา 

10 เปรมประชา 1. ตัดหญ้าหรือฉีดหญ้าริมขอบถนน ซอย 1 
2. เก็บขยะที่ล้นถัง เช่น ที่นอน โต๊ะไม้เก่าๆ 
3. จัดระเบียบการจราจร เช่น การจอดรถซ้อนคัน จอดรถตรงป้ายขาว-แดง (ร้าน
ใบหยก) 
4. ดูแลเรื่องยาเสพติดในชุมชน 
5. จัดการสุนัขจรจดั 
6. ประสานเจ้าหน้าทีจ่ัดการไฟฟา้ถนน 

11 ประชาอุทิศ 1. ดูแลส่ิงแวดล้อมในชุมชน ขอประตคูวบคุมสําหรบัควบคุมการไหลของน้ํา 
ทุกคลอง 
2. ดูแลเรื่องขยะ ชุมชนไม่มีถังขยะ รถที่มาเก็บขยะมาเก็บในเวลาทีไ่ม่แน่นอน 
3. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
4. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในชุมชน เช่น ยกยอ่งบุคคลตัวอย่าง 
5. ส่งเสริมวินัยจราจร โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ การจอดรถซ้อนคัน 

12 บ้านนาเหนือ 1. เร่งการก่อสร้างปรับปรุงฟุตบาทใหเ้ร็วกว่านี้ 
2. ขอพ้ืนที่ออกกําลังกายสําหรับผู้สูงอายุและประชาชน 
3. ช่วยสนับสนุนการจัดตั้งโรงเรยีนผู้สูงอายุ 
4. ช่วยอบรมการฝึกอาชีพให้กับชาวบ้าน เช่น การเพาะเห็ดแครง 
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ล าดับ ชุมชน ความต้องการที่ให้เทศบาลเมืองทุง่สงด าเนินการเป็นเรือ่งเร่งด่วนระดับชุมชน 
13 ยุทธศาสตร์ 1. รณรงค์การคัดแยกขยะตั้งแต่ระดับชุมชน ปรบัปรงุการประสานงานระหว่าง

เทศบาลกับชุมชน 
2. การตีเส้นจราจรดูแลการจอดรถ  การดูแลเสาไฟฟ้าและสายไฟฟ้า 
3. ขอลานออกกําลังกาย 
4. ดูแลเรื่องยาเสพติดในชุมชน 

14 บ้านในหวัง 1. ทําคูระบายน้ํา  ซอย 1, 2, 3, 4 
2. ปรับผิวถนน ซอย 2, 4 
3. ปรับภูมิทศันห์ลังศาลาชุมชน เพื่อลงเครื่องเล่นเด็ก เครื่องกําลังกายผู้ใหญ่ 
4. ปรับปรุงทางเบี่ยงระหว่างบริษทั เอื้อวิทยาไปถึงถนนในชุมชน 
5. ปรับปรุงประปาหมู่บ้านให้สะอาดและให้มีใชเ้พียงพอ 

15 ทุ่งสง-ห้วยยอด 1. ทําทางเท้าและสะพานลอยหนา้โรงเรียนเสริมปัญญา 
2. ให้เจ้าหน้าที่กวาดขยะในซอยบ้าง 
3. ดูแลร้าน ต.ปากแพรก ที่ตั้งโตะ๊ริมฟุตบาท 
4. ดูแลการจอดรถหน้าร้านวิรัชขา้วสาร 

16 ทุ่งสง-นาบอน 1. การส่งเสริมอาชีพสําหรับผู้ว่างงานของคนในชุมชน 
2. การพัฒนาส่ิงแวดล้อมคลองท่าเลา 
3. จัดระเบียบการจราจรถนนสายท่งสง-นาบอน 
4. จัดอบรมเกี่ยวกับยาเสพติดใหก้ับเยาวชน 
5. ดูแลเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ 
6. ต้องการครูสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กในชุมชน  

17 ท่าแพเหนือ 1. ขุดลอกคลองหลังชุมชนท่าแพเหนือตลอดแนว 

2. ทําถนนตามตรอกตามซอยในชุมชน 

3. ปรับปรุงถนนท่าแพเหนือจากปากทางใหญ่ถงึเขตแดนถ้ําใหญ ่

18 ตลาดสด 
***(ข้อมูลได้จากการ
เก็บแบบสอบถาม)*** 

1. ดูแลระบายน้ํา 
2. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าในตรอกซอกซอยต่างๆ  (บางซอยยังไม่มีเสาไฟฟ้า) และ
ระบบไฟในตลาดสด 
3. จัดระเบียบทีจ่อดรถ ควรจอดรถในทีท่ี่จัดไว้ให้ 
4. ดูแลขยะที่ล้นถัง 

19 โดมทองธานี (ท่าแพ) 1. อยากได้อุปกรณ์กีฬา 
2. ช่วยทําป้ายซอยต่างๆ 
3. อยากให้มีกล้องวงจรปดิในชุมชน 

20 ราชบริพาร 1. ขอถ้วยจาม เครื่องใช้ในครัว เครื่องเสียง 
2. ดูแลการจอดรถบรเิวณวงเวียน 
3. ขอเครื่องเลน่เด็กในสนามเด็กเล่น เครื่องออกกําลังกายในร่ม 
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ล าดับ ชุมชน ความต้องการที่ให้เทศบาลเมืองทุง่สงด าเนินการเป็นเรือ่งเร่งด่วนระดับชุมชน 
4. ขอกล้องวงจรปิด 
5. ดูแลไฟฟ้าหน้าพุทธสถาน เพราะมืด อันตราย และการเปิดใช้เวท ี

21 หน่วยงานของราชการ 
รัฐวิสาหกิจ องค์กร
เอกชน 
***(ข้อมูลได้จากการ
เก็บแบบสอบถาม)*** 

1. ดูแลการจราจร ถนนเปน็หลุมเป็นบ่อเยอะมาก ความสะดวกสบายในการจอด
รถของผู้มาตดิต่อ 
2. ดูแลเรื่องความสะอาด การจัดระเบียบร้านค้า 

 
5.9 สรุปความต้องการที่ให้ด าเนินการเป็นเรื่องเร่งด่วนรวม 20 ชุมชน (ข้อมูลได้จากการจัดเวที) 
 
ตารางท่ี 12 สรุปความตอ้งการท่ีให้ด าเนินการเป็นเรื่องเร่งด่วนรวม 20 ชุมชน (ข้อมลูได้จากการจัดเวที) 

ล าดับ ประเด็น ความต้องการท่ีให้เทศบาลเมืองทุง่สงด าเนินการเป็นเรือ่งเร่งด่วนรวม 20 ชุมชน 
1 การจราจร 1. แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดตอนเช้าและตอนเยน็หลังเลิกเรียน ดูแลการจอด

รถซ้อนคัน ดูแลการวางเก้าอี้บนถนนของร้านค้า 
2. เกาะกลางหน้าห้องสมุดกว้างไป 
3. จัดอบรมคนที่ทําผิดกฎจราจร 

2 ส่ิงแวดล้อม 1. อยากให้ปลูกต้นไม้เพิ่ม การดูแลคูคลอง อนุรักษ์พันธ์ุพืชพันธ์ุสัตว์ 
3 เครื่องเล่นเด็ก/เครื่อง

ออกกําลังกาย 
1. ขอเครื่องเลน่เด็กสําหรบัเด็ก เครื่องออกกําลังกายสําหรับผู้สูงอายุ พร้อมจัด
สถานที่ให ้

4 ยาเสพติด 1. ดูแลลูกหลานในบ้านของตนเองและในชุมชนให้ปลอดยาเสพติด  
2. ออกมาตรการปรามปราบยาเสพติดอย่างจริงจัง อยากให้แก้ไขอย่างจริงจัง 
3. จัดกิจกรรมหรืออบรมให้กบัเยาวชน กลุ่มเสี่ยง เพื่อให้รู้โทษของยาเสพติด 

5 ขยะ/ความสะอาด 1. แยกขยะให้ถูกเป็นระเบียบ ไมท่ิ้งลงลําคลองและเอาไปรีไซเคิล ดูแลขยะล้น
ถัง ดูแลสุนัขจรจัด 
2. ช่วยเก็บขยะที่ลน้ถัง และจดัเกบ็ใหเ้ปน็เวลาพร้อมแจ้งให้ชุมชนทราบด้วย 

6 ถนน 1. ขยายถนนให้กว้าง ปรับพื้นผิว และอย่าวางของขายให้มากจนไมม่ีที่จอดรถ 
2. การทําสะพานลอยจุดสําคัญๆ โดยเฉพาะหน้าโรงเรียนเสริมปัญญา 

7 ไฟฟ้า 1. อย่าให้ไฟฟ้าติดขัดหรือไฟตกบ่อยๆ เปลี่ยนแปลงหม้อแปลงไฟฟ้าที่เก่า 
ซ่อมแซมระบบไฟที่เสีย 

8 น้ําท่วม/คูระบายน้ํา 1. ขุดคู ทางระบายน้ํา คลอง ถนน เพื่อระบายน้ําใหร้วดเร็ว 
9 ศิลปวัฒนธรรมและ

การส่งเสริมอาชีพ 
1. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน 

10 อาชญากรรม/กล้อง 
CCTV 

1. ติดตั้งกล้อง CCTV ในจดุเส่ียง 

11 การศึกษา 1. จัดห้องสมุดให้กับเด็กในชุมชน 
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5.10 เปรียบเทียบผลการวิเคราะหค์วามพึงพอใจของประชาชนที่มตี่อการด าเนินงานตามภารกิจต่างๆ ของเทศบาล
เมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 4 ปี ย้อนหลัง (ประจ าปี 2555-2558) 
 
ตารางท่ี 13 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนนิงานตามภารกิจต่างๆ ของ
เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 4 ปี ย้อนหลัง (ประจ าปี 2555-2558) 

ด้าน ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

2555 2556 2557 2558 2555 2556 2557 2558 
1. การศึกษา 3.46 3.42 3.41 3.333 ปาน

กลาง 
ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

2. การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ศาสนา 
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3.60 3.65 3.52 3.383 มาก มาก มาก ปาน
กลาง 

3. การส่งเสริม สนับสนุน กีฬาและ
นันทนาการ 

3.64 3.59 3.50 3.480 มาก มาก มาก ปาน
กลาง 

4. โครงสร้างพ้ืนฐาน 3.45 3.53 3.34 3.284 ปาน
กลาง 

มาก ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

5. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3.46 3.19 3.27 3.217 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

6. การจัดระเบียบชุมชนและการรกัษา
ความสงบเรียบร้อย 

3.42 3.40 3.35 3.294 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

7. เศรษฐกิจ การวางแผนส่งเสริมการ
ลงทุน  พาณิชกรรมและการท่องเที่ยว 

3.40 3.16 3.26 3.218 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

8. การบริหารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

3.50 3.23 3.27 3.198 มาก ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

9. การบริหารจัดการเทศบาล 3.44 3.36 3.31 3.207 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

 
รวม 3.48 3.39 3.36 

 
3.305 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 
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5.11 เปรียบเทียบผลการวิเคราะหค์วามพึงพอใจของประชาชนที่มตี่อการด าเนินงานตามนโยบายเรง่ด่วน  
(วาระท้องถิ่นเมืองทุ่งสง) 5 เรื่อง ของผู้บรหิารเทศบาลเมืองทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 4 ปี ย้อนหลัง 
(ประจ าปี 2555-2558) 
 

ตารางท่ี 14  เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนนิงานตามนโยบายเร่งด่วน  
(วาระท้องถิ่นเมืองทุ่งสง) 5 เรื่อง ของผู้บรหิารเทศบาลเมืองทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 4 ปี ย้อนหลัง 
(ประจ าปี 2555-2558) 

ด้าน ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

2555 2556 2557 2558 2555 2556 2557 2558 
1. จัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง ปรับปรุงถนน ทางเท้า ปรับ
ภูมิทัศน์เมือง และยกระดบัมาตรฐาน
ตลาดสดน่าซ้ือจัดทําฐานข้อมูลและจัด
ระเบียบการขายสินค้าหาบเร่ แผงลอย
ในเขตเทศบาลให้สําเรจ็  

- - 3.34 3.290 - - ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

2. สานต่อแผนป้องกนัและแก้ไขปัญหา
ภัยพิบัติอุทกภัย  วาตภัย และดินโคลน
ถล่ม ควบคู่กับการป้องกันภัยแล้งที่
ส่งผลกระทบต่อชีวิต ความเป็นอยู่และ
อาชีพของคนในท้องถิ่นอย่างยั่งยนื 

- - 3.39 3.332 - - ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

3. พัฒนารายได้ เพิ่มประสิทธิภาพการ
ใช้งบประมาณ และการบริหาร
ทรัพย์สินของเทศบาล ขบัเคลื่อนการ
พัฒนาศูนย์กระจายสินค้าระบบราง
ภาคใต-้ทุ่งสงให้สําเรจ็ โดย
ประสานงานเชิงรุกกับกลไกภาครัฐ 
เอกชน และประชาสังคมทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ และขบัเคลื่อน
โครงการสถานีขนส่งย่อยให้เสรจ็
สมบูรณ์ เชื่อมโยงการใช้งานกับสถานี
ขนส่งอําเภอทุ่งสง เพื่อนํามาซ่ึงรายได้
ในการพัฒนาเมืองในอนาคต 

- - 3.27 3.225 - - ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

4. สนองนโยบายเรง่ด่วนของรัฐบาล 
และจังหวัดนครศรีธรรมราชในเรือ่งยา
เสพติด โดยป้องกนักลุ่มเสี่ยงและ
ประชาชนในท้องถิ่นไม่ให้เข้าไป

- - 3.18 3.175 - - ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 
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ด้าน ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

2555 2556 2557 2558 2555 2556 2557 2558 
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และส่งเสรมิให้ผู้
ติดยาเสพติดได้รบัการบําบัดรักษาให้
กลับมาเป็นคนดขีองสังคม ตามแนวทาง 
“เมืองสีขาว หัวใจสีเขียว” 
5. กําหนดมาตรการ “เมืองสีขาว หัวใจสี
เขียว”และปฏิบัติการขัน้เด็ดขาดในการ
ขจัดอบายมุขและยาเสพติด รวมทั้ง
บังคบัใช้มาตรการปฏิบัติตามวินยัจราจร 
และมาตรการประหยดัพลังงานภายใน
องค์กรเทศบาลเมืองทุ่งสง 

- - 3.21 3.195 - - ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

 
รวม 

- - 3.28 3.243 - - ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

 
5.12 เปรียบเทียบผลการวิเคราะหค์วามพึงพอใจของประชาชนที่มตี่อการด าเนินงานตามนโยบายการพัฒนา 5 
ด้านของผู้บริหารเทศบาลเมอืงทุง่สง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 4 ปี ย้อนหลัง (ประจ าปี 2555-2558) 
 
ตารางท่ี 15  เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนนิงานตามนโยบายการ
พัฒนา 5 ด้านของผูบ้ริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง  จังหวัดนครศรธีรรมราช 4 ปี ย้อนหลัง (ประจ าปี 2555-2558) 
ประจ าปี 2555-2558) 

ด้าน ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

2555 2556 2557 2558 2555 2556 2557 2558 
1. นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา 
ส่งเสริมการกีฬา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อ
สร้างทุ่งสงเปน็ “เมืองแห่งการเรยีนรู้” 

3.51 3.51 3.45 3.382 มาก มาก ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

2. นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อ

เพิ่มศักยภาพการพัฒนาและส่งเสริมการ

ค้าขาย ของผู้ประกอบการ ทุกประเภท 

ทุกระดับ และชุมชน ให้สามารถเพิ่ม

รายได้ ลดรายจ่าย และมีขีด

ความสามารถในการแข่งขัน 

3.38 3.30 3.26 3.218 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

3. นโยบายด้านด้านการพัฒนาคณุภาพ

ชีวิต ให้อยู่ดีมีสุข อยู่เย็นเปน็สุข อย่าง

3.38 3.30 3.32 3.263 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 



 24 

ด้าน ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

2555 2556 2557 2558 2555 2556 2557 2558 
ยั่งยืน เพื่อดูแลความเป็นอยูข่อง

ประชาชนให้มคีุณภาพชีวิตที่ดี 

บ้านเมืองสะอาดและเปน็ระเบียบ

เรียบร้อย มีความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน ปลอดอาชญากรรม มีสุข

ภาวะ สุขอนามัยที่ดี มีความสุข มีความ

อบอุ่นในครอบครัวชุมชนเข้มแขง็ และ

มีส่ิงแวดล้อมที่ด ี

4. นโยบายด้านการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ เพือ่เพิ่มประสิทธิภาพใน
บริหารงานเทศบาลเมืองทุ่งสงโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล ด้วยความโปร่งใส 
เป็นธรรม ตรวจสอบได้ มุ่งผล 
ประโยชนข์องประชาชนเป็นหลกั 
บูรณาการทุกภาคส่วน ให้มีส่วนร่วม
ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมทํา ร่วม
ตรวจสอบ ร่วมประเมินผล ร่วม
รับผิดชอบ ร่วมรับผลการพัฒนา และ
ร่วมภาคภูมิใจกับความสําเร็จจากผล
ของพัฒนาเมือง ทุ่งสงที่ได้ร่วมกันทํา
อย่างต่อเนื่องด้วยความรู้สึกรวมเป็น
หนึ่งเดียวว่า “ทุกคนเป็นเจ้าของเมือง 
ทุ่งสงร่วมกัน” 

3.40 3.36 3.30 3.207 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

5. นโยบายด้านการวางผังเมืองและผัง
ชุมชน พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพื่อ
รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม 
การจัดการความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง การจัดการจราจร และ 
ภูมิทัศนข์องเมือง การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
และที่สําคัญอย่างยิ่งคือการจัดการภัย
พิบัติอุทกภัย วาตภัย ดินถล่ม ภัยแล้ง 

3.44 3.42 3.32 3.257 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 
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ด้าน ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

2555 2556 2557 2558 2555 2556 2557 2558 
และอัคคีภัย 

รวม 3.43 3.40 3.33 3.266 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

 
5.13 เปรียบเทียบผลการวิเคราะหค์วามพึงพอใจของประชาชนที่มตี่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพฒันา
ของเทศบาล 4 ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรธีรรมราช 4 ปี ย้อนหลัง (ประจ าปี 
2555-2558) 
 
ตารางท่ี 16  เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนนิงานตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของเทศบาล 4 ยุทธศาสตร์ตามแผนพฒันาเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 4 ปี ย้อนหลัง 
(ประจ าปี 2555-2558) 

ด้าน ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

2555 2556 2557 2558 2555 2556 2557 2558 
1. พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบ  
บูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่
เหนือกว่า 

3.54 3.51 3.45 3.452 มาก มาก ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

2. ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน รักษาส่ิงแวดลอ้ม 
ป้องกันน้ําท่วม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

3.46 3.43 3.33 3.271 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

3. ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่
คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า 

3.44 3.27 3.29 3.246 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

4. ปรับปรุงและพัฒนาการบรหิาร
จัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชน
สู่การบริหารจัดการทีด่ีโดยทุกภาคีมี
ส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความ
เปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอจัฉริยะ 

3.46 3.38 3.32 3.223 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

รวม 
3.47 3.40 3.35 3.298 ปาน

กลาง 
ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 
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5.14 เปรียบเทียบผลการวิเคราะหค์วามพึงพอใจของประชาชนที่มตี่อการรกัษาความสะอาดของเทศบาลเมือง   
ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 4 ปี ย้อนหลัง (ประจ าปี 2555-2558) 
 
ตารางท่ี 17 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการรักษาความสะอาดของเทศบาล
เมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 4 ปี ย้อนหลัง (ประจ าปี 2555-2558) 
ประจ าปี 2555-2558) 

ด้าน ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

2555 2556 2557 2558 2555 2556 2557 2558 
1. ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพยีงใด 
ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 

3.49 3.79 3.37 3.36 ปาน
กลาง 

มาก ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

2. ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพยีงใด 
ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 

3.42 3.73 3.31 3.32 ปาน
กลาง 

มาก ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

3. ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพยีงใด 
ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 

3.34 3.67 3.21 3.23 ปาน
กลาง 

มาก ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

4. โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมาก
น้อยเพียงใด 

3.38 3.73 3.34 3.29 ปาน
กลาง 

มาก ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

5. ความพึงพอใจต่อการปฏิบัตหิน้าที่
กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด 

3.45 3.68 3.35 3.39 ปาน
กลาง 

มาก ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

6. ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/
การล้างทําความสะอาด/การดูดฝุ่น 

- 3.60 3.29 3.18 - มาก ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

7. พนักงานกวาดขยะปฏิบัตหิน้าที่ได้
ทั่วถึงในพื้นที่รับผิดชอบเพียงใด 

3.42 3.64 3.31 3.26 ปาน
กลาง 

มาก ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

8. ภาพรวมการดําเนินงานของเทศบาล
ด้านการรักษาความสะอาด 

- 3.69 3.34 3.21 - มาก ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

รวม 
3.42 3.69 3.31 3.27 ปาน

กลาง 
มาก ปาน

กลาง 
ปาน
กลาง 
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5.15 เปรียบเทียบความตอ้งการท่ีให้ด าเนินการเป็นเรื่องเรง่ด่วนรวม 20 ชุมชน (ข้อมลูได้จากการจัดเวที) 3 ปี 
ย้อนหลัง (ประจ าปี 2556-2558) 
 
ตารางท่ี 18 เปรียบเทียบความต้องการท่ีให้ด าเนินการเป็นเรือ่งเร่งด่วนรวม 20 ชุมชน (ข้อมูลได้จากการจัดเวที)  
3 ปี ย้อนหลัง (ประจ าปี 2556-2558) 

ล าดับ 2556 2557 2558 
1 การจราจร การจราจร การจราจร 
2 ขยะ/ความสะอาด ขยะ/ความสะอาด ส่ิงแวดล้อม 
3 ถนน ยาเสพติด เครื่องเล่นเด็ก/เครื่องออกกําลังกาย 
4 ยาเสพติด ถนน ยาเสพติด 
5 น้ําท่วม ส่ิงแวดล้อม ขยะ/ความสะอาด 
6 ส่ิงแวดล้อม น้ําท่วม ถนน 
7 - ไฟฟ้า ไฟฟ้า 
8 - เครื่องเล่นเด็ก/เครื่องออก

กําลังกาย 
น้ําท่วม/คูระบายน้ํา 

9 - - ศิลปวัฒนธรรมและการส่งเสริมอาชีพ 
10 - - อาชญากรรม/กล้อง CCTV 
11 - - การศึกษา 

 



 
 
 

 
 

 
 

บทสรุปส าหรบัผูบ้ริหาร 
  
 

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ 
เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 

 

 
 
 

 
 
 
 

โดย 

รัฐศวรรธน์  กิ่งแก้ว และคณะ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต ้SCT 
 

 
 

โครงการนี้ได้รับงบประมาณจากเทศบาลเมอืงทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ปีงบประมาณ 2559 

 

 
 



ค าน า 
 

 เทศบาลเมืองทุ่งสงมีพันธกิจหน้าที่ในการบริหารงานและให้บริการประชาชนผ่านแผนงานโครงการ
พัฒนาต่างๆ มากมาย ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่5) พ.ศ. 2554 ซ่ึงเป็น
กฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการได้วางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า การบริหารราชการ
ต้องเป็นไป เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าใน
เชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจาย
อ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน อันเป็นที่มาของพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  การประเมินผลการปฏิบัติงานเปน็สิ่ง
ส าคัญ เพราะการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ จะเป็นการสร้างระบบการควบคุมตนเองให้มีการ
ตรวจสอบ ติดตาม วัดผลการปฏิบัติงาน และการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการที่น าผลการประเมินมาจากความพึงพอใจของประชาชน สามารถน าผลการประเมินไปบริหาร
ราชการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี  และเป็นการ
เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการท างานของเทศบาลได้ทางหนึ่ง  

จากการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 โดยการสุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่รับบริการ จ านวน 400 คน ผลปรากฏว่า
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองทุ่งสงในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คือมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.616 

ผู้ประเมินหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลผลการประเมินจะสามารถน าไปใช้เป็นประโยชน์ในการพัฒนา
เทศบาลเมืองทุ่งสงอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป   

 
รัฐศวรรธน์  กิ่งแก้ว และคณะ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต ้SCT 
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1. วัตถุประสงค์ของการประเมิน 
1.1 เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด

นครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 
 
2. ขอบเขตของการประเมิน 

1) ขอบเขตด้านเนื้อหา   
การประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ

เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้านการให้บริการประชาชน โดยครอบคลุมตามประกาศเทศบาล

เมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน 31

กระบวนงานบริการ 

2) ขอบเขตด้านประชากร   
ประชากร  
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็นประชาชนที่รับบริการจาก 6 กลุ่มงาน ได้แก่ งานทะเบียน

ราษฎร์ งานห้องสมุด งานสาธารณสุข งานจัดเก็บ(ภาษี/ค่าธรรมเนียม) งานสังคมสงเคราะห์ และงานการขอ

อนุญาตก่อสร้างดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประจ าปี 2558 จ านวน 20,009 คน  (ที่มา: เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 

2557) 

กลุ่มตัวอย่าง  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า เป็นประชาชนที่รับบริการจากเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด

นครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 จ านวน 400 คน ซ่ึงได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Sample random sampling)  

 

3. วิธีการเก็บข้อมลู   

การประเมินนี้จะใช้วิธีการเก็บข้อมูล ดังนี ้

1) ลงส ารวจพื้นที่จริงโดยการใช้แบบสอบถามปลายปิด และแบบสอบถามปลายเปิด ส าหรับ

แบบสอบถามปลายเปิด และข้อเสนอแนะต่างๆ จะใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก บันทึกข้อมูลลงแบบสอบถาม 

บันทึกภาพนิ่ง เก็บข้อมูลในพื้นที่งานบริการต่างๆ และเก็บข้อมูลตามชุมชนเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เคยใช้บริการ โดย

มีการกระจายข้อมูล ให้ครบตามปริมาณกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนด 

2) วิเคราะห์ผลการประเมิน 

3) น าผลการวิเคราะห์ผลการประเมินประชุมร่วมกับกองวิชาการและแผนงานวิชาการเพื่อสรุปผลการ

ประเมิน 

4) รายการผลการประเมนิ 
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4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
4.1  ท าให้ทราบถึงระดับของความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองทุ่งสง  

จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 
 4.2 ทราบแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของเทศบาลเมืองทุ่งสง ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ 
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ และด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 
 
5. สรุปผลการประเมนิและขอ้เสนอแนะ 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลสามารถสรุปผลการประเมิน ประกอบด้วย ข้อมู ลความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 ในประเด็น 3 
ประเด็นต่อไปนี้ 

1) สรุปภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 
2) สรุปความคิดเห็นทั่วไปและขอ้เสนอแนะ  

 3) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ 4 ปี ย้อนหลงั (ประจ าปี 2555-2558) 
 
5.1 สรุปภาพรวมความพงึพอใจของประชาชนที่มตี่อการใหบ้ริการของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558  
 
ตารางท่ี 1 สรุปภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอ่การใหบ้ริการของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 

กลุ่มงาน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

อันดับ 

1. งานทะเบียนราษฎร ์ 4.204 0.501 มาก 1 
5. งานสังคมสงเคราะห ์ 3.947 0.463 มาก 2 
2. งานห้องสมุด 3.733 0.494 มาก 3 
4. งานจัดเก็บภาษี/ค่าธรรมเนียม 3.535 0.609 มาก 4 
3. งานสาธารณสุข 3.264 0.601 ปานกลาง   5 
6. งานการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ
เคลื่อนย้ายอาคาร 

3.240 0.348 ปานกลาง 6 

รวม 3.616 0.635 มาก  
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5.2 สรุปความคิดเห็นทั่วไปและขอ้เสนอแนะ  
 
ตารางท่ี 2  สิ่งที่ประชาชนมีความต้องการให้ปรับปรุงการใหบ้ริการในปีต่อไป  
(ในภาพรวมทุกกลุ่มงาน)  

ล าดับ รายการ จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ 
 (159 คน) 

ร้อยละ  
(400 คน) 

1 ที่จอดรถน้อย ไม่สะดวก ควรจัดระเบียบการจอดรถ 48 30.19 12.00 
2 การต้อนรับ การใหค้ าแนะน า บรกิาร การให้บริการของ

เจ้าหน้าที่ต้องยิ้มแย้มแจ่มใส และเต็มใจใหบ้ริการมากกว่านี้ 
หน้าตาเฉยเมย ไม่ค่อยย้ิม บางแผนกดุไปหน่อย เพิ่มความเป็น
กันเอง มีคนต้อนรบัและสอบถามผู้ใหบ้ริการ  

35 22.01 8.75 

3 ควรใหบ้ริการรวดเร็วกว่านี้ จัดเปน็ล าดับขัน้ตอนที่ชัดเจนเพื่อ
ความรวดเร็ว เจ้าหน้าที่ยังไม่เพียงพอ ควรจะมีการใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์ ในการจัดเกบ็ภาษี เพื่อความรวดเร็ว ไม่ต้องให้
เซ็นเอกสารหลายคน 

26 16.35 6.50 

4 ปรับปรุงอาคาร ทีน่ั่งแคบ อาคารแคบ ป้ายตดิต่อมีไม่ครบทุก
จุด อากาศร้อนมาก ควรติดแอรใ์ห้หมดทุกห้อง 

8 5.03 2.00 

5 เก้าอ้ีส าหรับนั่งรอหน้าห้องสมุดเก่า ช ารุด ควรปรับปรุงให้อยู่
ในสภาพดี 

6 3.77 1.50 

6 ห้องน้ ามีน้อย ความสะอาดของหอ้งน้ า อยากให้มีกระดาษ
ทิชชู่ในห้องน้ า 

6 3.77 1.50 

7 ควรใหค้วามส าคัญและเอาใจใส่ตอ่ผู้สูงอายุ คนพิการ และคน
มีครรภ์ ที่มารับบริการเปน็อันดบั ควรเอาใจใส่ดแูลคนไข้ที่
ต้องการการช่วยเหลือแบบฉุกเฉนิ 

6 3.77 1.50 

8 การบริการน้ าดื่ม เปลี่ยนแก้วน้ าเป็นแก้วกระดาษเพราะไม่
ต้องใช้ซ้ ากับคนอืน่ 

5 3.14 1.25 

9 รณรงค์เรื่องการจัดเกบ็ภาษีทุกรปูแบบ เพราะบางครัง้
ประชาชนไม่เข้าใจในเรื่องการแยกประเภทการช าระภาษี
อธิบายขั้นตอนหรือตัวอย่างแบบฟอร์มการเขียนค าร้องเพื่อ
ติดต่อกับหน่วยงานแต่ละหน่วยงาน 

4 2.52 1.00 

10 อยากให้มีหนังสืออ่านหลากหลาย ควรมีการจัดหาหนังสือ
ใหม่ๆ แปลกๆ ปรับปรุงชั้นวางหนังสือ การจัดวางหนังสือ
แบ่งโซนเก่าใหม่ ป้ายช่ือบอกช้ันหนังสือ 

3 1.89 0.75 

11 ต้องการให้มีแพทยท์ี่เช่ียวชาญเฉพาะทางให้มากกว่านี้ ควรมี
ส่ิงอ านวยความสะดวกที่มากกว่านี้ เครื่องไมเ้ครื่องมือ 
อุปกรณ์ ควรมีความปลอดภัย 

3 1.89 0.75 
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ล าดับ รายการ จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ 
 (159 คน) 

ร้อยละ  
(400 คน) 

12 ไม่ปรับปรุง ไม่พัฒนา 3 1.89 0.75 
13 ดูแลความสะอาดตลาดสด การล้างตลาดสด จัดระเบียบแผง

แม่ค้าและแผงว่างเปล่า 
3 1.89 0.75 

14 ห้องคอมพิวเตอร์มีแต่เด็กๆ เล่นเกมส์ ไม่มีเครื่องว่างใหค้้นหา
ข้อมูล อยากให้เพิ่มจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เนต็
ควรจะสม่ าเสมอกว่านี้ 

2 1.26 0.50 

15 การแจ้งเรื่องไฟฟ้าสาธารณะดับ ควรแจ้งหมายเลขที่ติดต่อได้
ชัดเจน ตรงกับผูใ้ห้การบริการ 

1 0.63 0.25 

รวม 159 100.00 39.75 

 
ตารางท่ี 3 สิ่งที่ประชาชนมีความต้องการให้ปรับปรุงการใหบ้ริการในปีต่อไป  
(1. กลุ่มงานทะเบียนราษฎร)์ 

ล าดับ รายการ จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ 
 (35 คน) 

ร้อยละ  
(50 คน) 

1 ที่จอดรถน้อย ไม่สะดวก 24 68.57 48.00 
2 การต้อนรับ การใหค้ าแนะน า  บริการช้ามากทั้งที่คนไม่เยอะ 5 14.29 10.00 
3 การบริการน้ าดื่ม 4 11.43 8.00 
4 ปรับปรุงอาคาร ป้ายตดิต่อมีไม่ครบทุกจดุ 2 5.71 4.00 

รวม 35 100.00 70.00 

 
ตารางท่ี 4 สิ่งที่ประชาชนมีความต้องการให้ปรับปรุงการใหบ้ริการในปีต่อไป  
(2. กลุ่มงานห้องสมดุ) 

ล าดับ รายการ จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ 
 (31 คน) 

ร้อยละ  
(70 คน) 

1 สถานที่จอดรถมีไม่เพียงพอ 11 35.48 15.71 
2 เก้าอ้ีส าหรับนั่งรอหน้าห้องสมุดเก่า ช ารุด ควรปรับปรุงให้อยู่

ในสภาพดี 
6 19.35 8.57 

3 ห้องน้ ามีน้อย ความสะอาดของหอ้งน้ า อยากให้มีกระดาษ
ทิชชู่ในห้องน้ า 

6 19.35 8.57 

4 อยากให้มีหนังสืออ่านหลากหลาย ควรมีการจัดหาหนังสือ
ใหม่ๆ แปลกๆ ปรับปรุงชั้นวางหนังสือ การจัดวางหนังสือ
แบ่งโซนเก่าใหม่ ป้ายช่ือบอกช้ันหนังสือ 
 

3 9.68 4.29 
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ล าดับ รายการ จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ 
 (31 คน) 

ร้อยละ  
(70 คน) 

5 ห้องคอมพิวเตอร์มีแต่เด็กๆ เล่นเกมส์ ไม่มีเครื่องว่างใหค้้นหา
ข้อมูล อยากให้เพิ่มจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เนต็
ควรจะสม่ าเสมอกว่านี้ 

2 6.45 2.86 

6 เปลี่ยนแก้วน้ าเป็นแก้วกระดาษเพราะไม่ต้องใช้ซ้ ากับคนอืน่ 1 3.23 1.43 
7 การบริการคนพิการ 1 3.23 1.43 
8 อากาศร้อนมาก ควรติดแอร์ใหห้มดทุกห้อง 1 3.23 1.43 

รวม 31 100.00 44.29 

 
ตารางท่ี 5 สิ่งที่ประชาชนมีความต้องการให้ปรับปรุงการใหบ้ริการในปีต่อไป  
(3. กลุ่มงานสาธารณสุข) 

ล าดับ รายการ จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ 
 (33 คน) 

ร้อยละ  
(120 คน) 

1 การให้บริการของเจ้าหน้าทีต่้องยิม้แย้มแจ่มใส และเต็มใจ
ให้บริการมากกว่านี้  

14 42.42 11.67 

2 บริเวณที่จอดรถ ควรจัดระเบียบการจอดรถ 7 21.21 5.83 
3 ควรใหค้วามส าคัญและเอาใจใส่ตอ่ผู้สูงอายุ คนพิการ และคน

มีครรภ์ ที่มารับบริการเปน็อันดบั ควรเอาใจใส่ดแูลคนไข้ที่
ต้องการการช่วยเหลือแบบฉุกเฉนิ 

5 15.15 4.17 

4 ควรใหบ้ริการรวดเร็วกว่านี้ จัดเปน็ล าดับขัน้ตอนที่ชัดเจนเพื่อ
ความรวดเร็ว เจ้าหน้าที่ยังไม่เพียงพอ 

4 12.12 3.33 

5 ต้องการให้มีแพทยท์ี่เช่ียวชาญเฉพาะทางให้มากกว่านี้ ควรมี
ส่ิงอ านวยความสะดวกที่มากกว่านี้ เครื่องไม้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ ควรมีความปลอดภัย 

3 9.09 2.50 

รวม 33 100.00 27.50 

 
ตารางท่ี 6 สิ่งที่ประชาชนมีความต้องการให้ปรับปรุงการใหบ้ริการในปีต่อไป  
(4. กลุ่มงานจัดเก็บภาษี/ค่าธรรมเนียม) 

ล าดับ รายการ จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ 
 (45 คน) 

ร้อยละ  
(100 คน) 

1 ควรจะมีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ในการจัดเกบ็ภาษี เพื่อ
ความรวดเร็ว ไม่ต้องใหเ้ซ็นเอกสารหลายคน 

14 31.11 14.00 

2 หน้าตาเฉยเมย ไม่ค่อยย้ิม บางแผนกดุไปหน่อย เข้าถึง
ประชาชนให้มากกว่านี้ 

13 28.89 13.00 

3 ที่จอดรถแคบ 6 13.33 6.00 



 7 

ล าดับ รายการ จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ 
 (45 คน) 

ร้อยละ  
(100 คน) 

4 รณรงค์เรื่องการจัดเกบ็ภาษีทุกรปูแบบ เพราะบางครัง้
ประชาชนไม่เข้าใจในเรื่องการแยกประเภทการช าระภาษี
อธิบายขั้นตอนหรือตัวอย่างแบบฟอร์มการเขียนค าร้องเพื่อ
ติดต่อกับหน่วยงานแต่ละหน่วยงาน 

5 11.11 5.00 

5 ที่นั่งแคบ อาคารแคบ  4 8.89 4.00 
6 ดูแลความสะอาดตลาดสด การล้างตลาดสด จัดระเบียบแผง

แม่ค้าและแผงว่างเปล่า 
3 6.67 3.00 

รวม 45 100.00 45.00 

 
ตารางท่ี 7 สิ่งที่ประชาชนมีความต้องการให้ปรับปรุงการใหบ้ริการในปีต่อไป  
(5. กลุ่มงานสังคมสงเคราะห)์ 

ล าดับ รายการ จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ 
 (8 คน) 

ร้อยละ  
(50 คน) 

1 ความล่าช้า 4 50.00 8.00 
2 ไม่ปรับปรุง ไม่พัฒนา 3 37.50 6.00 
3 เจ้าหน้าที่บริการไม่คอยดีเท่าทีค่วร 1 12.50 2.00 

รวม 8 100.00 16.00 

 
ตารางท่ี 8 สิ่งที่ประชาชนมีความต้องการให้ปรับปรุงการใหบ้ริการในปีต่อไป  
(6. กลุ่มงานการขออนุญาตกอ่สรา้ง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร) 

ล าดบั รายการ จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ 
 (8 คน) 

ร้อยละ  
(10 คน) 

1 อยากให้ด าเนนิการใช้เวลาให้เร็วกว่านี ้ 4 50.00 40.00 
2 เพิ่มความเปน็กันเอง มีคนต้อนรบัและสอบถามผู้ให้บริการ 2 25.00 20.00 
3 อยากให้มีที่นั่งรอให้มากขึ้น 1 12.50 10.00 
4 การแจ้งเรื่องไฟฟ้าสาธารณะดับ ควรแจ้งหมายเลขที่ติดต่อได้

ชัดเจน ตรงกับผูใ้ห้การบริการ 
1 12.50 10.00 

รวม 8 100.00 80.00 
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5.3 เปรียบเทียบผลการวิเคราะหค์วามพึงพอใจของประชาชนที่มตี่อการให้บริการของเทศบาลเมืองทุ่งสง  จังหวัด
นครศรีธรรมราช 4 ปี ย้อนหลัง (ประจ าปี 2555-2558) 
 
ตารางท่ี 9 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการใหบ้ริการของเทศบาลเมืองทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 4 ปี ย้อนหลัง (ประจ าปี 2555-2558) 

ด้าน ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

2555 2556 2557 2558 2555 2556 2557 2558 
1. งานทะเบียนราษฎร ์ 3.92 4.06 4.11 4.204 มาก มาก มาก มาก 
2. งานห้องสมุด 3.98 3.66 3.72 3.733 มาก มาก มาก มาก 
3. งานสาธารณสุข 4.04 4.47 3.86 3.264 มาก มาก มาก ปาน

กลาง 
4. งานจัดเก็บภาษี/ค่าธรรมเนียม 4.27 4.74 4.34 3.535 มาก มาก มาก มาก 
5. งานสังคมสงเคราะห ์ 4.26 3.93 4.37 3.947 มาก มาก มาก มาก 
6. งานการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง 
รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร 

- 3.72 3.06 3.240 - มาก ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

รวม 4.09 4.09 4.08 3.616 มาก มาก มาก มาก 

 



 
 
 

 
 
 

บทสรุปส าหรบัผูบ้ริหาร 
  
 

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของภารกิจของเทศบาลเมืองทุ่งสง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 

รัฐศวรรธน์  กิ่งแก้ว และคณะ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต ้SCT 
 

 
 

โครงการนี้ได้รับงบประมาณจากเทศบาลเมอืงทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ปีงบประมาณ 2559 

 

 
 



1 
 
1. วิธีการประเมิน 

1) วิเคราะห์ข้อมูลจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการส ารวจการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มี

ต่อการด าเนินงานเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 ในส่วนของการด าเนินงานตาม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล 4 ยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประจ าปี 2558 ดังแสดงในตารางที่ 1 
 

ตารางท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล 4 ยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

ยุทธศาสตร์ที ่ ยุทธศาสตร์ด้าน 

1 พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพ

มาตรฐานที่เหนือกว่า 

2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาส่ิงแวดล้อม ป้องกันน้ าท่วม สู่เมือง 

น่าอยู่อย่างยั่งยืน 

3 ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า 

4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจดัการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการ 

ที่ดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ 

 

2) ศึกษาข้อมูลจากเอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปี

งบประมาณ 2558 

3) ศึกษาข้อมูลจากเอกสารแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (ปี พ.ศ.2556 -2560) เทศบาลเมืองทุ่งสง (ฉบับ

ทบทวน) ศึกษาเฉพาะ ปี พ.ศ.2558  

4) ศึกษาข้อมูลจากผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล 

4 ยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 ตามความพึงพอใจของ

ประชาชน 

5) สอบถามและสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับผลการด าเนินงานตามจุดมุ่งหมายการพัฒนา (GOALS) 

ประจ าปี พ.ศ. 2558 จากเอกสารแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (ปี พ.ศ.2556 -2560) เทศบาลเมืองทุ่งสง (ฉบับ

ทบทวน) ศึกษาเฉพาะ ปี พ.ศ. 2558 โดยมีขั้นตอนการสอบถามและสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังแสดงในตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2 แสดงขั้นตอนการสอบถามและสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องเกีย่วกับผลการด าเนินงานตามจุดมุง่หมายการ

พัฒนา (GOALS) 

ล าดับ ขั้นตอนการสอบถามและสัมภาษณ ์ ผู้ถูกสอบถามหรอืถกูสัมภาษณ ์

1 สอบถามรายละเอียดการสอบถามและสัมภาษณ์ 

รวมทั้งข้อเสนอแนะจากปี พ.ศ.2557 

กองวิชาการและแผนงานวิชาการ 

2 จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะหข์้อมูลเพื่อใช้

ประกอบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มี

ต่อการด าเนินงาน 

ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3 จัดท าแบบฟอร์มการสอบถามและสัมภาษณ์ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4 สอบถามและสัมภาษณ์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา

การศึกษา  ศาสนา  ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการ

กีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า 

1. ศึกษานิเทศก์ กองการศึกษา 

2. โรงเรียนรีสอรท์อนุบาลทุ่งสง 

3. โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุง่สง 

4. โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ 

5. โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน 

6. โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล 

7. โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

5 สอบถามและสัมภาษณ์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวาง
ผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน รักษาส่ิงแวดล้อม 
ป้องกันน้ าท่วม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

1. ผู้อ านวยการกองช่าง 

2. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองช่าง 

3. งานไฟฟ้า กองช่าง 

4. งานสวนสาธารณะ กองช่าง 

5. ผู้อ านวยการกองช่างสุขาภิบาล 

6. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข 

7. งานจราจร สถานีต ารวจภูธรทุง่สง 

8. ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

9. หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

6 สอบถามและสัมภาษณ์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ร่วมกันพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า 

1. ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

2. งานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม 

3. ผู้อ านวยการกองช่าง 

4. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองช่าง 

5. หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

6. งานปกครอง ส านักปลัดเทศบาล 

7. งานท่องเที่ยว ส านักปลัดเทศบาล 
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ล าดับ ขั้นตอนการสอบถามและสัมภาษณ ์ ผู้ถูกสอบถามหรอืถกูสัมภาษณ ์

8. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข 

9. โรงพยาบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง 

10. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

7 สอบถามและสัมภาษณ์ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับปรุงและ

พัฒนาการบริหารจดัการองค์กรเทศบาลและองค์กร

ชุมชนสู่การบริหารจัดการทีด่ีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วม

แบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาล

อัจฉริยะ 

1. ห้องสมุด 

2. หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

3. งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล 

4. งานปกครอง ส านักปลัดเทศบาล 

5. ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 

6. หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพรวิ่ชาการ 
กองวิชาการและแผนงาน 
7. ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

8. งานนิติการ 
9. ผู้อ านวยการกองคลัง 
10. ฝ่ายผลประโยชน์ กองคลัง 
11. ฝ่ายพัสดุ กองคลัง 

 

2. ผลการศึกษาข้อมูลจากเอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปี

งบประมาณ 2558 

 2.1 จ านวนแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองทุ่งสง 
 

ตารางท่ี 3 แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองทุ่งสง (แยกตามยุทธศาสตร์) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา จ านวนแนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬา

แบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า 

10 

2. ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน รักษาส่ิงแวดลอ้ม 

ป้องกันน้ าท่วม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

11 

3. ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า 7 

4. ปรับปรุงและพัฒนาการบรหิารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กร

ชุมชนสู่การบริหารจัดการทีด่ีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ

รองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ 

8 

รวม 36 
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ตารางท่ี 4 รายละเอียดแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองทุ่งสง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา รายละเอียดแนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาการศึกษา  

ศาสนา  ประเพณี 

ศิลปวัฒนธรรม และ

การกีฬาแบบบูรณาการ

สู่คุณภาพมาตรฐานที่

เหนือกว่า 

1.1 พัฒนาผู้เรียนให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมที่เหมาะสม มีความรู้คู่คุณธรรม สร้าง

โอกาสในการเรียนรู้ ตามเกณฑ์มาตรฐาน และสามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมคีวามสุข 

1.2 พัฒนาผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการศึกษาต่อในระดบัที่สูงขึ้นและมีคุณภาพ 

1.3 พัฒนาหลักสูตร สนับสนุนงานวิจัยด้านการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มคีวาม

โดดเด่นทุกกลุ่มสาระสอดคล้องกับความต้องการท้องถิน่ สะท้อนเอกลักษณ์ของชุมชนและมี

การขยายผล ไปสู่การจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

1.4 พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีความพร้อมทุกด้านโดยจัดตั้งโรงเรยีนและพัฒนาระบบบริหาร

จัดการ "รีสอร์ทอนุบาล" และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

1.5 พัฒนาครตู้นแบบและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานและมีความเป็นเลิศ โดย

มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้ เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสมัยใหม่ ในการจดัการ

การเรียนการสอนและการบริหารการศึกษา 

1.6 พัฒนาศูนยเ์รียนรูใ้หเ้ป็นห้องเรียนต้นแบบเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์

และคุณลักษณะอันพึงประสงคข์องผู้เรียนทั้ง 5 ด้าน 

1.7 สนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพ พัฒนาสู่ความเป็นเลศิและสู่มืออาชีพในระดับสากลและ

พัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงเรียน และระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาให้ได้มาตรฐาน 

1.8 สร้างระบบบรหิารจัดการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุง่สง  เสริมสร้างการมีส่วน

ร่วมบริหารจดัการของภาคทีุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพเป็นระบบและได้มาตรฐาน 

1.9 พัฒนาระบบโรงเรียนมัธยมศกึษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและมุ่งเนน้ความเป็นเลศิใน

ด้านวิชาการและด้านสังคม 

1.10 น าภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม อาชีพมาเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

คนทัง้ในระบบและนอกระบบการศึกษา 

2. ร่วมกันจัดวางผัง

เมือง พัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน รักษา

ส่ิงแวดล้อม ป้องกันน้ า

ท่วม  สู่เมืองน่าอยู่อย่าง

ยั่งยืน 

2.1 บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนอย่างคุณภาพในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาอุทกภัย

เมืองทุ่งสงแบบบูรณาการให้ยั่งยนืโดยบูรณาการการพัฒนาด้านกายภาพและด้านกระบวนการ

ทางสังคมอย่างเช่ือมโยงและต่อเนื่อง 

2.2 สร้างกระบวนการเรียนรู้กฎหมายผังเมืองรวมเมืองทุ่งสง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน

การปฏิบัต ิ

2.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายถนน ระบบระบายน้ า ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ให้

เพียงพอ และปรับปรุงบ ารุงรักษาอาคารสถานที่สาธารณะ 

2.4 ปรบัปรุงและพัฒนาพ้ืนที่สวนสาธารณะ สวนหย่อม และปรับปรุงภูมิทศัน์ในเขตเทศบาล
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา รายละเอียดแนวทางการพัฒนา 

ให้สวยงามเป็นระเบียบโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 

2.5 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะอย่างมีส่วนร่วม 

2.6 ปรบัปรุงพัฒนาและบรหิารจดัการตลาดสด  ตลาดนัด ตลาดคนเดิน ให้สวยงาม สะอาด ถูก

หลักสุขาภิบาลโดยการมีส่วนร่วม 

2.7 ส่งเสริม อนุรักษ์  ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

2.8 จัดระบบจราจรให้มีระเบียบและสร้างวินัยจราจรแก่ประชาชน โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

แบบบูรณาการ 

2.9 ปรบัปรุงระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลให้มปีระสิทธิภาพถูกหลัก

สุขาภิบาล  สร้างเครือข่ายทุกภาคมีีส่วนร่วม สามารถลดปริมาณขยะ และการน าขยะกลับมาใช้

ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.10 บริหารจดัการระบบบ าบัดน้ าเสียที่มีอยู่ให้มปีระสิทธิภาพโดยประชาชนมีส่วนร่วมและ

ขยายระบบบ าบดัน้ าเสียให้ครอบคลุมพื้นทีเ่ขตเทศบาล 

2.11 รณรงค์ส่งเสริมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและน้ ามันและสนับสนุนการใช้พลังงาน

ทางเลือก 

3. ร่วมกันพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม สู่

คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า 

3.1 ส่งเสริมสนับสนุนใหเ้กิดการลงทุนด้านคมนาคมขนส่ง รองรับการขยายการลงทุนภาค

ธุรกิจและอุตสาหกรรมและขยายการจ้างงานในพื้นที่ให้สามารถลดต้นทนุและเพิ่ม

ความสามารถในการแข่งขัน 

3.2 พัฒนาทักษะและส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มผู้จ้างงาน กลุ่มอาชีพ ผู้ด้อยโอกาส ยากจน ภายใต้

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 

3.3 ส่งเสริมและสนับสนนุใหเ้กิดเครือข่ายธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงวัฒนธรรม และ

การกีฬา เชื่อมต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองทุ่งสง

เชื่อมโยงกับพื้นทีใ่กล้เคียงโดยชมุชนมีส่วนร่วม 

3.4 จัดบริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานทั่วถึงและรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรม

สุขภาพที่ถูกต้อง 

3.5 จัดระบบป้องกันอาชญากรรม ยาเสพติด และอบายมุข โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 

3.6 พัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยพิบัติ ให้มีประสิทธิภาพโดยทุกภาคส่วนมี

ส่วนร่วม 

3.7 ส่งเสริมสวัสดิการชุมชนโดยจัดสวัสดิการแก่คนชรา  ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ คนยากจน 

ให้พอเพียงแก่การด ารงชีพและเปน็ธรรม 

4. ปรับปรุงและ

พัฒนาการบริหาร

4.1 ปรบัปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบรหิารจัดการและเพื่อการบริการ

ประชาชนของเทศบาลและของชมุชนให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสามารถเข้าถึงได้ง่าย
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา รายละเอียดแนวทางการพัฒนา 

จัดการองค์กรเทศบาล

และองค์กรชุมชนสู่การ

บริหารจัดการที่ดีโดย

ทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบ 

บูรณาการรองรับความ

เปลี่ยนแปลงสู่เทศบาล

อัจฉริยะ 

สะดวกในการใช้ประโยชน ์

4.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มคีวามรู้และทักษะในการท างานเฉพาะด้านและท างานเป็นทีม

ที่มีประสิทธิภาพและยกระดับคณุภาพการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามหลัก          

ธรรมาภิบาลผ่านเกณฑ์การบริหารจัดการทีด่ ี

4.3 ปรบัปรุงและพัฒนาระบบการส่ือสารเพื่อการพัฒนางานและพัฒนาชุมชนให้มี

ประสิทธิภาพ และลดขั้นตอนปฏบิัติงาน 

4.4 พัฒนาระบบบริการทุกกระบวนงานบริการของเทศบาลโดยส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วน

ร่วมอย่างเข้มแขง็ 

4.5 เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาการจัดเก็บรายไดข้องเทศบาลใหค้รบถ้วน ทั่วถึง และเป็น

ธรรม 

4.6 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองการบรหิารสู่การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 

4.7 ปรบัปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัตงิาน 

4.8 ส่งเสริมองค์กรชุมชน (อบช.) ทุกองค์การบรหิารชุมชน/กลุ่มต่างๆ ให้มีส่วนร่วมในการ

พัฒนาเมืองอย่างเข้มแขง็ และบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
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 2.2 สรุปการน าโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (2558-2560) ไปด าเนินการจริง ในปีงบประมาณ 

2558 

 

ตารางที่ 5 สรุปการน าโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (2558-2560) ไปด าเนินการจริง ในปีงบประมาณ 

2558 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา จ านวน/ 

โครงการตาม 

แผนสามป ี

จ านวน

โครงการ ตาม

แผน 3 ปีที่

น ามาท าแผน 

ด าเนินงาน 

สัดส่วนของ 

โครงการตาม

แผน 3 ปีทีน า 

มาท าแผน

ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ 

จ านวน/

โครงการ ตาม

แผน 

ด าเนินงานที ่

ด าเนินการ

เสร็จ 

สัดส่วนของ 

โครงการตาม

แผน 3 ปีที ่ 

ด า เนินการ 

เสร็จ คิดเป็น

ร้อยละ 

1. พัฒนาการศึกษา  ศาสนา  

ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และ

การกีฬาแบบบูรณาการสู่

คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า 

37 32 86.49 32 86.49 

2. ร่วมกันจัดวางผังเมือง 

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน รักษา

ส่ิงแวดล้อม ป้องกันน้ าท่วมสู่

เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

21 18 85.71 15 71.43 

3. ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคม สู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า 

32 26 81.25 24 75.00 

4. ปรับปรุงและพัฒนาการ

บริหารจัดการองค์กรเทศบาล

และองค์กรชุมชนสู่การบริหาร

จัดการที่ดโีดยทุกภาคีมีส่วน

ร่วมแบบบูรณาการรองรับ

ความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาล

อัจฉริยะ 

30 30 100.00 25 83.33 

รวม 120 106 88.33 96 80.00 
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สรุปผลโครงการจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี 2558 จ านวนรวมทั้งส้ิน 120 โครงการ เทศบาลได้น า

โครงการต่าง ๆ ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (2558-2560) สู่การปฏิบัติ โดยได้ตั้งงบประมาณ เพื่อด าเนินการซ่ึง

ปรากฏตาม แผนด าเนินงานประจ าปี 2558 จ านวน 106 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 88.33 ของโครงการทั้งหมดจาก 

แผนพัฒนาสามปี โดยแบ่งเป็น 4 ยุทธศาสตร์และได้มีการน าโครงการไปด าเนินการจนแล้วเสร็จ จ านวน 96 

โครงการ คิดเป็นร้อยละ 80.00  

2.3 สรุปผลการด าเนนิงานโครงการตามแผนพฒันาเทศบาลสามปี (2558-2560) ประจ าปี 2558 

 

ตารางท่ี 6 สรุปผลการด าเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (2558-2560) ประจ าปี 2558 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการที่เสร็จ โครงการที่อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

โครงการที่ไม่

ด าเนินการ 

โครงการตาม

แผนพัฒนาสามปี 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. พัฒนาการศึกษา  ศาสนา  

ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 

และการกีฬาแบบบูรณาการ

สู่คุณภาพมาตรฐานที่

เหนือกว่า 

32 86.49 0 0.00 0 0.00 37 86.49 

2. ร่วมกันจัดวางผังเมือง 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกัน

น้ าท่วมสู่เมืองน่าอยู่อย่าง

ย่ังยืน 

15 71.43 0 0.00 3 14.29 21 85.71 

3. ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคม สู่คุณภาพชีวิตที่

ดีกว่า 

24 75.00 0 0.00 2 6.25 32 81.25 

4. ปรับปรุงและพัฒนาการ

บริหารจัดการองค์กร

เทศบาลและองค์กรชุมชน

สู่การบริหารจัดการที่ดีโดย

ทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบ

บูรณาการรองรับความ

เปลี่ยนแปลงสู่เทศบาล

อัจฉริยะ 

25 83.33 1 3.33 4 13.33 30 100.00 

รวม 96 80.00 1 0.83 9 7.50 120 88.33 
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จากการด าเนินงานโครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปีงบประมาณ 2558 ซ่ึง

เทศบาลได้ตั้งงบประมาณส าหรับการด าเนินโครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา 4 

ยุทธศาสตร์ รวมทั้งส้ิน 120 โครงการ 

- จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 96 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 80.00  

- จ านวนโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 1 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 0.83 

- จ านวนโครงการที่ไม่ด าเนินการ จ านวน 9 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 7.50  

ปรากฏผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 มีจ านวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปี ประจ าปี 2558 ทั้งหมด 37 โครงการ เทศบาล

สามารถด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 32 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 86.49 จ านวนโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 

(ไม่มี) โครงการที่ไม่ด าเนินการ (ไม่มี)  

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 มี จ านวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปี ประจ าปี 2558 ทั้งหมด 21 โครงการ 

เทศบาลสามารถด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 71.43 จ านวนโครงการที่อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ (ไม่มี) โครงการที่ไม่ด าเนินการ จ านวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.50  

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 มีจ านวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปี 2558 ทั้งหมด 32 โครงการ เทศบาลสามารถ

ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 24 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75.00 จ านวนโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ (ไม่มี) 

จ านวนโครงการที่ไม่ด าเนินการ 2โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.25  

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 มีจ านวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปี 2558 ทั้งหมด 30 โครงการ เทศบาลสามารถ

ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 25 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 83.33 จ านวนโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 1 

โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.33 และจ านวนโครงการที่ไม่ด าเนินการ จ านวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 13.33  

เทศบาลได้น าโครงการต่าง ๆ ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (2558-2560) สู่การปฏิบัติ โดยได้ตั้ง

งบประมาณ เพื่อด าเนินการซ่ึงปรากฏตาม แผนด าเนินงานประจ าปี 2558 จ านวน 106 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 

88.33 ของโครงการทั้งหมดจาก แผนพัฒนาสามปี  

ดังนั้น จากสัดส่วนผลการด าเนินงานโครงการต่าง ๆ ตามแผนพัฒนาเทศบาล ประจ าปี 2558 ผลปรากฏ

ว่า สัดส่วนของ โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ มีมากที่สุด ร้อยละ 80.00 ของโครงการทั้งหมด เนื่องจากคณะ

ผู้บริหารได้มีการเร่งรัด และติดตามการท างานของทุก งาน / ฝ่าย / กอง ของเทศบาลเมืองทุ่งสงให้ท างานให้

เกิดผลแก่ประชาชนให้มากที่สุด แสดงให้เห็นว่าเทศบาลเมืองทุ่งสงมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานได้ตาม

แผนพัฒนาเทศบาล ประจ าปี 2558 
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3. ข้อมูลจากผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล 4 ยุทธศาสตร์ 

ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 ตามความพึงพอใจของประชาชน 

ผู้ประเมินได้เก็บรวบรวมข้อมูล จากประชาชนที่เป็นตัวแทนครัวเรือนที่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 20 ชุมชน และ 1 ย่านการค้า จ านวน 400 คนซ่ึงได้มาจากการสุ่ม
อย่างง่าย (Sample Random Sampling) และหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และอื่น ๆ ที่อยู่ในเขต
เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 50 หน่วยงานซ่ึงได้มาจากการสุ่มแบบโควตา (Quota 
Sampling) รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 450 คน ซ่ึงผลการประเมิน ประกอบด้วย 3 ตอนดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 ข้อมูลแสดงความคดิเหน็จากความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานของเทศบาล
เมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 
 ตอนที่ 3 ความคิดเห็นทั่วไปและข้อเสนอแนะ 

ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล ตามความพึงพอใจ

ของประชาชน ดังแสดงในตารางที่ 7 
 

ตารางท่ี 7 ผลการประเมนิผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล 

ยุทธศาสตร์ด้าน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

อันดับ 

1. พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่
คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า 

3.452 0.701 ปานกลาง 1 

2. ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
รักษาส่ิงแวดล้อม ป้องกันน้ าท่วม สู่เมืองน่าอยู่อย่าง
ยั่งยืน 

3.271 0.620 ปานกลาง 2 

3. ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวิต
ที่ดีกว่า 

3.246 0.634 ปานกลาง 3 

4. ปรับปรุงและพัฒนาการบรหิารจัดการองค์กร
เทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการที่ดี
โดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความ
เปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอจัฉริยะ 

3.223 0.681 ปานกลาง 4 

รวม 3.298 0.594 ปานกลาง  
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ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล ตามความพึงพอใจ
ของประชาชน พบว่าทุกยุทธศาสตร์ประชาชนมีความพึงพอใจเกินกึ่งหนึ่ง คือเกิน 2.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 ถือ
ได้ว่าบรรลุผลสัมฤทธิ์ แต่เมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.298 
ซ่ึงถือได้ว่ายังไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์เท่าที่ควรโดยสามารถเรียงล าดับความพึงพอใจ 3 อันดับแรก ได้ดังนี้ 

ความพึงพอใจมากที่สุด  3 อนัดับแรก (เรียงจากมากไปหาน้อย) 
 อันดับที่  1 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม  และการกีฬาแบบ     
บูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คือมีค่าเฉลี่ย 3.452 
 อันดับที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาส่ิงแวดล้อม ป้องกัน 
น้ าท่วม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คือมีค่าเฉลี่ย 3.271 

อันดับที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า ประชาชนมีความ 
พึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คือมีค่าเฉลี่ย 3.246 
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4. สรุปผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล ประจ าปี 2558 

 

ตารางท่ี 8 สรุปผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองทุ่งสง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

พัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า 

การ

ประเมิน 

โครงการ

ทั้งหมด 

โครงการ 

ที่แล้วเสร็จ 

คิดเป็น

ร้อยละ 

ผลการ

ประเมิน 

ผลสัมฤทธิ์ 

เชิง

ปริมาณ 

37 32 86.49  มีทั้งหมด 37 โครงการ เทศบาลสามารถ

ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 32 โครงการ 

คิดเป็นร้อยละ 86.49 จ านวนโครงการที่

อยู่ระหว่างด าเนนิการ (ไม่มี) โครงการที่

ไม่ด าเนินการ (ไม่มี) แสดงถึงการท างาน

ส่วนใหญ่เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน

ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

เชิง

คุณภาพ 

   3.452 ประชาชนมีความพึงพอใจในการ

ด าเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง 

 

จากตารางที่ 8 พบว่า การด าเนินงานของเทศบาลเมืองทุ่งสง ตามยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการศึกษา  

ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า 

มีทั้งหมด 37 โครงการ เทศบาลสามารถด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 32 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 86.49 

จ านวนโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ (ไม่มี) โครงการที่ไม่ด าเนินการ (ไม่มี) แสดงถึงการท างานส่วนใหญ่

เป็นไปตามแผนการด าเนินงานตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.452 
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ตารางท่ี 9 สรุปผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองทุ่งสง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ร่วมกันจัดวางผังเมือง พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน รกัษาส่ิงแวดล้อม ป้องกันน้ าท่วม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

การ

ประเมิน 

โครงการ

ทั้งหมด 

โครงการ 

ที่แล้วเสร็จ 

คิดเป็น

ร้อยละ 

ผลการ

ประเมิน 

ผลสัมฤทธิ์ 

เชิง

ปริมาณ 

21 15 71.43  มีทั้งหมด 21 โครงการ เทศบาลสามารถ

ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 15 โครงการ 

คิดเป็นร้อยละ 71.43 จ านวนโครงการที่

อยู่ระหว่างด าเนนิการ (ไม่มี) โครงการที่

ไม่ด าเนินการ จ านวน 3 โครงการ คิดเป็น

ร้อยละ 7.50 แสดงถึงการท างานส่วน

ใหญ่เป็นไปตามแผนการด าเนินงานตาม

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

เชิง

คุณภาพ 

   3.271 ประชาชนมีความพึงพอใจในการ

ด าเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง 

 

จากตารางที่ 9 พบว่า การด าเนินงานของเทศบาลเมืองทุ่งสง ตามยุทธ์ศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง 

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน รักษาส่ิงแวดล้อม ป้องกันน้ าท่วม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

มีทั้งหมด 21 โครงการ เทศบาลสามารถด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 71.43 

จ านวนโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ (ไม่มี) โครงการที่ไม่ด าเนินการ จ านวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.50 

แสดงถึงการท างานส่วนใหญ่เป็นไปตามแผนการด าเนินงานตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.271 
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ตารางท่ี 10 สรุปผลการประเมนิผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองทุ่งสง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวิตที่ดกีว่า 

การ

ประเมิน 

โครงการ

ทั้งหมด 

โครงการ 

ที่แล้วเสร็จ 

คิดเป็น

ร้อยละ 

ผลการ

ประเมิน 

ผลสัมฤทธิ์ 

เชิง

ปริมาณ 

32 24 75.00  มีทั้งหมด 32 โครงการ เทศบาลสามารถ

ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 24 โครงการ 

คิดเป็นร้อยละ 75.00 จ านวนโครงการที่

อยู่ระหว่างด าเนนิการ (ไม่มี) จ านวน

โครงการที่ไม่ด าเนินการ 2โครงการ คิด

เป็นร้อยละ 6.25  แสดงถึงการท างาน

ส่วนใหญ่เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน

ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

เชิง

คุณภาพ 

   3.246 ประชาชนมีความพึงพอใจในการ

ด าเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง 

 

จากตารางที่ 10 พบว่า การด าเนินงานของเทศบาลเมืองทุ่งสง ตามยุทธ์ศาสตร์ที่ 3 ร่วมกันพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า 

มีทั้งหมด 32 โครงการ เทศบาลสามารถด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 24 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75.00 

จ านวนโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ (ไม่มี) จ านวนโครงการที่ไม่ด าเนินการ 2โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.25  

แสดงถึงการท างานส่วนใหญ่เป็นไปตามแผนการด าเนินงานตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.246 
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ตารางท่ี 11 สรุปผลการประเมนิผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองทุ่งสง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

ปรับปรงุและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองคก์รชมุชนสู่การบริหารจัดการที่ดีโดยทุกภาคีมีส่วน

ร่วมแบบบรูณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ 

การ

ประเมิน 

โครงการ

ทั้งหมด 

โครงการ 

ที่แล้วเสร็จ 

คิดเป็น

ร้อยละ 

ผลการ

ประเมิน 

ผลสัมฤทธิ์ 

เชิง

ปริมาณ 

30 25 83.33  มีทั้งหมด 30 โครงการ เทศบาลสามารถ

ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 25 โครงการ 

คิดเป็นร้อยละ 83.33 จ านวนโครงการที่

อยูร่ะหว่างด าเนนิการ จ านวน 1 โครงการ 

คิดเป็นร้อยละ 3.33 และจ านวนโครงการ

ที่ไม่ด าเนนิการ จ านวน 4 โครงการ คิด

เป็นร้อยละ 13.33 แสดงถึงการท างาน

เป็นไปตามแผนการด าเนินงานตาม

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

เชิง

คุณภาพ 

   3.223 ประชาชนมีความพึงพอใจในการ

ด าเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง 

 

จากตารางที่ 11 พบว่า การด าเนินงานของเทศบาลเมืองทุ่งสง ตามยุทธ์ศาสตร์ที่ 4 ปรับปรุงและ

พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการที่ดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบ

บูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ 

มีทั้งหมด 30 โครงการ เทศบาลสามารถด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 25 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 83.33 

จ านวนโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.33 และจ านวนโครงการที่ไม่

ด าเนินการ จ านวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 13.33 แสดงถึงการท างานเป็นไปตามแผนการด าเนินงานตาม

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.223 
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จากการด าเนินงานโครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปีงบประมาณ 2558 ซ่ึง 

เทศบาลได้ตั้งงบประมาณส าหรับการด าเนินโครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา 4 

ยุทธศาสตร์ รวมทั้งส้ิน 120 โครงการ 

เทศบาลได้น าโครงการต่าง ๆ ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี  (2558-2560) สู่การปฏิบัติ โดยได้ตั้ง

งบประมาณ เพื่อด าเนินการซ่ึงปรากฏตาม แผนด าเนินงานประจ าปี 2558 จ านวน 106 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 

88.33 ของโครงการทั้งหมดจาก แผนพัฒนาสามปี  

ดังนั้น จากสัดส่วนผลการด าเนินงานโครงการต่าง ๆ ตามแผนพัฒนาเทศบาล ประจ าปี 2558 ผลปรากฏ

ว่า สัดส่วนของ โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ มีมากที่สุด ร้อยละ 80.00 ของโครงการทั้งหมด เนื่องจากคณะ

ผู้บริหารได้มีการเร่งรัด และติดตามการท างานของทุก งาน / ฝ่าย / กอง ของเทศบาลเมืองทุ่งสงให้ท างานให้

เกิดผลแก่ประชาชนให้มากที่สุด แสดงให้เห็นว่าเทศบาลเมืองทุ่งสงมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานได้ตาม

แผนพัฒนาเทศบาล ประจ าปี 2558 

ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล ตามความพึงพอใจ

ของประชาชน พบว่าทุกยุทธศาสตร์ประชาชนมีความพึงพอใจเกินกึ่งหนึ่ง คือเกิน 2.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 ถือ

ได้ว่าบรรลุผลสัมฤทธิ์ แต่เมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.298 

ซ่ึงถือได้ว่ายังไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์เท่าที่ควร 
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ผลการด าเนินงานตามจุดมุ่งหมายการ

พัฒนา (GOALS) ในประเด็นยุทธศาสตร์

ของเทศบาลเมืองทุ่งสง 
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จากด าเนินงานตามจุดมุ่งหมายการพัฒนา (GOALS) ในประเด็นยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองทุ่งสง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 ซ่ึงเทศบาลได้ตั้งตัวช้ีวัดไว้ รวมทั้งส้ิน 116 ตัวช้ีวัด 

- จ านวนตัวช้ีวัดที่ด าเนินการบรรลุ จ านวน 51 ตัวช้ีวัด คิดเป็น ร้อยละ 43.97  

- จ านวนตัวช้ีวัดที่ด าเนินการไม่บรรลุ จ านวน 31 ตัวช้ีวัด คิดเป็น ร้อยละ 26.72  

- จ านวนตัวช้ีวัดที่ประเมินไม่ได้ จ านวน 34 ตัวช้ีวัด คิดเป็น ร้อยละ 29.31 

ปรากฏผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 มีจ านวนตั้งตัวช้ีวัดไว้ รวมทั้งส้ิน 41 ตัวช้ีวัด จ านวนตัวช้ีวัดที่ด าเนินการบรรลุ 

จ านวน 22 ตัวช้ีวัด คิดเป็น ร้อยละ 53.66 จ านวนตัวช้ีวัดที่ด าเนินการไม่บรรลุ จ านวน 15 ตัวช้ีวัด คิดเป็น ร้อยละ 

36.59 จ านวนตัวช้ีวัดที่ประเมินไม่ได้ จ านวน 4 ตัวช้ีวัด คิดเป็น ร้อยละ 9.75 

2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 มีจ านวนตั้งตัวช้ีวัดไว้ รวมทั้งส้ิน 25 ตัวช้ีวัด จ านวนตัวช้ีวัดที่ด าเนินการบรรลุ 

จ านวน 12 ตัวช้ีวัด คิดเป็น ร้อยละ 48.00 จ านวนตัวช้ีวัดที่ด าเนินการไม่บรรลุ จ านวน 3 ตัวช้ีวัด คิดเป็น ร้อยละ 

12.00 จ านวนตัวช้ีวัดที่ประเมินไม่ได้ จ านวน 10 ตัวช้ีวัด คิดเป็น ร้อยละ 40.00 

3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 มีจ านวนตั้งตัวช้ีวัดไว้ รวมทั้งส้ิน 28 ตัวช้ีวัด จ านวนตัวช้ีวัดที่ด าเนินการบรรลุ 

จ านวน 9 ตัวช้ีวัด คิดเป็น ร้อยละ 32.14 จ านวนตัวช้ีวัดที่ด าเนินการไม่บรรลุ จ านวน 5 ตัวช้ีวัด คิดเป็น ร้อยละ 

17.86 จ านวนตัวช้ีวัดที่ประเมินไม่ได้ จ านวน 14 ตัวช้ีวัด คิดเป็น ร้อยละ 50.00 

4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 มีจ านวนตั้งตัวช้ีวัดไว้ รวมทั้งส้ิน 22 ตัวช้ีวัด จ านวนตัวช้ีวัดที่ด าเนินการบรรลุ 

จ านวน 8 ตัวช้ีวัด คิดเป็น ร้อยละ 36.36 จ านวนตัวช้ีวัดที่ด าเนินการไม่บรรลุ จ านวน 8 ตัวช้ีวัด คิดเป็น ร้อยละ 

36.36 จ านวนตัวช้ีวัดที่ประเมินไม่ได้ จ านวน 6 ตัวช้ีวัด คิดเป็น ร้อยละ 27.28 

ดังนั้น จากสัดส่วนผลการด าเนินงานจุดมุ่งหมายการพัฒนา (GOALS) ในประเด็นยุทธศาสตร์ของ

เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558  ผลปรากฏว่า สัดส่วนของตัวช้ีวัดที่ด าเนินการบรรลุ มี

มากที่สุด ร้อยละ 43.97 ของตัวช้ีวัดทั้งหมด แสดงให้เห็นว่าถึงแม้สัดส่วนของตัวช้ีวัดที่ด าเนินการบรรลุ มีมาก

ที่สุด แต่สัดส่วนยังไม่ถึงร้อยละ 50.00 ดังนั้นเทศบาลเมืองทุ่งสงต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานเพื่อให้

บรรลุตามตัวช้ีวัดที่สูงขึ้น และต้องทบทวนการตั้งตัวช้ีวัดหรือการเก็บข้อมูลตามตัวช้ีวัด เพราะจ านวนตัวช้ีวัดที่

ประเมินไม่ได้ มีมากถึงร้อยละ 29.31 

 



 
 
 

 
 
 

บทสรุปส าหรบัผูบ้ริหาร 
  
 

การประเมินผลความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณของเทศบาลเมืองทุ่งสง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 

รัฐศวรรธน์  กิ่งแก้ว และคณะ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต ้SCT 
 

 
 

โครงการนี้ได้รับงบประมาณจากเทศบาลเมอืงทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ปีงบประมาณ 2559 
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1. วิธีการประเมิน 

1) ศึกษาการประหยัดงบประมาณ จากเอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจ าปี 2558 ในส่วนของร้อยละของงบประมาณที่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประหยัดได้จากการด าเนินการสอบราคา หรือประกวดราคา หรือการประมูลด้วย

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ของโครงการในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และส่ิงก่อสร้าง  

2) ศึกษาใช้งบประมาณจากเอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

ประจ าปีงบประมาณ 2558  ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 ใน 4 

ยุทธศาสตร์ ดังแสดงในตารางที่ 1 

 

ตารางท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล 4 ยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

ยุทธศาสตร์ที ่ ยุทธศาสตร์ด้าน 

1 พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพ

มาตรฐานที่เหนือกว่า 

2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาส่ิงแวดล้อม ป้องกันน้ าท่วม สู่เมือง 

น่าอยู่อย่างยั่งยืน 

3 ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า 

4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจดัการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการ 

ที่ดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ 

 

3) ประเมินการใช้งบประมาณเปรียบเทียบกับการใช้ประโยชน์ 

4) การเก็บข้อมูลจากเวทีการประชุมของเทศบาลเมืองทุง่สง 

5) การสอบถามและสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
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2. ผลการศึกษาการประหยัดงบประมาณ จากเอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจ าปี 2558  

 จากการศึกษาข้อมูลจากเอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์

และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจ าปี 2558 ในส่วนของร้อยละของงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น (อปท.) ประหยัดได้จากการด าเนินการสอบราคา หรือประกวดราคา หรือการประมูลด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ของโครงการในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และส่ิงก่อสร้าง  เฉพาะในโครงการใน           

เทศบัญญัติ / ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ได้ข้อมูลดังนี้ 

 2.1 เกณฑ์การประเมินการประหยัดงบประมาณ 

  - เกินร้อยละ 5.0 ขึ้นไป   ได้คะแนน 5 

  - เกินร้อยละ 2.5 แต่ไม่เกินร้อยละ 5.0  ได้คะแนน 3 

  - เกินร้อยละ 0 แต่ไม่เกินร้อยละ 2.5  ได้คะแนน 1 

  - ร้อยละ 0    ได้คะแนน 0 

 2.2 วิธีการค านวณการประหยัดงบประมาณ 

 

งบตามขอ้บัญญัตขิองโครงการที่มีการจัดซื้อจดัจ้าง วงเงินตามสัญญา

งบตามข้อบญัญัติของโครงการที่มีการจดัซื้อจัดจ้าง
       

 

 2.3 ข้อมูลประกอบการค านวณการประหยัดงบประมาณ  

  - งบตามข้อบัญญัติของโครงการที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง  = 182,103,636.36 บาท 

  - วงเงินตามสัญญา     = 175,391,617.36 บาท 

 

2.4 ผลการค านวณการประหยัดงบประมาณ 

 

  =  
                             

              
       

 

  = 3.69% หรือร้อยละ 3.69 

  

2.5 น าผลการค านวณไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินการประหยัดงบประมาณ 

 เทศบาลเมืองทุ่งสง ประหยัดงบประมาณร้อยละ 3.69 อยู่ในเกณฑ์การประหยัดงบประมาณช่วงเกิน  

ร้อยละ 2.5 แต่ไม่เกินร้อยละ 5.0 ดังนั้นเทศบาลจึงได้คะแนน 3 
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 2.6 สรุปผลการประเมินการประหยัดงบประมาณ 

เทศบาลเมืองทุ่งสง ประหยัดงบประมาณร้อยละ 3.69 อยู่ในเกณฑ์การประหยัดงบประมาณช่วงเกิน  

ร้อยละ 2.5 แต่ไม่เกินร้อยละ 5.0 ได้คะแนน 3 ถือว่าอยู่ในระดับดี แต่ควรประหยัดงบประมาณให้มากกว่าร้อยละ 

5.0 โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินการสอบราคา หรือประกวดราคา หรือการประมูลด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  เพื่อจะได้น างบประมาณส่วนที่ประหยัดได้ไปพัฒนาในด้านอื่นต่อไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

3. ผลการศึกษาการใช้งบประมาณ จากเอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

ประจ าปีงบประมาณ 2558 ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558  

 

3.1 จ านวนแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองทุ่งสง 

จ านวนแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองทุ่งสงแยกตามยุทธศาสตร์การ

พัฒนา  4 ยุทธศาสตร์ มีทั้งหมด 36 แนวทางการพัฒนา แยกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  
 

ตารางท่ี 2 แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองทุ่งสง (แยกตามยุทธศาสตร์) 

ยุทธศาสตร์ด้าน จ านวนแนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬา

แบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า 

10 

2. ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน รักษาส่ิงแวดลอ้ม 

ป้องกันน้ าท่วม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

11 

3. ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า 7 

4. ปรับปรุงและพัฒนาการบรหิารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กร

ชุมชนสู่การบริหารจัดการทีด่ีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ

รองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ 

8 

รวม 36 
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ตารางท่ี 3 รายละเอียดแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองทุ่งสง 

ยุทธศาสตร์ด้าน รายละเอียดแนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาการศึกษา  

ศาสนา  ประเพณี 

ศิลปวัฒนธรรม และ

การกีฬาแบบบูรณาการ

สู่คุณภาพมาตรฐานที่

เหนือกว่า 

1.1 พัฒนาผู้เรียนให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมที่เหมาะสม มีความรู้คู่คุณธรรม สร้าง

โอกาสในการเรียนรู้ ตามเกณฑ์มาตรฐาน และสามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมคีวามสุข 

1.2 พัฒนาผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการศึกษาต่อในระดบัที่สูงขึ้นและมีคุณภาพ 

1.3 พัฒนาหลักสูตร สนับสนุนงานวิจัยด้านการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มคีวาม

โดดเด่นทุกกลุ่มสาระสอดคล้องกับความต้องการท้องถิน่ สะท้อนเอกลักษณ์ของชุมชนและมี

การขยายผล ไปสู่การจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

1.4 พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีความพร้อมทุกด้านโดยจัดตั้งโรงเรยีนและพัฒนาระบบบริหาร

จัดการ "รีสอร์ทอนุบาล" และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

1.5 พัฒนาครตู้นแบบและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานและมีความเป็นเลิศ โดย

มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้ เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสมัยใหม่ ในการจดัการ

การเรียนการสอนและการบริหารการศึกษา 

1.6 พัฒนาศูนยเ์รียนรูใ้หเ้ป็นห้องเรียนต้นแบบเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์

และคุณลักษณะอันพึงประสงคข์องผู้เรียนทั้ง 5 ด้าน 

1.7 สนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพ พัฒนาสู่ความเป็นเลศิและสู่มืออาชีพในระดับสากลและ

พัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงเรียน และระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านกีฬาให้ได้มาตรฐาน 

1.8 สร้างระบบบรหิารจัดการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุง่สง  เสริมสร้างการมีส่วน

ร่วมบริหารจดัการของภาคทีุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพเป็นระบบและได้มาตรฐาน 

1.9 พัฒนาระบบโรงเรียนมัธยมศกึษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและมุ่งเนน้ความเป็นเลศิใน

ด้านวิชาการและด้านสังคม 

1.10 น าภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม อาชีพมาเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

คนทัง้ในระบบและนอกระบบการศึกษา 

2. ร่วมกันจัดวางผัง

เมือง พัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน รักษา

ส่ิงแวดล้อม ป้องกันน้ า

ท่วม  สู่เมืองน่าอยู่อย่าง

ยั่งยืน 

2.1 บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนอย่างคุณภาพในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาอุทกภัย

เมืองทุ่งสงแบบบูรณาการให้ยั่งยนืโดยบูรณาการการพัฒนาด้านกายภาพและด้านกระบวนการ

ทางสังคมอย่างเช่ือมโยงและต่อเนื่อง 

2.2 สร้างกระบวนการเรียนรู้กฎหมายผังเมืองรวมเมืองทุ่งสง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน

การปฏิบัต ิ

2.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายถนน ระบบระบายน้ า ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ให้

เพียงพอ และปรับปรุงบ ารุงรักษาอาคารสถานที่สาธารณะ 

2.4 ปรบัปรุงและพัฒนาพ้ืนที่สวนสาธารณะ สวนหย่อม และปรับปรุงภูมิทศัน์ในเขตเทศบาล

ให้สวยงามเป็นระเบียบโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
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ยุทธศาสตร์ด้าน รายละเอียดแนวทางการพัฒนา 

2.5 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะอย่างมีส่วนร่วม 

2.6 ปรบัปรุงพัฒนาและบรหิารจดัการตลาดสด  ตลาดนัด ตลาดคนเดิน ให้สวยงาม สะอาด ถูก

หลักสุขาภิบาลโดยการมีส่วนร่วม 

2.7 ส่งเสริม อนุรักษ์  ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

2.8 จัดระบบจราจรให้มีระเบียบและสร้างวินัยจราจรแก่ประชาชน โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

แบบบูรณาการ 

2.9 ปรบัปรุงระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลให้มปีระสิทธิภาพถูกหลัก

สุขาภิบาล  สร้างเครือข่ายทุกภาคมีีส่วนร่วม สามารถลดปริมาณขยะ และการน าขยะกลับมาใช้

ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.10 บริหารจดัการระบบบ าบัดน้ าเสียที่มีอยู่ให้มปีระสิทธิภาพโดยประชาชนมีส่วนร่วมและ

ขยายระบบบ าบดัน้ าเสียให้ครอบคลุมพื้นทีเ่ขตเทศบาล 

2.11 รณรงค์ส่งเสริมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและน้ ามันและสนับสนุนการใช้พลังงาน

ทางเลือก 

3. ร่วมกันพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม สู่

คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า 

3.1 ส่งเสริมสนับสนุนใหเ้กิดการลงทุนด้านคมนาคมขนส่ง รองรับการขยายการลงทุนภาค

ธุรกิจและอุตสาหกรรมและขยายการจ้างงานในพื้นที่ให้สามารถลดต้นทนุและเพิ่ม

ความสามารถในการแข่งขัน 

3.2 พัฒนาทักษะและส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มผู้จ้างงาน กลุ่มอาชีพ ผู้ด้อยโอกาส ยากจน ภายใต้

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 

3.3 ส่งเสริมและสนับสนนุใหเ้กิดเครือข่ายธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงวัฒนธรรม และ

การกีฬา เชื่อมต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองทุ่งสง

เชื่อมโยงกับพื้นทีใ่กล้เคียงโดยชมุชนมีส่วนร่วม 

3.4 จัดบริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานทั่วถึงและรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรม

สุขภาพที่ถูกต้อง 

3.5 จัดระบบป้องกันอาชญากรรม ยาเสพติด และอบายมุข โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 

3.6 พัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยพิบัติ ให้มีประสิทธิภาพโดยทุกภาคส่วนมี

ส่วนร่วม 

3.7 ส่งเสริมสวัสดิการชุมชนโดยจัดสวัสดิการแก่คนชรา  ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ คนยากจน 

ให้พอเพียงแก่การด ารงชีพและเปน็ธรรม 

4. ปรับปรุงและ

พัฒนาการบริหาร

จัดการองค์กรเทศบาล

4.1 ปรบัปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบรหิารจัดการและเพื่อการบริการ

ประชาชนของเทศบาลและของชมุชนให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสามารถเข้าถึงได้ง่าย

สะดวกในการใช้ประโยชน ์
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ยุทธศาสตร์ด้าน รายละเอียดแนวทางการพัฒนา 

และองค์กรชุมชนสู่การ

บริหารจัดการที่ดีโดย

ทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบ 

บูรณาการรองรับความ

เปลี่ยนแปลงสูเ่ทศบาล

อัจฉริยะ 

4.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มคีวามรู้และทักษะในการท างานเฉพาะด้านและท างานเป็นทีม

ที่มีประสิทธิภาพและยกระดับคณุภาพการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามหลัก          

ธรรมาภิบาลผ่านเกณฑ์การบริหารจัดการทีด่ ี

4.3 ปรบัปรุงและพัฒนาระบบการส่ือสารเพื่อการพัฒนางานและพัฒนาชุมชนให้มี

ประสิทธิภาพ และลดขั้นตอนปฏบิัติงาน 

4.4 พัฒนาระบบบริการทุกกระบวนงานบริการของเทศบาลโดยส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วน

ร่วมอย่างเข้มแขง็ 

4.5 เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาการจัดเก็บรายไดข้องเทศบาลใหค้รบถ้วน ทั่วถึง และเป็น

ธรรม 

4.6 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองการบรหิารสู่การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 

4.7 ปรบัปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัตงิาน 

4.8 ส่งเสริมองค์กรชุมชน (อบช.) ทุกองค์การบรหิารชุมชน/กลุ่มต่างๆ ให้มีส่วนร่วมในการ

พัฒนาเมืองอย่างเข้มแขง็ และบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
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ตารางท่ี 4 ผลการประเมินการใช้งบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ด้าน โครงการ

ทั้งหมด 

โครงการ    

ที่แล้วเสร็จ 

งบประมาณ

ที่ตั้งไว ้

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่ใช ้

(บาท) 

1. พัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี 

ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการ 

สู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า 

32 

(100.00%) 

32 

(100.00%) 

45,885,240.00 

(100.00%) 

38,895,891.27 

(84.77%) 

2. ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน รักษาส่ิงแวดล้อม ป้องกันน้ าท่วม      

สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

18 

(100.00%) 

15 

(83.33%) 

53,981,715.00 

(100.00%) 

48,333,774.80 

(89.54%) 

3. ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม              

สู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า 

26 

(100.00%) 

24 

(92.31%) 

44,337,842.65 

(100.00%) 

42,500,474.65 

(95.86%) 

4. ปรับปรุงและพัฒนาการบรหิารจัดการ

องค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหาร

จัดการที่ดโีดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบ      

บูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาล

อัจฉริยะ 

30 

(100.00%) 

25 

(83.33%) 

161,013,437.65 

(100.00%) 

138,901,334.44 

(86.27%) 

รวม 106 

(100.00%) 

96 

(90.57%) 

305,218,235.30 

(100.00%) 

268,631,475.20 

(88.01%) 

 

จากผลการประเมินการใช้งบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลได้น าโครงการต่าง ๆ ตาม

แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (2558-2560) สู่การปฏิบัติ โดยได้ตั้งงบประมาณ เพื่อด าเนินการซ่ึงปรากฏตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี 2558 จ านวน 106 โครงการ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 96 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 

90.57 ตั้งงบประมาณไว้ 305,218,235.30 บาท ใช้งบประมาณไป  268,631,475.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.01 สรุป

ได้ว่าเทศบาลมีประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณ ดูได้จากสัดส่วนการด าเนินการแล้วเสร็จ สูงกว่าสัดส่วนการใช้

งบประมาณ 
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3.2 ผลการศึกษาการใช้งบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 1  

พัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า 
 

 

ตารางท่ี 5 ผลการประเมินการใช้งบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 1  

พัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า 

แนวทางการพัฒนา งบประมาณ

ที่ตั้งไว ้

(บาท) 

งบประมาณที่ใช ้

(บาท) 

1.1 พัฒนาผู้เรียนให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมที่เหมาะสม มีความรู้คู่คุณธรรม  

สร้างโอกาสในการเรียนรู้ ตามเกณฑ์มาตรฐาน และสามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่าง

มีความสุข 

25,827,540.00 23,054,588.28 

1.2 พัฒนาผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการศึกษาต่อในระดบัที่สูงขึ้นและมีคุณภาพ 210,000.00 0.00 

1.3 พัฒนาหลักสูตร สนับสนุนงานวิจัยด้านการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มี

ความโดดเด่นทุกกลุ่มสาระสอดคล้องกับความต้องการท้องถิน่ สะท้อนเอกลักษณ์ของ

ชุมชนและมีการขยายผล ไปสู่การจัดการเรียนรู้อย่างเปน็ระบบ 

600,000.00 593,650.00 

1.4 พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีความพร้อมทุกด้านโดยจัดตั้งโรงเรยีนและพัฒนาระบบ

บริหารจัดการ "รีสอร์ทอนุบาล" และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

50,000.00 50,000.00 

1.5 พัฒนาครตู้นแบบและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานและมีความเป็นเลิศ โดย

มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้ เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสมัยใหม่ ในการ

จัดการการเรียนการสอนและการบริหารการศึกษา 

1,101,700.00 978.300.00 

1.6 พัฒนาศูนยเ์รียนรูใ้หเ้ป็นห้องเรียนต้นแบบเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาทักษะการคิด

วิเคราะห์และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนทัง้ 5 ด้าน 

600,000.00 600,000.00 

1.7 สนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพ พัฒนาสู่ความเป็นเลศิและสู่มืออาชีพในระดับสากล

และพัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงเรียน และระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาให้ได้

มาตรฐาน 

6,874,000.00 5,785,934.99 

1.8 สร้างระบบบรหิารจัดการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุง่สง  เสริมสร้างการมี

ส่วนร่วมบริหารจัดการของภาคีทกุภาคส่วนอย่างมีคุณภาพเป็นระบบและได้มาตรฐาน 

7,810,000.00 5,178,260.00 

1.9 พัฒนาระบบโรงเรียนมัธยมศกึษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและมุ่งเนน้ความเป็นเลศิ

ในด้านวิชาการและด้านสังคม 

- - 

1.10 น าภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม อาชีพมาเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของคนทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา 

2,812,000.00 2,655,158.00 

รวม 45,885,240.00 38,895,891.27 
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แนวทางการพัฒนา งบประมาณ

ที่ตั้งไว ้

(บาท) 

งบประมาณที่ใช ้

(บาท) 

(100.00%) (84.77%) 

3.3 ผลการศึกษาการใช้งบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 2  

ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาส่ิงแวดล้อม ป้องกันน้ าท่วม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

 

ตารางท่ี 6 ผลการประเมินการใช้งบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 2  

ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาส่ิงแวดล้อม ป้องกันน้ าท่วม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

แนวทางการพัฒนา งบประมาณ

ที่ตั้งไว ้

(บาท) 

งบประมาณที่ใช ้

(บาท) 

2.1 บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนอย่างคุณภาพในการป้องกนัและแก้ไข

ปัญหาอุทกภัยเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการให้ยั่งยืนโดยบูรณาการการพัฒนาด้าน

กายภาพและด้านกระบวนการทางสังคมอย่างเช่ือมโยงและต่อเนื่อง 

3,736,310.00 2,873,048.00 

2.2 สร้างกระบวนการเรียนรู้กฎหมายผังเมืองรวมเมืองทุ่งสง และส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมในการปฏิบัต ิ

65,000.00 52,050.00 

2.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายถนน ระบบระบายน้ า ไฟฟ้า ประปา 

โทรศัพท์ ใหเ้พียงพอ และปรับปรุงบ ารุงรักษาอาคารสถานที่สาธารณะ 

34,234,605.00 33,939,222.20 

2.4 ปรบัปรุงและพัฒนาพ้ืนที่สวนสาธารณะ สวนหย่อม และปรับปรุงภูมิทศัน์ใน

เขตเทศบาลให้สวยงามเป็นระเบยีบโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 

- - 

2.5 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะอย่างมีส่วนร่วม - - 

2.6 ปรบัปรุงพัฒนาและบรหิารจดัการตลาดสด  ตลาดนัด ตลาดคนเดิน ให้สวยงาม 

สะอาด ถูกหลักสุขาภิบาลโดยการมีส่วนร่วม 

144,000.00 29,700.00 

2.7 ส่งเสริม อนุรักษ์  ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม - - 

2.8 จัดระบบจราจรให้มีระเบียบและสร้างวินัยจราจรแก่ประชาชน โดยทุกภาค

ส่วนมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ 

50,000.00 50,000.00 

2.9 ปรบัปรุงระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลให้มปีระสิทธิภาพถูก

หลักสุขาภิบาล  สร้างเครือข่ายทกุภาคีมีส่วนร่วม สามารถลดปริมาณขยะ และการ

น าขยะกลับมาใช้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ 

14,661,800.00 10,452,820.00 

2.10 บริหารจดัการระบบบ าบัดน้ าเสียที่มีอยู่ให้มปีระสิทธิภาพโดยประชาชนมี

ส่วนร่วมและขยายระบบบ าบัดน้ าเสียให้ครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาล 

650,000.00 577,500.00 
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แนวทางการพัฒนา งบประมาณ

ที่ตั้งไว ้

(บาท) 

งบประมาณที่ใช ้

(บาท) 

2.11 รณรงค์ส่งเสริมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและน้ ามันและสนับสนุนการใช้

พลังงานทางเลือก 

443,000.00 359,434.60 

รวม 53,981,715.00 

(100.00%) 

48,333,774.80 

(89.54%) 

3.4 ผลการประเมินการใช้งบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 3  

ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า 

 

ตารางท่ี 7 ผลการประเมินการใช้งบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 3 

ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า 

แนวทางการพัฒนา งบประมาณ

ที่ตั้งไว ้

(บาท) 

งบประมาณที่ใช ้

(บาท) 

3.1 ส่งเสริมสนับสนุนใหเ้กิดการลงทุนด้านคมนาคมขนส่ง รองรับการขยายการ

ลงทุนภาคธุรกิจและอตุสาหกรรมและขยายการจ้างงานในพื้นทีใ่ห้สามารถลด

ต้นทุนและเพิ่มความสามารถในการแข่งขนั 

8,631,210.00 8,631,210.00 

3.2 พัฒนาทักษะและส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มผู้จ้างงาน กลุ่มอาชีพ ผู้ด้อยโอกาส 

ยากจน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 

20,000.00 20,000.00 

3.3 ส่งเสริมและสนับสนนุใหเ้กิดเครือข่ายธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิง

วัฒนธรรม และการกีฬา เชื่อมต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงและกิจกรรมส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวของเมืองทุง่สงเชื่อมโยงกับพื้นทีใ่กล้เคียงโดยชุมชนมีส่วนร่วม 

2,758,820.00 2,144,416.00 

3.4 จัดบริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานทั่วถึงและรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนมี

พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง 

4,471,312.65 4,020,448.65 

3.5 จัดระบบป้องกันอาชญากรรม ยาเสพติด และอบายมุข โดยทุกภาคส่วนมีส่วน

ร่วม 

110,000.00 110,000.00 

3.6 พัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยพิบัติ ให้มีประสิทธิภาพโดย

ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 

3,506,000.00 3,395,900.00 

3.7 ส่งเสริมสวัสดิการชุมชนโดยจัดสวัสดิการแก่คนชรา  ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ 

คนยากจน ให้พอเพียงแก่การด ารงชีพและเป็นธรรม 

24,570,500.00 24,178,500.00 

รวม 44,337,842.65 42,500,474.65 
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แนวทางการพัฒนา งบประมาณ

ที่ตั้งไว ้

(บาท) 

งบประมาณที่ใช ้

(บาท) 

(100.00%) (95.86%) 

 

 

 

 

 

 

3.5 ผลการประเมินการใช้งบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 4  

ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการที่ดีโดยทุกภาคีมีส่วน

ร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ 

 

ตารางท่ี 8 ผลการประเมินการใช้งบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 4 

ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการที่ดีโดยทุกภาคีมีส่วน

ร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ 

แนวทางการพัฒนา งบประมาณ

ที่ตั้งไว ้

(บาท) 

งบประมาณที่ใช ้

(บาท) 

4.1 ปรบัปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบรหิารจัดการและ

เพื่อการบริการประชาชนของเทศบาลและของชุมชนให้มีประสิทธภิาพและได้

มาตรฐานสามารถเข้าถึงได้ง่ายสะดวกในการใช้ประโยชน ์

469,500.00 456,000.00 

4.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มคีวามรู้และทักษะในการท างานเฉพาะด้านและ

ท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจดัการแบบมุ่ง

ผลสัมฤทธิ์ตามหลักธรรมาภิบาลผ่านเกณฑ์การบริหารจดัการที่ด ี

3,079,400.00 2,559,270.72 

4.3 ปรบัปรุงและพัฒนาระบบการส่ือสารเพื่อการพัฒนางานและพัฒนาชุมชนให้มี

ประสิทธิภาพ และลดขั้นตอนปฏบิัติงาน 

610,000.00 592,000.00 

4.4 พัฒนาระบบบริการทุกกระบวนงานบริการของเทศบาลโดยส่งเสริมให้

ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างเข้มแขง็ 

190,000.00 139,000.00 

4.5 เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาการจัดเก็บรายไดข้องเทศบาลใหค้รบถ้วน ทั่วถึง 

และเป็นธรรม 

1,428,900.00 976,600.00 
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แนวทางการพัฒนา งบประมาณ

ที่ตั้งไว ้

(บาท) 

งบประมาณที่ใช ้

(บาท) 

4.6 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองการบรหิารสู่การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 865,000.00 353,873.00 

4.7 ปรบัปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัตงิาน 8,590,840.00 3,150,450.00 

4.8 ส่งเสริมองค์กรชุมชน (อบช.) ทุกองค์การบรหิารชุมชน/กลุ่มต่างๆ ให้มีส่วน

ร่วมในการพัฒนาเมืองอย่างเข้มแข็ง และบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

16,808,640.00 9,171,193.72 

รวม 161,013,437.65 

(100.00%) 

138,901,334.44 

(86.27%) 

 

 

  

 

4. ข้อมูลจากผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล 4 ยุทธศาสตร์ 

ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 ตามความพึงพอใจของประชาชน 

ผู้ประเมินได้เก็บรวบรวมข้อมูล จากประชาชนที่เป็นตัวแทนครัวเรือนที่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 20 ชุมชน และ 1 ย่านการค้า จ านวน 400 คนซ่ึงได้มาจากการสุ่ม
อย่างง่าย (Sample Random Sampling) และหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และอื่น ๆ ที่อยู่ในเขต
เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 50 หน่วยงานซ่ึงได้มาจากการสุ่มแบบโควตา (Quota 
Sampling) รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 450 คน ซ่ึงผลการประเมิน ประกอบด้วย 3 ตอนดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 ข้อมูลแสดงความคดิเหน็จากความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานของเทศบาล
เมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 2558 
 ตอนที่ 3 ความคิดเห็นทั่วไปและข้อเสนอแนะ 

ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล ตามความพึงพอใจ

ของประชาชน ดังแสดงในตารางที่ 9 
 

ตารางท่ี 9 ผลการประเมนิผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล 

ยุทธศาสตร์ด้าน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

อันดับ 

1. พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่
คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า 

3.452 0.701 ปานกลาง 1 

2. ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 3.271 0.620 ปานกลาง 2 
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ยุทธศาสตร์ด้าน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

อันดับ 

รักษาส่ิงแวดล้อม ป้องกันน้ าท่วม สู่เมืองน่าอยู่อย่าง
ยั่งยืน 
3. ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวิต
ที่ดีกว่า 

3.246 0.634 ปานกลาง 3 

4. ปรับปรุงและพัฒนาการบรหิารจัดการองค์กร
เทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการที่ดี
โดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความ
เปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอจัฉริยะ 

3.223 0.681 ปานกลาง 4 

รวม 3.298 0.594 ปานกลาง  
 
 
 
 
 
ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล ตามความพึงพอใจ

ของประชาชน พบว่าทุกยุทธศาสตร์ประชาชนมีความพึงพอใจเกินกึ่งหนึ่ง คือเกิน 2.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 ถือ
ได้ว่าบรรลุผลสัมฤทธิ์ แต่เมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.298 
ซ่ึงถือได้ว่ายังไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์เท่าที่ควรโดยสามารถเรียงล าดับความพึงพอใจ 3 อันดับแรก ได้ดังนี้ 

ความพึงพอใจมากที่สุด  3 อนัดับแรก (เรียงจากมากไปหาน้อย) 
 อันดับที่  1 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม  และการกีฬาแบบ     
บูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คือมีค่าเฉลี่ย 3.452 
 อันดับที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาส่ิงแวดล้อม ป้องกัน 
น้ าท่วม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คือมีค่าเฉลี่ย 3.271 

อันดับที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า ประชาชนมีความ 
พึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คือมีค่าเฉลี่ย 3.246 
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5. สรุปผลการประเมินผลความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ ประจ าปี 2558 

 

ตารางท่ี 10 สรุปผลการการประเมินผลความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณของเทศบาลเมืองทุ่งสง  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

พัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า 

การ

ประเมิน 

โครงการ

ทั้งหมด 

โครงการ 

ที่แล้วเสร็จ 

คิดเป็น

ร้อยละ 

ผลการ

ประเมิน 

ความคุ้มค่า 

เชิง

ปริมาณ 

37 32 86.49  มีทั้งหมด 37 โครงการ เทศบาลสามารถ

ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 32 โครงการ 

คิดเป็นร้อยละ 86.49 จ านวนโครงการที่

อยู่ระหว่างด าเนนิการ (ไม่มี) โครงการที่

ไม่ด าเนินการ (ไม่มี) แสดงถึงการท างาน

ส่วนใหญ่เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน

ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

เชิง

คุณภาพ 

   3.452 ประชาชนมีความพึงพอใจในการ

ด าเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง 

งบ 45,885,240.00 38,895,891.27 84.77  การใชง้บประมาณมีการบรหิารจดัการที่
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ประมาณ   ดีโดยใช้อย่างประหยัดและค านงึถึง

ประโยชนข์องงานที่มีคุณภาพ 

 

จากตารางที่ 10 พบว่า การด าเนินงานของเทศบาลเมืองทุ่งสง ตามยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการศึกษา  

ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า 

มีทั้งหมด 37 โครงการ เทศบาลสามารถด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 32 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 86.49 

จ านวนโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ (ไม่มี) โครงการที่ไม่ด าเนินการ (ไม่มี) แสดงถึงการท างานส่วนใหญ่

เป็นไปตามแผนการด าเนินงานตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.452 

งบประมาณที่ตั้งไว้ จ านวน 45,885,240.00 บาท มีการใช้งบประมาณ จ านวน 38,895,891.27 บาท คิด

เป็นร้อยละ 84.77 แสดงว่าการใชง้บประมาณมีการบริหารจัดการที่ดีโดยใช้อย่างประหยัดและค านึงถึงประโยชน์

ของงานที่มีคุณภาพ 

 

 

 

 

ตารางท่ี 11 สรุปผลการการประเมินผลความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณของเทศบาลเมืองทุ่งสง  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ร่วมกันจัดวางผังเมือง พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน รกัษาส่ิงแวดล้อม ป้องกันน้ าท่วม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

การ

ประเมิน 

โครงการ

ทั้งหมด 

โครงการ 

ที่แล้วเสร็จ 

คิดเป็น

ร้อยละ 

ผลการ

ประเมิน 

ความคุ้มค่า 

เชิง

ปริมาณ 

21 15 71.43  มีทั้งหมด 21 โครงการ เทศบาลสามารถ

ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 15 โครงการ 

คิดเป็นร้อยละ 71.43 จ านวนโครงการที่

อยู่ระหว่างด าเนนิการ (ไม่มี) โครงการที่

ไม่ด าเนินการ จ านวน 3 โครงการ คิดเป็น

ร้อยละ 7.50 แสดงถึงการท างานส่วน

ใหญ่เป็นไปตามแผนการด าเนินงานตาม

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

เชิง

คุณภาพ 

   3.271 ประชาชนมีความพึงพอใจในการ

ด าเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง 

งบ 53,981,715.00 48,333,774.80 89.54  ค่าใช้จ่ายที่อยูใ่นงบประมาณได้มกีาร
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ประมาณ   บริหารจัดการที่ดีโดยใช้อย่างประหยัด

และค านึงถึงประโยชนข์องงานทีม่ี

คุณภาพ 

 

จากตารางที่ 11 พบว่า การด าเนินงานของเทศบาลเมืองทุ่งสง ตามยุทธ์ศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง 

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน รักษาส่ิงแวดล้อม ป้องกันน้ าท่วม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

มีทั้งหมด 21 โครงการ เทศบาลสามารถด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 71.43 

จ านวนโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ (ไม่มี) โครงการที่ไม่ด าเนินการ จ านวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.50 

แสดงถึงการท างานส่วนใหญ่เป็นไปตามแผนการด าเนินงานตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.271 

งบประมาณที่ตั้งไว้ จ านวน 53,981,715.00 บาท มีการใช้งบประมาณ จ านวน 48,333,774.80 บาท คิด

เป็นร้อยละ 89.54 แสดงว่าการใชง้บประมาณมีการบริหารจัดการที่ดีโดยใช้อย่างประหยัดและค านึงถึงประโยชน์

ของงานที่มีคุณภาพ 

 

 

 

 

ตารางท่ี 12 สรุปผลการการประเมินผลความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณของเทศบาลเมืองทุ่งสง  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวิตที่ดกีว่า 

การ

ประเมิน 

โครงการ

ทั้งหมด 

โครงการ 

ที่แล้วเสร็จ 

คิดเป็น

ร้อยละ 

ผลการ

ประเมิน 

ความคุ้มค่า 

เชิง

ปริมาณ 

32 24 75.00  มีทั้งหมด 32 โครงการ เทศบาลสามารถ

ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 24 โครงการ 

คิดเป็นร้อยละ 75.00 จ านวนโครงการที่

อยู่ระหว่างด าเนนิการ (ไม่มี) จ านวน

โครงการที่ไม่ด าเนินการ 2โครงการ คิด

เป็นร้อยละ 6.25  แสดงถึงการท างาน

ส่วนใหญ่เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน

ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

เชิง

คุณภาพ 

   3.246 ประชาชนมีความพึงพอใจในการ

ด าเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง 
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งบ 

ประมาณ 

44,337,842.65 

 

42,500,474.65 

 

95.86  ค่าใช้จ่ายที่อยูใ่นงบประมาณได้มกีาร

บริหารจัดการที่ดีโดยใช้อย่างประหยัด

และค านึงถึงประโยชนข์องงานทีม่ี

คุณภาพ 

 

จากตารางที่ 12 พบว่า การด าเนินงานของเทศบาลเมืองทุ่งสง ตามยุทธ์ศาสตร์ที่ 3 ร่วมกันพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า 

มีทั้งหมด 32 โครงการ เทศบาลสามารถด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 24 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75.00 

จ านวนโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ (ไม่มี) จ านวนโครงการที่ไม่ด าเนินการ 2โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.25  

แสดงถึงการท างานส่วนใหญ่เป็นไปตามแผนการด าเนินงานตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.246 

งบประมาณที่ตั้งไว้ จ านวน 44,337,842.65 บาท มีการใช้งบประมาณ จ านวน 42,500,474.65 บาท คิด

เป็นร้อยละ 95.86 แสดงว่าการใชง้บประมาณมีการบริหารจัดการที่ดีโดยใช้อย่างประหยัดและค านึงถึงประโยชน์

ของงานที่มีคุณภาพ 

 

 

 

 

ตารางท่ี 13 สรุปผลการการประเมินผลความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณของเทศบาลเมืองทุ่งสง  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

ปรับปรงุและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองคก์รชมุชนสู่การบริหารจัดการที่ดีโดยทุกภาคีมีส่วน

ร่วมแบบบรูณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ 

การ

ประเมิน 

โครงการ

ทั้งหมด 

โครงการ 

ที่แล้วเสร็จ 

คิดเป็น

ร้อยละ 

ผลการ

ประเมิน 

ความคุ้มค่า 

เชิง

ปริมาณ 

30 25 83.33  มีทั้งหมด 30 โครงการ เทศบาลสามารถ

ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 25 โครงการ 

คิดเป็นร้อยละ 83.33 จ านวนโครงการที่

อยู่ระหว่างด าเนนิการ จ านวน 1 

โครงการ คิดเปน็ร้อยละ 3.33 และ

จ านวนโครงการที่ไม่ด าเนินการ จ านวน 

4 โครงการ คดิเปน็ร้อยละ 13.33 แสดง

ถึงการท างานเปน็ไปตามแผนการ
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ด าเนินงานตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

เชิง

คุณภาพ 

   3.223 ประชาชนมีความพึงพอใจในการ

ด าเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง 

งบ 

ประมาณ 

161,013,437.65 

 

138,901,334.44 

 

86.27  ค่าใช้จ่ายที่อยูใ่นงบประมาณได้มกีาร

บริหารจัดการที่ดีโดยใช้อย่างประหยัด

และค านึงถึงประโยชนข์องงานทีม่ี

คุณภาพ 

 

จากตารางที่ 13 พบว่า การด าเนินงานของเทศบาลเมืองทุ่งสง ตามยุทธ์ศาสตร์ที่ 4 ปรับปรุงและ

พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการที่ดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบ

บูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ 

มีทั้งหมด 30 โครงการ เทศบาลสามารถด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 25 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 83.33 

จ านวนโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.33 และจ านวนโครงการที่ไม่

ด าเนินการ จ านวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 13.33 แสดงถึงการท างานเป็นไปตามแผนการด าเนินงานตาม

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.223 

งบประมาณที่ตั้งไว้ จ านวน 161,013,437.65  บาท มีการใช้งบประมาณ จ านวน 138,901,334.44  บาท 

คิดเป็นร้อยละ 86.27 แสดงว่าการใช้งบประมาณมีการบริหารจัดการที่ดีโดยใช้อย่างประหยัดและค านึงถึง

ประโยชน์ของงานที่มีคุณภาพ 

6. ข้อมูลที่เทศบาลเมืองทุ่งสงจะต้องพิจารณาในการประเมินความคุ้มค่าของภารกิจ 
 

ข้อมูลที่ทางเทศบาลเมืองทุง่สง จังหวัดนครศรีธรรมราช จะต้องพจิารณาในการประเมนิความคุ้มค่าของ
ภารกิจได้แก่ 

1. พิจารณาความส าคัญของภารกิจ 
2. พิจารณาวัตถุประสงค์/เป้าหมายของภารกิจ 

 3. พิจารณาความคุ้มทุนของภารกิจทีจ่ะด าเนินการเปรียบเทียบผลประโยชน์  
4. พิจารณาต้นทุนของภารกิจกับผลประโยชนท์ี่จะได้รับ 

 5. พิจารณาความคุ้มค่าของภารกิจ คือ พิจารณาจากผลที่ได้รับจากการด าเนินภารกิจ ตามลักษณะของ  
แต่ละภารกิจ โดยดูจากสภาพเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน สถานการณ์การเมืองปัจจุบัน (ผลที่ได้รับจากภารกิจจะต้องมี
คุณค่าสูงกว่าต้นทุนการลงทุนทรัพยากรที่ต้องใช้ในแต่ละภารกิจรวมถึงผลกระทบในด้านลบที่อาจจะเกิดขึ้นจาก
การด าเนินภารกิจ) 
 

 

 



ผลการด าเนินงานตามจุดมุง่หมายการพัฒนา (GOALS) ในประเดน็ยุทธศาสตรข์องเทศบาลเมืองทุง่สง จังหวัดนครศรธีรรมราช ประจ าปี 2558 
 

จุดมุ่งหมายการพฒันา (GOALS)  
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า 
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน รักษาส่ิงแวดล้อม ป้องกันน้้าท่วม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า  
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับปรุงและพฒันาการบริหารจดัการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการทีด่ีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปล่ียนแปลงสู่

เทศบาลอัจฉริยะ 
การประเมินผลการด าเนินงานตามจุดมุ่งหมายการพฒันา (GOALS)  

1. บรรล ุ
2. ไม่บรรลุ 
3. ประเมนิไม่ได ้เนื่องจากไม่ได้รับข้อมูลจากหน่วยงานที่รบัผิดชอบ หรือการด้าเนินงานไม่สอดคล้องกับตัวช้ีวัดที่ตั้งไว้ 

ผลการด าเนินงานตามจุดมุง่หมายการพัฒนา (GOALS) 
ล าดับ ผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ที่ 1   ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ที่ 2   ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ที่ 4 รวม 

1 บรรล ุ 22 
(53.66%) 

12 
(48.00%) 

9 
(32.14%) 

8 
(36.36%) 

51 
(43.97%) 

2 ไม่บรรลุ 15 
(36.59%) 

3 
(12.00%) 

5 
(17.86%) 

8 
(36.36%) 

31 
(26.72%) 

3 ประเมนิไม่ได ้ 4 
(9.75%) 

10 
(40.00%) 

14 
(50.00%) 

6 
(27.28%) 

34 
(29.31%) 

รวม 41 
(100.00%) 

25 
(100.00%) 

28 
(100.00%) 

22 
(100.00%) 

116 
(100.00%) 

 




