
 
 
 

 
 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
  

กำรประเมินควำมพงึพอใจของประชำชนที่มีต่อกำรด ำเนินงำน              
ของเทศบำลเมืองทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมรำช ประจ ำปี 2560 

 

 

 
 

โดย 

รัฐศวรรธน์  กิง่แก้ว และคณะ 

วทิยำลยัเทคโนโลยภีำคใต้ SCT 
 

โครงกำรนีไ้ด้รับงบประมำณจำกเทศบำลเมอืงทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมรำช 
ปีงบประมำณ 2561 

 

 
 



1 

ค ำน ำ 
 

 เทศบาลเมืองทุ่งสงมีพนัธกิจหน้าท่ีในการบริหารงานและให้บริการประชาชนผ่านแผนงานโครงการ
พฒันาต่าง ๆ มากมาย ทั้ งน้ีตามพระราชบัญญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบบัท่ี5) พ.ศ. 2554 ซ่ึงเป็น
กฎหมายท่ีเป็นท่ีมาของการปฏิรูประบบราชการไดว้างกรอบแนวทางการบริหารราชการไวว้า่ การบริหารราชการ
ตอ้งเป็นไป เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสมัฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุม้ค่าใน
เชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบติังาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานท่ีไม่จ าเป็น การกระจาย
อ านาจตดัสินใจ การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความตอ้งการของประชาชน อนัเป็นท่ีมาของพระราช
กฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  การประเมินผลการปฏิบติังานเป็นส่ิง
ส าคญั เพราะการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม ่าเสมอ จะเป็นการสร้างระบบการควบคุมตนเองให้มีการ
ตรวจสอบ ติดตาม วดัผลการปฏิบัติงาน และการประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการท่ีน าผลการประเมินมาจากความพึงพอใจของประชาชน สามารถน าผลการประเมินไปบริหาร
ราชการตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชน ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี  และเป็นการ
เปิดโอกาสใหป้ระชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการท างานของเทศบาลไดท้างหน่ึง  

จากการประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงานของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวดั
นครศรีธรรมราช ประจ าปี 2560 โดยการสุ่มตวัอยา่งจากประชาชนท่ีเป็นตวัแทนครัวเรือน ท่ีอาศยัในเขตเทศบาล
เมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช โดยแบ่งพ้ืนท่ีออกเป็น 20 ชุมชน และ 1 ย่านการคา้ จ านวน 400 คน และ
หน่วยงานของราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และอ่ืน ๆ ท่ีอยู่ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช จ านวน 50 หน่วยงาน ผลปรากฏว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเทศบาล
เมืองทุ่งสงในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง คือมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.273 ซ่ึงสูงกวา่การประเมิน ประจ าปี 2559 ท่ีมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.199 แสดงใหเ้ห็นประชาชนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเทศบาลเมืองทุ่งสงสูงข้ึน 

ผูป้ระเมินหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าขอ้มูลผลการประเมินจะสามารถน าไปใช้เป็นประโยชน์ในการพฒันา
เทศบาลเมืองทุ่งสงอยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป   
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1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
การปกครองทอ้งถ่ินเป็นรูปแบบการปกครองท่ีมีความใกลชิ้ดกบัประชาชนและเปิดโอกาสใหป้ระชาชน

ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการปกครองมากท่ีสุด  ตามหลกัการกระจายอ านาจปกครอง ท่ีให้อิสระแก่ทอ้งถ่ินเพ่ือ
ปกครองตนเอง  เพราะสังคมท่ีมีอาณาเขตใหญ่โต  และมีความแตกต่างกนัทั้งในดา้นของสภาพทางภูมิศาสตร์  
เศรษฐกิจ  สังคม  หรือแมแ้ต่สภาพทางการเมือง  จึงยอ่มเป็นการยากท่ีจะให้รัฐบาลกลางดูแลไดอ้ยา่งทัว่ถึง และ
สามารถตอบสนองความตอ้งการของทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงพอ  ดงันั้นจึงมีความ
จ าเป็นตอ้งมีการกระจายอ านาจ โดยรัฐบาลมอบอ านาจในการบริหารงานตามภารกิจต่างๆ  เพ่ือให้ทอ้งถ่ินได้
บริหารจดัการและช่วยเหลือตนเอง  ภายใตค้วามเช่ือท่ีวา่ผูท่ี้อยูใ่นทอ้งถ่ิน และผูน้ าส่วนทอ้งถ่ินยอ่มเขา้ใจปัญหา
และความตอ้งการของทอ้งถ่ินไดดี้กวา่คนต่างถ่ินเอง   

โดยตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบบั  พ.ศ.2540  จนกระทัง่ถึงรัฐธรรมนูญฉบบั พ.ศ.2550 ไดใ้ห้ความส าคญักบั
การปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นอยา่งยิ่ง  โดยเนน้ใหท้อ้งถ่ินมีสิทธิปกครองตนเอง  มีอิสระในการก าหนดทิศทางใน
การบริหารทอ้งถ่ินของตนเอง  รวมทั้งมีอิสระในการบริหารงานทั้งทางดา้นการบริหารก าลงัคน  และงบประมาณ  
ทั้ งน้ียงัมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถ่ินอย่างเต็มท่ีและภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย
รัฐธรรมนูญไดก้ าหนดแบ่งภารกิจให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรับผิดชอบการจดับริการสาธารณะระดบัชุมชน  
ส่วนราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาครับผิดชอบการด าเนินภารกิจของรัฐในระดบัประเทศ  และภูมิภาค  
โดยให้ค  าปรึกษาและสนบัสนุน  ก ากบัดูแลการปฏิบติังานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพียงเท่าท่ีจ าเป็น  ซ่ึง
แตกต่างจากในอดีตท่ีผ่านมาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีบทบาทในการจดับริการสาธารณะไม่ก่ีดา้น  และ
ส่วนใหญ่ไม่ใช่บทบาทหลกัในการพฒันาทอ้งถ่ินแต่เป็นแค่การจดับริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐาน  เช่น  การจดัเก็บ
ขยะและก าจดัขยะ  งานดูแลความสะอาดของถนนและท่อระบายน ้ า   เป็นตน้   

ส าหรับปัจจุบนั ราชการส่วนทอ้งถ่ินไทยแบ่งออกเป็น  2 รูปแบบใหญ่ ๆ  ดว้ยกนั  คือ  องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบทัว่ไป  ไดแ้ก่  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั (อบจ.)  เทศบาล  และองคก์ารบริหารส่วนต าบล
(อบต.)  กบั  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ  ไดแ้ก่  กรุงเทพมหานครและเมืองพทัยา  โดยในแต่ละ
องคก์รมีลกัษณะโครงสร้างการบริหาร  อ านาจหนา้ท่ีและระบบงานท่ีแตกต่างกนั  ข้ึนอยูก่บักฎหมายการปกครอง
ทอ้งถ่ินขององค์การนั้น ๆ  แต่มีปรัชญาและหลกัการจัดตั้งองค์การเช่นเดียวกัน  คือ  การกระจายอ านาจการ
ปกครองให้ประชาชนในทอ้งถ่ินมีอ านาจอิสระในการปกครองและการบริหารงานในทอ้งถ่ินโดยประชาชนเอง  
(Local  Self  Government) 

เทศบาล  เป็นหน่วยการปกครองท้องถ่ินท่ีมีความส าคัญรูปแบบหน่ึง  ได้รับการจัดตั้ งข้ึนตาม
พระราชบญัญติัเทศบาล  พ.ศ. 2476  ซ่ึงเร่ิมไดมี้การจดัตั้งเทศบาลในปี  พ.ศ.2478  โดยก าหนดรูปแบบเทศบาล
ออกเป็น  3  รูปแบบ  ได้แก่  เทศบาลนคร  เทศบาลเมือง  และเทศบาลต าบล  ส่วนรูปแบบการปกครองของ
เทศบาลนั้นเลียนแบบจากการปกครองในระดบัประเทศ   

การปกครองในรูปแบบเทศบาล  เป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีรัฐบาลกระท าเพ่ือช่วยแกไ้ขปัญหาการปกครอง
ทอ้งถ่ิน  ท่ีเรียกวา่  นโยบายสาธารณะ  โดยก าหนดเป็นหลกัการหรือกลวิธีท่ีจะน าไปสู่เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้และ
รวมถึงการตดัสินใจเก่ียวกบัเป้าหมายนั้นดว้ย  ซ่ึงจะตอ้งมีการก าหนดแผนหรือโครงการมาด าเนินกิจกรรมนั้น      
จึงจะท าให้เป้าหมายนั้นบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ (กวี-  รักษช์น,  2541 ) โดยมีกิจกรรมในดา้นต่าง ๆ  เช่น  
การบริการในดา้นการศึกษา  สวสัดิการ  การคมนาคม  เป็นตน้  ทั้งน้ีทอ้งถ่ินตอ้งมีการวางแผน  ก าหนดแนวทาง
ของการกระท าในรูปของคณะกรรมการ  มีสิทธิเสรีภาพในการก าหนดกฎ  ขอ้บงัคบั  ให้สอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ิน
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และเกิดประโยชน์กบัประชาชนในทอ้งถ่ินนั้นให้มากท่ีสุด  เพราะฉะนั้นเพ่ือให้ทราบถึงผลจากการด าเนินการ
ดงักล่าวขา้งตน้จะสามารถบรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไวห้รือไม่นั้น  จ าเป็นตอ้งอาศยัการประเมินผลนโยบายซ่ึงถือ
เป็นขั้นตอนหน่ึงของกระบวนการของนโยบายท่ีมีความส าคญั  เพ่ือท่ีจะน าขอ้มูลซ่ึงเป็นขอ้เท็จจริง  สามารถ
น ามาใชป้รับปรุงแกไ้ขการด าเนินงาน  อนัจะเป็นประโยชน์ต่อวางแผนในการวางในการพฒันาท้องถ่ินให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป 

เทศบาลเมืองทุ่งสง เป็นเมืองท่ีตั้งอยูใ่นเขตทอ้งท่ีต าบลปากแพรก อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช  
เดิมมีฐานะเป็นเทศบาลต าบลปากแพรก (โดยประกาศพระราชกฤษฎีกา เม่ือวนัท่ี 21 มิถุนายน พ.ศ. 2483) ต่อมา
ไดรั้บการยกฐานะโดยไดมี้ประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะและเปล่ียนช่ือเป็นเทศบาลเมืองทุ่งสง เม่ือวนัท่ี 8 
มีนาคม พ.ศ.2547 เทศบาลเมืองทุ่งสง เป็นชุมชนท่ีมีแนวโนม้การขยายตวัสูงและเป็นศูนยก์ลางความเจริญแห่ง
หน่ึงของจงัหวดั เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเมืองจากปัจจยัดา้นการคมนาคม โดยเร่ิมจากการเป็นชุมทางการ
คมนาคมขนส่งทางรถไฟซ่ึงมีผลให้เกิดการคา้และการบริการอ่ืน ๆ ตามมา มีพ้ืนท่ีทั้ งหมดรวม 7.17 ตาราง
กิโลเมตร โดยแบ่งออกเป็นชุมชนยอ่ย 20 ชุมชน และ 1 ยา่นการคา้ 
 เทศบาลเมืองทุ่งสงมีพนัธกิจหน้าท่ีในการบริหารงานและให้บริการประชาชนผ่านแผนงานโครงการ
พฒันาต่าง ๆ มากมาย ทั้ งน้ีตามพระราชบัญญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบบัท่ี5) พ.ศ. 2554  ซ่ึงเป็น
กฎหมายท่ีเป็นท่ีมาของการปฏิรูประบบราชการไดว้างกรอบแนวทางการบริหารราชการไวว้า่ การบริหารราชการ
ตอ้งเป็นไป เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสมัฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุม้ค่าใน
เชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบติังาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานท่ีไม่จ าเป็น การกระจาย
อ านาจตดัสินใจ การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความตอ้งการของประชาชน อนัเป็นท่ีมาของพระราช
กฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  การประเมินผลการปฏิบติังานเป็นส่ิง
ส าคญั เพราะการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม ่าเสมอ จะเป็นการสร้างระบบการควบคุมตนเองให้มีการ
ตรวจสอบ ติดตาม วดัผลการปฏิบัติงาน และการประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการประ เมินผลการ
ปฏิบัติราชการท่ีน าผลการประเมินมาจากความพึงพอใจของประชาชน สามารถน าผลการประเมินไปบริหาร
ราชการตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่งถูกตอ้งเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี   

ดงันั้น  เพ่ือให้ทราบถึงผลจากการด าเนินการดังกล่าวขา้งตน้จะสามารถบรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว้
หรือไม่นั้น จึงจ าเป็นตอ้งอาศยัการประเมินผลนโยบายซ่ึงถือเป็นขั้นตอนหน่ึงของกระบวนการของนโยบายท่ีมี
ความส าคญั เพ่ือท่ีจะน าขอ้มูลซ่ึงเป็นขอ้เท็จจริง สามารถน ามาใช้ปรับปรุง แก้ไขการด าเนินงาน อนัจะเป็น
ประโยชน์ต่อวางแผนในการวางในการพฒันาทอ้งถ่ินใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป  คณะผูป้ระเมินจึงไดท้ าการส ารวจ
และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาเทศบาล เพื่อให้ทราบถึงผลการด าเนินงาน ซ่ึงถือเป็นการเปิด
โอกาสใหป้ระชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการท างานของเทศบาลไดท้างหน่ึง อีกทั้งยงัสามารถน า
ขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชเ้ป็นประโยชน์ต่อการพฒันาเทศบาลเมืองทุ่งสงอยา่งมีประสิทธิภาพต่อไปอยา่งย ัง่ยนื 
 
2. วตัถุประสงค์ของกำรประเมนิ 

2.1 เพ่ือตอ้งการทราบระดบัความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงานตามภารกิจต่าง  ๆ ของ

เทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2560 

2.2 เพ่ือตอ้งการทราบระดบัความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน 5 

เร่ือง และนโยบายการพฒันา 5 ดา้น ของผูบ้ริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2560 
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2.3 เพ่ือตอ้งการทราบระดบัความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การ

พฒันา ของเทศบาล 4 ยทุธศาสตร์ ตามแผนพฒันาเทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2560 

2.4 เพ่ือตอ้งการทราบระดบัของความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการรักษาความสะอาดของเทศบาล

เมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2560 

 
3. ขอบเขตของกำรประเมนิ 

1) ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ   
การประเมินคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงานตาม

ภารกิจต่าง ๆ ระดบัความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน 5 เร่ือง และนโยบาย
การพฒันา 5 ดา้น ของผูบ้ริหารระดบัความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงานตามยทุธศาสตร์การพฒันา
ของเทศบาล 4 ยทุธศาสตร์ ตามแผนพฒันาเทศบาล และระดบัของความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการรักษา
ความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช ตลอดจนเพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการด าเนินตามนโยบายและแผนพฒันาเทศบาล  ซ่ึงแบบประเมิน ประกอบดว้ย 3 ตอน ดงัน้ี  

ตอนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2  ขอ้มูลแสดงความคิดเห็นจากความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงานของเทศบาล
เมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2560  
 ตอนท่ี 3  ความคิดเห็นทัว่ไปและขอ้เสนอแนะ 

2) ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตวัอย่ำง  
ประชำกร  

ประชากรท่ีใชใ้นการประเมินคร้ังน้ี เป็นประชาชนท่ีเป็นตวัแทนครัวเรือนท่ีอาศยัในเขตเทศบาลเมือง 

ทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช โดยแบ่งพ้ืนท่ีออกเป็น 20 ชุมชน และ 1 ยา่นการคา้ จ านวน 30,732 คน  

(ท่ีมา: งานทะเบียนราษฎร์ เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช ข้อมลู ณ เดือนกันยายน พ.ศ. 2560) 

กลุ่มตวัอย่ำง  

1. สุ่มจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการประเมินคร้ังน้ี เป็นประชาชนท่ีเป็นตวัแทนครัวเรือนท่ีอาศยัในเขตเทศบาลเมือง

ทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประมาณขนาดกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดท่ีใชใ้นการศึกษาดว้ยความเช่ือมัน่ 95% ( = 

.05) ซ่ึงเทียบจากตารางขนาดกลุ่มตวัอยา่งของยามาเน่ (ล้วน  สายยศ และอังคณา  สายยศ. 2538 : 297 ;  อ้างอิงจาก 

Yamane. 1967) หรือจากสูตร n = N/(1+Ne2) ปรากฏวา่ตอ้งใชข้นาดกลุ่มตวัอยา่งอยา่งนอ้ย 395 คน แต่ผูป้ระเมิน

ก าหนดท่ี 400 คน โดยแบ่งพ้ืนท่ีออกเป็น 20  ชุมชน และ 1 ย่านการคา้ จ านวน 400 คน (ร้อยละ 1.3016 ของ 

30,732 คน) ซ่ึงไดม้าจากการสุ่มอยา่งง่าย (Sample Random Sampling)  

2. สุ่มจากหน่วยงานของราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และอ่ืน ๆ ท่ีอยู่ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 

จงัหวดันครศรีธรรมราช จ านวน 50 หน่วยงาน โดยวธีิการสุ่มแบบโควตา้ (Quota Sampling)         
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4. นิยำมศัพท์เฉพำะ 
1.4.1  ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงานของเทศบาลเมือง     ทุ่ง

สง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2560 ในประเด็นต่อไปน้ี 
1) ความพึงพอใจของประชาชนในการด าเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ  
2) ความพึงพอใจของประชาชนตอ่การด าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน 5 เร่ือง  
3) ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงานตามนโยบายการพฒันา 5 ดา้น 
4) ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล 4 

ยทุธศาสตร์ ตามแผนพฒันาเทศบาล  
5) ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการรักษาความสะอาด                
1.4.2  ประชาชน หมายถึง บุคคลทุกคนท่ีมีรายช่ือในทะเบียนบา้นในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง  จงัหวดั

นครศรีธรรมราช ในปี ประจ าปี 2560 
1.4.3  เทศบาล  หมายถึง การปกครองท้องถ่ินรูปแบบหน่ึง ซ่ึงกฎหมายไดก้ าหนดอ านาจหน้าท่ีและ

ความรับผิดชอบใหเ้หมาะสมกบัการบริหารจดัการทอ้งถ่ินของตนเอง  ในท่ีน้ีหมายถึง เทศบาลเมืองทุ่งสง  จงัหวดั
นครศรีธรรมราช 
 
5. ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

5.1 ท าให้ทราบถึงระดบัของความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ ของ

เทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2560 

5.2 ท าให้ทราบถึงระดับของความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงานตามนโยบาย              

เร่งด่วน 5 เร่ือง และนโยบายการพฒันา 5 ดา้น ของผูบ้ริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 

2560 

5.3 ท าให้ทราบถึงระดบัของความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การ

พฒันาของเทศบาล 4 ยทุธศาสตร์ตามแผนพฒันาเทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2560 

5.4 ท าให้ทราบระดบัของความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมือง  

ทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2560        

5.5 สามารถน าผลท่ีไดจ้ากการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนมาใชใ้นการปรับปรุงแกไ้ขและเป็น

ขอ้มูลในการน ามาใชจ้ดัท าแผนพฒันาเทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช และเร่งรัดการพฒันางานตาม

นโยบายต่อไป 

 
6. ประชำกรและกลุ่มตวัอย่ำง  

ประชำกร  

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี เป็นประชาชนท่ีเป็นตวัแทนครัวเรือนท่ีอาศยัในเขตเทศบาล

เมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช โดยแบ่งพ้ืนท่ีออกเป็น 20 ชุมชน และ 1 ยา่นการคา้ จ านวน 30,732 คน (ท่ีมา: 

งานทะเบียนราษฎร์ เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช ข้อมลู ณ เดือนกันยายน พ.ศ. 2560) 
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กลุ่มตวัอย่ำง  

ขั้นท่ี 1 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี เป็นประชาชนท่ีเป็นตวัแทนครัวเรือนท่ีอาศยัในเขต

เทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช โดยแบ่งพ้ืนท่ีออกเป็น 20 ชุมชน และ 1 ยา่นการคา้ จ านวน 400 คน  

 ประมาณขนาดกลุ่มตวัอย่างทั้งหมดท่ีใชใ้นการศึกษาดว้ยความเช่ือมัน่ 95% ( = .05) ซ่ึงเทียบจาก

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

หรือจากสูตร n = N/(1+Ne2)  

 จากสูตร   n  = N/(1+Ne2) 

     N = 30,732 

     e = 0.05 

   n  = 30,732/[1+(30,732*0.052)] 

    = 30,732/77.83 

    = 394.86 คน 

ปรากฏวา่ตอ้งใชข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง อยา่งนอ้ย 395 คน แต่ผูป้ระเมินตอ้งใชก้ลุ่มตวัอย่างไม่ต ่ากวา่ 400 

คน ดงันั้นผูป้ระเมินตอ้งกระจายพ้ืนท่ีการเก็บขอ้มูลให้ครอบคลุมทุกชุมชนและย่านการคา้ ดงัแสดงตามล าดบั

ดงัน้ี 

  ขั้นท่ี 2 กระจายพ้ืนท่ีการเก็บขอ้มูลให้ครอบคลุมทุกชุมชนและยา่นการคา้ โดยใชสู้ตร N*0.013016 ดงั

แสดงในตารางท่ี 1 

 

ตำรำงที ่1 กลุ่มตวัอย่ำงทีใ่ช้ในกำรประเมนิ 

ล ำดบั ชุมชน ประชำกร (คน) กลุ่มตวัอย่ำง (คน) 
1 ท่าแพใต ้ 910 12 
2 ตะวนัออกวดัชยัชุมพล 1,201 16 
3 หลงัโรงพยาบาลทุ่งสง 1,068 14 
4 ตลาดใน 1,106 14 
5 เขาปรีดี 1,723 22 
6 สะพานเหลก็ 954 12 
7 บา้นพกัรถไฟทุ่งสง 720 9 
8 เสริมชาติ 2,677 35 
9 หมู่บา้นพฒันา 1,915 25 
10 เปรมประชา 631 8 
11 ประชาอุทิศ 1,856 24 
12 บา้นนาเหนือ 1,334 17 
13 ยทุธศาสตร์ 5,031 66 
14 บา้นในหวงั 902 12 
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ล ำดบั ชุมชน ประชำกร (คน) กลุ่มตวัอย่ำง (คน) 
15 ทุ่งสง-หว้ยยอด 422 6 
16 ทุ่งสง-นาบอน 2,057 27 
17 ท่าแพเหนือ 1,277 17 
18 ตลาดสด 375 5 
19 โดมทองธานี (ท่าแพ) 324 4 
20 ราชบริพาร 684 9 
21 ยา่นการคา้ 3,565 46 

รวม 30,732 400 
 
 ขั้นท่ี 3 สุ่มจากหน่วยงานของราชการ รัฐวิสาหกิจ องคก์รเอกชน และอ่ืน ๆ ท่ีอยูใ่นเขตเทศบาลเมืองทุ่ง

สง จงัหวดันครศรีธรรมราช จ านวน 50 หน่วยงาน โดยวธีิการสุ่มแบบโควตา้ (Quota sampling)          

  

7. เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในกำรศึกษำค้นคว้ำ  
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ประกอบดว้ย แบบสอบถามปลายปิด และแบบสอบถามปลายเปิด 

ประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงานของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช

ประจ าปี 2560 แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ซ่ึงแบบประเมิน ประกอบดว้ย 3 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 ขอ้มูลแสดงความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ ท่ีมีต่อการ

ด าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน 5 เร่ือง และนโยบายการพฒันา 5 ดา้น ของผูบ้ริหาร ท่ีมีต่อการด าเนินงานตาม

ยทุธศาสตร์การพฒันาของเทศบาล 4 ยทุธศาสตร์ ตามแผนพฒันาเทศบาล และท่ีมีต่อการรักษาความสะอาดของ

เทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2560 

 ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นทัว่ไปและขอ้เสนอแนะ 

 

8. วธีิกำรเกบ็ข้อมูล   

การประเมินน้ีจะใชว้ธีิการเก็บขอ้มูล ดงัน้ี 

1) ลงส ารวจพ้ืนท่ีจริงโดยการใช้แบบสอบถามปลายปิด และแบบสอบถามปลายเปิด ส าหรับ

แบบสอบถามปลายเปิด และขอ้เสนอแนะต่าง ๆ จะใชว้ิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก บันทึกขอ้มูลลงแบบสอบถาม 

บนัทึกภาพน่ิง เก็บขอ้มูลตามชุมชนโดยมีการกระจายขอ้มูล ให้ครบตามปริมาณกลุ่มตวัอย่างท่ีก าหนด โดย

พิจารณาจากสดัส่วนของประชากรแต่ละชุมชน 
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ภำพที ่1 กำรลงส ำรวจพืน้ทีจ่ริง 

 

2) วเิคราะห์ผลการประเมิน 

 3) เขา้ร่วมการประชุมประจ าเดือนขององค์การบริหารสภาชุมชนเมืองทุ่งสง ในวนัองัคารท่ี 23 เดือน
มกราคม พ.ศ. 2561 ณ กองช่างสุขาภิบาล เพ่ือก าหนดวนัเวลาและสถานท่ีการจดัเวทีรายงานผลการประเมิน ท่ี
ประชุมสรุปใหจ้ดัในระหวา่งวนัท่ี 19-22 เดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561  
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ภำพที ่2 กำรเตรียมควำมพร้อมก่อนกำรประชุมประจ ำเดอืนขององค์กำรบริหำรสภำชุมชนเมอืงทุ่งสง เพือ่
ก ำหนดวนัเวลำและสถำนทีก่ำรจดัเวทรีำยงำนผลกำรประเมนิ 

 
 4) เก็บขอ้มูลจากการจดัเวทีรายงานผลการประเมินโดยรับฟังความคิดเห็นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งเพ่ือวเิคราะห์
ผลการประเมิน ขอ้เสนอแนะร่วมกนัระหว่างผูป้ระเมิน ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และตวัแทนจากเทศบาล การจดัเวทีจดัข้ึน
ทั้งหมด 4 วนั ดงัน้ี 
 
1. วนัจนัทร์ท่ี 19 เดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ท่ีท าการชุมชนสะพานเหลก็  
 มีชุมชนเขา้ร่วม 5 ชุมชน ไดแ้ก่ - ชุมชนสะพานเหลก็ 

- ชุมชนตลาดสด 
- ชุมชนบา้นพกัรถไฟทุ่งสง 

     - ชุมชนราชบริพาร  
- ชุมชนตะวนัออกวดัชยัชุมพล 

2. วนัองัคารท่ี 20 เดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 13.00-15.00 น. ณ อาคารด ารงธรรมาภิบาล  
มีชุมชนเขา้ร่วม 5 ชุมชน ไดแ้ก่ - ชุมชนบา้นนาเหนือ 

- ชุมชนยทุธศาสตร์ 
     - ชุมชนเขาปรีดี     
     - ชุมชนเสริมชาติ 
     - ชุมชนประชาอุทิศ 
3. วนัพธุท่ี 21 เดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ท่ีท าการชุมชนท่าแพใต ้

มีชุมชนเขา้ร่วม 5 ชุมชน ไดแ้ก่ - ชุมชนท่าแพใต ้
      ชุมชนท่าแพเหนือ 
    - ชุมชนโดมทองธานี (ท่าแพ) 

     - ชุมชนหมู่บา้นพฒันา 
     - ชุมชนบา้นในหวงั 
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4. วนัพฤหสับดีท่ี 22 เดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 09.30-11.30 น. ณ ท่ีท าการชุมชนเปรมประชา 
มีชุมชนเขา้ร่วม 5 ชุมชน ไดแ้ก่ - ชุมชนเปรมประชา 

- ชุมชนทุ่งสง-หว้ยยอด 
- ชุมชนทุ่งสง-นาบอน 

     - ชุมชนหลงัโรงพยาบาลทุ่งสง 
     - ชุมชนตลาดใน 
 

 

 
 

ภำพที ่3 กำรจดัเวทรีำยงำนผลกำรประเมนิ 

 

5) รายงานผลการเก็บขอ้มูลจากการจดัเวทีรายงานผลการประเมิน 

6) รายการผลการประเมิน 

 
9. กำรวเิครำะห์ข้อมูล  

การประเมินน้ีจะใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
9.1) น าผลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามมาวเิคราะห์ค่าทางสถิติ โดยค านวณหาค่าสถิติพ้ืนฐาน ดว้ยโปรแกรม

ส าเร็จรูป SPSS for Windows ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉล่ีย ( x ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) เพ่ือวดัค่าเฉล่ีย
และการกระจายของขอ้มูล และน าเสนอในรูปแบบตารางพร้อมกบัพรรณนาประกอบ 
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 9.2) การใชก้ระบวนการวิเคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงคท์ั้ ง 4 ขอ้จะใชห้ลกัการสังเคราะห์มูลตีความ 
(Interpretive Analysis) 

ระดับการแปรผลจากการใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉล่ีย ( x ) และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D) จากแบบสอบถามซ่ึงใชม้าตราส่วน (Rating Scale) ตามแบบไลเกิร์ดจะแบ่งมาตราส่วนออกเป็น 5 
ล าดบั คือ 

มำตรำส่วน           คะแนน 
 มากท่ีสุด   5 
 มาก   4 
 ปานกลาง  3 
 นอ้ย   2 
 นอ้ยท่ีสุด   1 
 การแปลความหมายของขอ้มูล พิจารณาจากคะแนนเฉล่ีย (Mean) โดยก าหนดเกณฑ์ในการค านวณค่า

คะแนนของ  John W.Best ดงัน้ี 

 คะแนนเฉล่ีย 4.50  -  5.00 ร้อยละ 90.00-100.00 หมายถึง  มากท่ีสุด 

 คะแนนเฉล่ีย 3.50  -  4.49 ร้อยละ 70.00-89.99 หมายถึง  มาก 

 คะแนนเฉล่ีย 2.50  -  3.49 ร้อยละ 50.00-69.99 หมายถึง  ปานกลาง 

 คะแนนเฉล่ีย 1.50  -  2.49 ร้อยละ 30.00-49.99 หมายถึง  นอ้ย 

 คะแนนเฉล่ีย 1.00  -  1.49 ร้อยละ 20.00-29.99 หมายถึง  นอ้ยท่ีสุด 

 ส าหรับขอ้มูลท่ีไดจ้ากค าถามปลายเปิดไดท้ าการรวบรวมขอ้มูลทั้งหมด และด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูล

ดว้ยการจดัจ าแนกประเภทขอ้ความท่ีมีลกัษณะเหมือนกนัและคลา้ยคลึงกันให้อยู่ในประเภทเดียวกนั จากนั้น

วเิคราะห์เน้ือหาของขอ้มูลและน าเสนอในรูปแบบของความเรียง 

 
10. กำรเสนอผลกำรวเิครำะห์ข้อมูล   
         การวิเคราะห์หาค่าสถิติพ้ืนฐาน ผูว้ิจยัจะน าผลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนและ
หน่วยของรัฐท่ีมีต่อการด าเนินงานของเทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2560 และการใช้
กระบวนการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีด าเนินการควบคู่ไปกบัการเก็บขอ้มูล ตั้งแต่ขั้นแรกจนถึงขั้นสุดทา้ย โดยในการ
วิเคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงคท์ั้ ง 4 ขอ้จะใชห้ลกัการสังเคราะห์ขอ้มูลตีความ (Interpretive analysis) จ านวน 
450 คน มาวเิคราะห์หาค่าร้อยละ (%) ค่าเฉล่ีย ( x ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) ตามวตัถุประสงคท์ั้ง 4 คือ  

1) ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองทุ่งสง  จงัหวดั

นครศรีธรรมราช ประจ าปี 2560 ใน 9 ดา้น คือ ด้านการศึกษาด้านการส่งเสริมศิลปวฒันธรรม ศาสนา จารีต 

ประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นการส่งเสริมสนบัสนุน กีฬา และนนัทนาการ ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน ดา้นการ

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ดา้นการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อยดา้นเศรษฐกิจ การวางแผน

ส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียวด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ส่ิงแวดลอ้ม ดา้นบริหารจดัการเทศบาล 
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2) ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน 5 เร่ือง และนโยบายการ

พฒันา 5 ดา้น ของผูบ้ริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2560 รายละเอียดดงัน้ี 

นโยบำยเร่งด่วน (วำระท้องถิ่นเมอืงทุ่งสง) 5 เร่ือง ได้แก่ 

 นโยบายเร่งด่วนท่ี 1 จดัความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง ปรับปรุงถนน ทางเทา้ ปรับ ภูมิทศัน์
เมือง และยกระดบัมาตรฐานตลาดสดน่าซ้ือจดัท าฐานขอ้มูลและจดัระเบียบการขายสินคา้หาบเร่ แผงลอยในเขต
เทศบาลใหส้ าเร็จ  

นโยบายเร่งด่วนท่ี 2 สานต่อแผนป้องกนัและแกไ้ขปัญหาภยัพิบติัอุทกภยั วาตภยั และดินโคลนถล่ม 
ควบคู่กบัการป้องกนัภยัแลง้ท่ีส่งผลกระทบต่อชีวติ ความเป็นอยูแ่ละอาชีพของคนในทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื 
 นโยบายเร่งด่วนท่ี 3 พฒันารายได ้เพ่ิมประสิทธิภาพการใชง้บประมาณ และการบริหารทรัพยสิ์นของ
เทศบาล ขบัเคล่ือนการพฒันาศูนยก์ระจายสินคา้ระบบรางภาคใต-้ทุ่งสงใหส้ าเร็จ โดยประสานงานเชิงรุกกบักลไก
ภาครัฐ เอกชน และประชาสงัคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ และขบัเคล่ือนโครงการสถานีขนส่งยอ่ยใหเ้สร็จ
สมบูรณ์ เช่ือมโยงการใชง้านกบัสถานีขนส่งอ าเภอทุ่งสง เพ่ือน ามาซ่ึงรายไดใ้นการพฒันาเมืองในอนาคต 
 นโยบายเร่งด่วนท่ี 4 สนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และจงัหวดันครศรีธรรมราชในเร่ืองยาเสพติด 
โดยป้องกนักลุ่มเส่ียงและประชาชนในทอ้งถ่ินไม่ให้เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด และส่งเสริมให้ผูติ้ดยาเสพติด
ไดรั้บการบ าบดัรักษาใหก้ลบัมาเป็นคนดีของสงัคม ตามแนวทาง “เมืองสีขาว หวัใจสีเขียว” 
 นโยบายเร่งด่วนท่ี 5 ก าหนดมาตรการ “เมืองสีขาว หัวใจสีเขียว”และปฏิบติัการขั้นเด็ดขาดในการขจดั
อบายมุขและยาเสพติด รวมทั้งบงัคบัใชม้าตรการปฏิบติัตามวินยัจราจร และมาตรการประหยดัพลงังานภายใน
องคก์รเทศบาลเมืองทุ่งสง 

นโยบำยกำรพฒันำ 5 ด้ำนได้แก่ 

นโยบายท่ี 1 นโยบายดา้นการพฒันาการศึกษา ส่งเสริมการกีฬา ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี และ   ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินเพ่ือสร้างทุ่งสงเป็น “เมืองแห่งการเรียนรู้” 

นโยบายท่ี 2 นโยบายดา้นการพฒันาเศรษฐกิจ เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพการพฒันาและส่งเสริมการคา้ขาย ของ

ผูป้ระกอบการ ทุกประเภท ทุกระดบั และชุมชน ให้สามารถเพ่ิมรายได ้ลดรายจ่าย และมีขีดความสามารถในการ

แข่งขนั 

นโยบายท่ี 3 นโยบายดา้นดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิต ให้อยูดี่มีสุข อยูเ่ยน็เป็นสุข อยา่งย ัง่ยืน เพ่ือดูแล

ความเป็นอยูข่องประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี บา้นเมืองสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความปลอดภยัใน

ชีวิตและทรัพยสิ์น ปลอดอาชญากรรม มีสุขภาวะ สุขอนามยัท่ีดี  มีความสุข มีความอบอุ่นในครอบครัวชุมชน

เขม้แขง็ และมีส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 

นโยบายท่ี 4 นโยบายด้านการพฒันาระบบการบริหารจัดการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในบริหารงาน

เทศบาลเมืองทุ่งสงโดยยึดหลกัธรรมาภิบาล ดว้ยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได ้มุ่งผลประโยชน์ของ

ประชาชนเป็นหลกั บูรณาการทุกภาคส่วน ให้มีส่วนร่วมร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมท า ร่วมตรวจสอบ ร่วม

ประเมินผล ร่วมรับผิดชอบ ร่วมรับผลการพฒันา และร่วมภาคภูมิใจกบัความส าเร็จจากผลของพฒันาเมืองทุ่งสงท่ี

ไดร่้วมกนัท าอยา่งต่อเน่ืองดว้ยความรู้สึกรวมเป็นหน่ึงเดียววา่ “ทุกคนเป็นเจ้าของเมืองทุ่งสงร่วมกัน” 

นโยบายท่ี 5 นโยบายด้านการวางผงัเมืองและผงัชุมชน พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ เพ่ือรองรับการพฒันาเศรษฐกิจ และสงัคม การจดัการความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง การ
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จดัการจราจร และภูมิทศัน์ของเมือง การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และท่ีส าคญัอยา่งยิ่ง

คือการจดัการภยัพิบติัอุทกภยั วาตภยั ดินถล่ม ภยัแลง้ และอคัคีภยั 

3) ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงานตามยทุธศาสตร์การพฒันาของเทศบาล 4ยทุธศาสตร์ 

ตามแผนพฒันาเทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2560 ใน 4 ยทุธศาสตร์ คือ  

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 พฒันาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวฒันธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพ

มาตรฐานท่ีเหนือกวา่ 

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 ร่วมกนัจดัวางผงัเมือง พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน รักษาส่ิงแวดลอ้ม ป้องกนัน ้ าท่วม สู่

เมืองน่าอยูอ่ยา่งย ัง่ยนื 

ยทุธศาสตร์ท่ี 3 ร่วมกนัพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม สู่คุณภาพชีวติท่ีดีกวา่ 

ยทุธศาสตร์ท่ี 4 ปรับปรุงและพฒันาการบริหารจดัการองคก์รเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหาร

จดัการท่ีดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปล่ียนแปลงสู่เทศบาลอจัฉริยะ 

4) เพื่อตอ้งการทราบระดบัของความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการรักษาความสะอาดของเทศบาล

เมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2560                     

 
11. สรุปผลกำรประเมนิและข้อเสนอแนะ 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลสามารถสรุปผลการประเมิน ประกอบด้วย ข้อมูลความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงานของเทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2560 ในประเด็น 13 
ประเด็นต่อไปน้ี 

1) สรุปภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนในการด าเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ  
2) สรุปภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน 5 เร่ือง  
3) สรุปภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงานตามนโยบายการพฒันา 5 ดา้น 
4) สรุปภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพฒันาของ

เทศบาล 4 ยทุธศาสตร์ ตามแผนพฒันาเทศบาล  
5) สรุปภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อโครงการบริหารจดัการน ้ าท่วมเมืองทุ่งสงแบบ

บูรณาการ 
 6) สรุปเปรียบเทียบความพึงพอใจของชุมชนต่าง ๆ 2 ปี ยอ้นหลงั (ประจ าปี 2559-2560) 

7) สรุปภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการรักษาความสะอาด 
 8) สรุปความคิดเห็นทัว่ไปและขอ้เสนอแนะ (ขอ้มูลไดจ้ากการเก็บแบบสอบถาม) 

9) สรุปความตอ้งการท่ีใหเ้ทศบาลเมืองทุ่งสงด าเนินการเป็นเร่ืองเร่งด่วนระดบัประชาชน (ขอ้มูลไดจ้าก
การเก็บแบบสอบถาม) 

10) สรุปความตอ้งการท่ีใหด้ าเนินการเป็นเร่ืองเร่งด่วนระดบัชุมชน (ขอ้มูลไดจ้ากการจดัเวที) 
11) สรุปความตอ้งการท่ีใหด้ าเนินการเป็นเร่ืองเร่งด่วนระดบัเมือง (ขอ้มูลไดจ้ากการจดัเวที) 

 12) เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์ความพึงพอใจ 5 ปี ยอ้นหลงั (ประจ าปี 2556-2560) 
13) เปรียบเทียบความตอ้งการท่ีใหด้ าเนินการเป็นเร่ืองเร่งด่วนระดบัเมือง (ขอ้มูลไดจ้ากการจดัเวที)               

5 ปี ยอ้นหลงั (ประจ าปี 2556-2560) 
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11.1 สรุปภำพรวมควำมพงึพอใจของประชำชนทีม่ต่ีอกำรด ำเนินงำนตำมภำรกจิต่ำง ๆ ของเทศบำลเมอืงทุ่งสง  
จงัหวดันครศรีธรรมรำช ประจ ำปี 2560 
 
ตำรำงที ่2 สรุปภำพรวมควำมพงึพอใจของประชำชนทีม่ต่ีอกำรด ำเนินงำนตำมภำรกจิต่ำง ๆ ของเทศบำลเมอืงทุ่ง
สง จงัหวดันครศรีธรรมรำช ประจ ำปี 2560 

ภำรกจิด้ำน ค่ำเฉลีย่ ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

ระดบั 
ควำมพงึพอใจ 

อนัดบั 

3. การส่งเสริม สนบัสนุน กีฬาและนนัทนาการ 3.316 .777 ปานกลาง 1 
2. การส่งเสริมศิลปวฒันธรรม ศาสนา จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

3.280 .788 ปานกลาง 2 

4. โครงสร้างพ้ืนฐาน 3.260 .706 ปานกลาง 3 
1. การศึกษา 3.257 .746 ปานกลาง 4 
5. การส่งเสริมคุณภาพชีวติ 3.235 .688 ปานกลาง 5 
6. การจดัระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

3.231 .678 ปานกลาง 6 

9. การบริหารจดัการเทศบาล 3.212 .713 ปานกลาง 7 
8. การบริหารจดัการและอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 

3.177 .761 ปานกลาง 8 

7. เศรษฐกิจ การวางแผนส่งเสริมการลงทุนพาณิช
กรรมและการท่องเท่ียว 

3.112 .781 ปานกลาง 9 

รวม 3.273 .602 ปำนกลำง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 

11.2 สรุปภำพรวมควำมพงึพอใจของประชำชนทีม่ต่ีอกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยเร่งด่วน  
(วำระท้องถิ่นเมอืงทุ่งสง) 5 เร่ือง ของผู้บริหำรเทศบำลเมอืงทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมรำช ประจ ำปี 2560 
 
ตำรำงที ่3 สรุปภำพรวมควำมพงึพอใจของประชำชนทีม่ต่ีอกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยเร่งด่วน  
(วำระท้องถิ่นเมอืงทุ่งสง) 5 เร่ือง ของผู้บริหำรเทศบำลเมอืงทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมรำช ประจ ำปี 2560 

นโยบำยเร่งด่วน (วำระท้องถิ่นเมอืงทุ่งสง) 5 เร่ือง ค่ำเฉลีย่ ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

ระดบั 
ควำมพงึ
พอใจ 

อนัดบั 

1. จดัความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง ปรับปรุง
ถนน ทางเทา้ ปรับภูมิทศันเ์มือง และยกระดบัมาตรฐาน
ตลาดสดน่าซ้ือจดัท าฐานขอ้มูลและจดัระเบียบการขาย
สินคา้หาบเร่ แผงลอยในเขตเทศบาลใหส้ าเร็จ  

3.261 .712 ปานกลาง 1 

5. ก าหนดมาตรการ “เมืองสีขาว หวัใจสีเขียว”และ
ปฏิบติัการขั้นเด็ดขาดในการขจดัอบายมุขและยาเสพติด 
รวมทั้งบงัคบัใชม้าตรการปฏิบติัตามวนิยัจราจร และ
มาตรการประหยดัพลงังานภายในองคก์รเทศบาลเมือง 
ทุ่งสง 

3.228 .754 ปานกลาง 2 

2. สานต่อแผนป้องกนัและแกไ้ขปัญหาภยัพิบติัอุทกภยั     
วาตภยั และดินโคลนถล่ม ควบคูก่บัการป้องกนัภยัแลง้ท่ี
ส่งผลกระทบต่อชีวติ ความเป็นอยูแ่ละอาชีพของคนใน
ทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื 

3.195 .735 ปานกลาง 3 

4. สนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และจงัหวดั
นครศรีธรรมราชในเร่ืองยาเสพติด โดยป้องกนักลุ่มเส่ียง
และประชาชนในทอ้งถ่ินไม่ใหเ้ขา้ไปเก่ียวขอ้งกบั ยาเสพ
ติด และส่งเสริมใหผู้ติ้ดยาเสพติดไดรั้บการบ าบดัรักษา
ใหก้ลบัมาเป็นคนดีของสงัคม ตามแนวทาง “เมืองสีขาว 
หวัใจสีเขียว” 

3.195 .836 ปานกลาง 3 

3. พฒันารายได ้เพ่ิมประสิทธิภาพการใชง้บประมาณ 
และการบริหารทรัพยสิ์นของเทศบาล ขบัเคล่ือนการ
พฒันาศูนยก์ระจายสินคา้ระบบรางภาคใต-้ทุ่งสงให้
ส าเร็จ โดยประสานงานเชิงรุกกบักลไกภาครัฐ เอกชน 
และประชาสงัคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ
ขบัเคล่ือนโครงการสถานีขนส่งยอ่ยใหเ้สร็จสมบูรณ์ 
เช่ือมโยงการใชง้านกบัสถานีขนส่งอ าเภอทุ่งสง เพ่ือ
น ามาซ่ึงรายไดใ้นการพฒันาเมืองในอนาคต 

3.110 .787 ปานกลาง 4 

รวม 3.212 .648 ปำนกลำง  
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11.3  สรุปภำพรวมควำมพงึพอใจของประชำชนทีม่ต่ีอกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยกำรพฒันำ 5 ด้ำนของผู้บริหำร
เทศบำลเมอืงทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมรำช ประจ ำปี 2560 
 

ตำรำงที ่4 สรุปภำพรวมควำมพงึพอใจของประชำชนทีม่ต่ีอกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยกำรพฒันำ 5 ด้ำนของ
ผู้บริหำรเทศบำลเมอืงทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมรำช ประจ ำปี 2560 

นโยบำยด้ำน ค่ำเฉลีย่ ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

ระดบั 
ควำมพงึพอใจ 

อนัดบั 

1. การพฒันาการศึกษา ส่งเสริมการกีฬา 
ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินเพ่ือสร้างทุ่งสงเป็น “เมืองแห่งการเรียนรู้” 

3.319 .626 ปานกลาง 1 

5. การวางผงัเมืองและผงัชุมชน พฒันาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพ่ือรองรับ
การพฒันาเศรษฐกิจ และสงัคม การจดัการความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง การจดั
การจราจร และภูมิทศัน์ของเมือง การบริหาร
จดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และท่ี
ส าคญัอยา่งยิง่คือการจดัการภยัพิบติัอุทกภยั วาต
ภยั ดินถล่ม ภยัแลง้ และอคัคีภยั 

3.234 .678 ปานกลาง 2 

3. การพฒันาคุณภาพชีวติ ใหอ้ยูดี่มีสุข อยูเ่ยน็เป็น

สุข อยา่งย ัง่ยนื เพ่ือดูแลความเป็นอยูข่อง

ประชาชนใหมี้คุณภาพชีวติท่ีดี บา้นเมืองสะอาด

และเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความปลอดภยัในชีวติ

และทรัพยสิ์น ปลอดอาชญากรรม มีสุขภาวะ 

สุขอนามยัท่ีดี มีความสุข มีความอบอุ่นใน

ครอบครัวชุมชนเขม้แขง็ และมีส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 

3.233 .652 ปานกลาง 3 

4. การพฒันาระบบการบริหารจดัการ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในบริหารงานเทศบาลเมืองทุ่งสง
โดยยดึหลกัธรรมาภิบาล ดว้ยความโปร่งใส เป็น
ธรรม ตรวจสอบได ้มุ่งผลประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นหลกับูรณาการทุกภาคส่วน ใหมี้
ส่วนร่วมร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมท า ร่วม
ตรวจสอบ ร่วมประเมินผล ร่วมรับผิดชอบ ร่วม
รับผลการพฒันา และร่วมภาคภูมิใจกบั
ความส าเร็จจากผลของพฒันาเมืองทุ่งสงท่ีได้
ร่วมกนัท าอยา่งต่อเน่ืองดว้ยความรู้สึกรวมเป็น

3.212 .713 ปานกลาง 4 
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นโยบำยด้ำน ค่ำเฉลีย่ ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

ระดบั 
ควำมพงึพอใจ 

อนัดบั 

หน่ึงเดียววา่ “ทุกคนเป็นเจ้าของเมืองทุ่งสง
ร่วมกัน” 
2. การพฒันาเศรษฐกิจ เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพการ

พฒันาและส่งเสริมการคา้ขาย ของผูป้ระกอบการ 

ทุกประเภท ทุกระดบั และชุมชน ใหส้ามารถเพ่ิม

รายได ้ลดรายจ่าย และมีขีดความสามารถในการ

แข่งขนั 

3.112 .781 ปานกลาง 5 

รวม 3.262 .606 ปำนกลำง  

 
11.4 สรุปภำพรวมควำมพงึพอใจของประชำชนทีม่ต่ีอกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์กำรพฒันำของเทศบำล 4 
ยุทธศำสตร์ตำมแผนพฒันำเทศบำลเมอืงทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมรำช ประจ ำปี 2560 
 
ตำรำงที ่5 สรุปภำพรวมควำมพงึพอใจของประชำชนทีม่ต่ีอกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์กำรพฒันำของ
เทศบำล 4 ยุทธศำสตร์ตำมแผนพฒันำเทศบำลเมอืงทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมรำช ประจ ำปี 2560 

ยุทธศำสตร์ด้ำน ค่ำเฉลีย่ ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

ระดบั 
ควำมพงึพอใจ 

อนัดบั 

1. พฒันาการศึกษา ศาสนา ประเพณี 
ศิลปวฒันธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่
คุณภาพมาตรฐานท่ีเหนือกวา่ 

3.321 .625 ปานกลาง 1 

2. ร่วมกนัจดัวางผงัเมือง พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
รักษาส่ิงแวดลอ้ม ป้องกนัน ้ าท่วม สู่เมืองน่าอยูอ่ยา่ง
ย ัง่ยนื 

3.240 .659 ปานกลาง 2 

4. ปรับปรุงและพฒันาการบริหารจดัการองคก์ร
เทศบาลและองคก์รชุมชนสู่การบริหารจดัการท่ีดี
โดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความ
เปล่ียนแปลงสู่เทศบาลอจัฉริยะ 

3.215 .686 ปานกลาง 3 

3. ร่วมกนัพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม สู่คุณภาพชีวติ
ท่ีดีกวา่ 

3.206 .650 ปานกลาง 4 

รวม 3.262 .606 ปำนกลำง  
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11.5 สรุปภำพรวมควำมพงึพอใจของประชำชนทีม่ต่ีอโครงกำรบริหำรจดักำรน ำ้ท่วมเมอืงทุ่งสงแบบบูรณำกำร
ของเทศบำลเมอืงทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมรำช ประจ ำปี 2560 
 
ตำรำงที ่6 สรุปภำพรวมควำมพงึพอใจของประชำชนทีม่ต่ีอโครงกำรบริหำรจดักำรน ำ้ท่วมเมอืงทุ่งสงแบบบูรณำ
กำรของเทศบำลเมอืงทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมรำช ประจ ำปี 2560 

ยุทธศำสตร์ด้ำน ค่ำเฉลีย่ ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

ระดบั 
ควำมพงึพอใจ 

อนัดบั 

1. ความพึงพอใจต่อโครงการบริหารจดัการน ้ าท่วม
เมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ 

3.644 .738 มาก 1 
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11.6 สรุปเปรียบเทียบควำมพงึพอใจของชุมชนต่ำง ๆ ท่ีมีต่อกำรด ำเนินงำนของเทศบำลเมืองทุ่งสง   
จังหวัดนครศรีธรรมรำช 2 ปี ย้อนหลงั (ประจ ำปี 2559-2560) 
ตำรำงที่ 7 สรุปเปรียบเทียบควำมพึงพอใจของชุมชนต่ำง ๆ ท่ีมีต่อกำรด ำเนินงำนของเทศบำลเมืองทุ่งสง   
จังหวัดนครศรีธรรมรำช 2 ปี ย้อนหลงั (ประจ ำปี 2559-2560) 

ล ำดับ 2559 2560 

ชุมชน ค่ำเฉลีย่ ระดับ 
ควำมพึงพอใจ 

ชุมชน ค่ำเฉลีย่ ระดับ 
ควำมพึงพอใจ 

1 18. ตลาดสด 3.767 มาก 4. ตลาดใน 3.808 มาก 

2 20. ราชบริพาร 3.766 มาก 16. ทุ่งสง-นาบอน 3.614 มาก 

3 14. บา้นในหวงั 3.699 มาก 5. เขาปรีดี 3.559 มาก 

4 3. หลงัโรงพยาบาลทุง่สง 3.632 มาก 1. ท่าแพใต ้ 3.463 ปานกลาง 

5 4. ตลาดใน 3.601 มาก 17. ท่าแพเหนือ 3.372 ปานกลาง 

6 15. ทุ่งสง-หว้ยยอด 3.497 ปานกลาง 15. ทุ่งสง-หว้ยยอด 3.346 ปานกลาง 

7 22. หน่วยงานของราชการ 
รัฐวิสาหกิจ องคก์รเอกชน 
และอ่ืน ๆ 

3.464 ปานกลาง 3. หลงัโรงพยาบาลทุง่สง 3.340 ปานกลาง 

8 1. ท่าแพใต ้ 3.449 ปานกลาง 11. ประชาอทิุศ 3.336 ปานกลาง 

9 10. เปรมประชา 3.405 ปานกลาง 13. ยทุธศาสตร์ 3.318 ปานกลาง 

10 16. ทุ่งสง-นาบอน 3.400 ปานกลาง 7. บา้นพกัรถไฟทุง่สง 3.313 ปานกลาง 

11 9. หมู่บา้นพฒันา 3.364 ปานกลาง 20. ราชบริพาร 3.289 ปานกลาง 

12 6. สะพานเหลก็ 3.337 ปานกลาง 12. บา้นนาเหนือ 3.287 ปานกลาง 

13 8. เสริมชาติ 3.303 ปานกลาง 22. หน่วยงานของราชการ 
รัฐวิสาหกิจ องคก์รเอกชน 
และอ่ืน ๆ 

3.204 ปานกลาง 

14 12. บา้นนาเหนือ 3.256 ปานกลาง 21. ยา่นการคา้ 3.200 ปานกลาง 

15 21. ยา่นการคา้ 3.248 ปานกลาง 6. สะพานเหลก็ 3.181 ปานกลาง 

16 7. บา้นพกัรถไฟทุง่สง 3.202 ปานกลาง 19. โดมทองธานี (ท่าแพ) 3.158 ปานกลาง 

17 17. ท่าแพเหนือ 3.166 ปานกลาง 2. ตะวนัออกวดัชยัชุมพล 3.117 ปานกลาง 

18 2. ตะวนัออกวดัชยัชุมพล 3.157 ปานกลาง 9. หมู่บา้นพฒันา 3.055 ปานกลาง 

19 13. ยทุธศาสตร์ 3.077 ปานกลาง 8. เสริมชาติ 3.035 ปานกลาง 

20 19. โดมทองธานี (ท่าแพ) 3.057 ปานกลาง 18. ตลาดสด 2.989 ปานกลาง 

21 5. เขาปรีดี 2.449 นอ้ย 14. บา้นในหวงั 2.727 ปานกลาง 

22 11. ประชาอทิุศ 1.968 นอ้ย 10. เปรมประชา 2.528 ปานกลาง 

 รวม 3.199 ปำนกลำง รวม 3.273 ปำนกลำง 
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11.7  สรุปภำพรวมควำมพงึพอใจของประชำชนทีม่ต่ีอกำรรักษำควำมสะอำดของเทศบำลเมอืงทุ่งสง            
จงัหวดันครศรีธรรมรำช ประจ ำปี 2560 
 
ตำรำงที ่8 สรุปภำพรวมควำมพงึพอใจของประชำชนทีม่ต่ีอกำรรักษำควำมสะอำดของเทศบำลเมอืงทุ่งสง   
จงัหวดันครศรีธรรมรำช ประจ ำปี 2560 

ประเดน็ ค่ำเฉลีย่ ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

ระดบั 
ควำมพงึ
พอใจ 

อนัดบั 

1. ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพยีงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 3.45 .854 ปานกลาง 1 
2. ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 3.40 .818 ปานกลาง 2 
4. โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด 3.40 .834 ปานกลาง 2 
8. ภาพรวมการด าเนินงานของเทศบาลดา้นการรักษาความสะอาด 3.40 .834 ปานกลาง 2 
5. ความพึงพอใจต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีกวาดขยะของเจา้หนา้ท่ี
เพียงใด 

3.39 .856 ปานกลาง 3 

7. พนกังานกวาดขยะปฏิบติัหนา้ท่ีไดท้ัว่ถึงในพ้ืนท่ีรับผดิชอบ
เพียงใด 

3.35 .870 ปานกลาง 4 

3. ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 3.32 .844 ปานกลาง 5 
6. ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การลา้งท าความสะอาด/การ
ดูดฝุ่ น 

3.27 .842 ปานกลาง 6 

รวม 3.372 .759 ปำนกลำง  
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11.8 สรุปควำมคดิเห็นทัว่ไปและข้อเสนอแนะ (ข้อมูลได้จำกกำรเกบ็แบบสอบถำม) 
 
ตำรำงที ่9 สรุปควำมคดิเห็นทัว่ไปและข้อเสนอแนะ (ข้อมูลได้จำกกำรเกบ็แบบสอบถำม) 
ล ำดบั ประเดน็ ควำมคดิเห็นทัว่ไปและข้อเสนอแนะ 

1 ในช่วง 1 ปี ท่ีผา่นมา ท่าน
คิดวา่งานดา้นใดของ
เทศบาลเมืองทุ่งสงท่ีมีการ
พฒันาอยา่งชดัเจนท่ีสุด 

1. ก าจดัขยะ การจดัการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล การแกปั้ญหาเร่ือง
ขยะพลิกถุงพลิกโลก  การคดัแยกขยะ ดา้นความสะอาดของเร่ือง ขยะ
ลดนอ้ยลง การจดัการขยะแบบบูรณาการ 
2. เร่ืองน ้ า ป้องกนัน ้ าท่วม การจดัการน ้ าท่วม บริหารจดัการเร่ืองน ้า
ท่วม แกปั้ญหาเร่ืองน ้ าท่วม การระบายน ้ าป้องกนัน ้ าท่วม 
3. งานช่าง งานก่อสร้างบ ารุง ซ่อมแซมถนนหนทาง มีถนนหน่ึงสาย
ลาดยาง พร้อมรางวคีอนกรีต จดถนนเอเชียสาย 41 การปรับปรุงดา้น
ผงัเมือง 
4. ศูนยก์ระจายสินคา้ภาคใต ้
5. ดา้นการศึกษาและกีฬา 
6. ดา้นเศรษฐกิจ   
7. งานกองสวสัดิการ 

2 ท่านมีความตอ้งการให้
เทศบาลเมืองทุ่งสง
ปรับปรุงการด าเนินงาน
ในเร่ืองใดมากท่ีสุด เพราะ
อะไร 

1. ติดตั้งกลอ้งวงจรปิด เพ่ือแกไ้ขปั้ญหาอาชญากรรม งดัแงะลกัขโมย 
ยาเสพติดเพราะมีมากในทุกชุมชน 
2. ปัญหาการจราจร การจราจรช่วงน้ีเร่งด่วน โดยเฉพาะหนา้หา้งไทย
สมบูรณ์ ดา้นการจราจรโดยเฉพาะในตลาดสด จดัระเบียบการจราจร
บนถนนในเมืองทุ่งสงใหป้ลอดภยั สามารถป่ันจกัรยานไดอ้ยา่ง
ปลอดภยั การจราจรถนนติด (ชัว่โมงเร่งด่วน) ตลาดยอ้นยคุ ถนนคน
เดิน ใหเ้ปิดอีก 1 ซอย เพราะคนแนนมาก เดินแลว้หายใจไม่ออก 
3. ในดา้นน ้ าท่วม เพราะถา้น ้ าท่วมนานหรือบ่อย จะท าใหป้ระชาชน
เดือดร้อน 
4. ดา้นการประชาสมัพนัธ์ ข่าวสารของเทศบาลใหป้ระชาชนรับรู้
ทัว่ถึง 
5. ส่ิงเดิม ๆ เร่ืองท่ีขอไปในชุมชนยงัไม่ไดด้ าเนินการเลยทุก ๆ เร่ือง 
6. การบริการดา้นสาธารณสุข 
7. ติดป้ายจราจรเขตชุมชนลดความเร็ว 
8. หอ้งน ้ าหลงัศาลาชุมชนราชบริพาร 
9. ไฟฟ้ารอบ ๆ สวนสาธารณะถ ้าตลอด 
10. ของเล่นเด็กสวนสาธารณะถ ้าตลอด 
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ล ำดบั ประเดน็ ควำมคดิเห็นทัว่ไปและข้อเสนอแนะ 
3 ท่านคิดวา่เทศบาลเมือง 

ทุ่งสงมีจุดเด่นจุดดอ้ยเร่ือง
อะไร 

 

3.1 มีจุดเด่นเร่ืองอะไร 1. เร่ืองก าจดัขยะ ก าจดัขยะ เร่ืองการแกปั้ญหาขยะลดลง เร่ืองความ

สะอาดของเมืองขยะไม่มีเหมือนก่อน การจดัการขยะ คดัแยกขยะ ขยะ 

มูลฝอย ขยะดีข้ึน 

2. บริหารจดัการน ้ า  ปรับปรุงเร่ืองน ้ าไดดี้มาก ระบบการบริการน ้ า  
การจดัการน ้ าท่วม การจดัการเร่ืองน ้ าท่วม การดูแลน ้ าท่วม 
3. นายกสนใจประชาชน ประชาชนเขา้ถึง 
4. ศูนยก์ระจายสินคา้ 
5. กีฬาและสถานท่ีรองรับการแขง่ขนัทุกประประเภท 
6. ตลาดวฒันธรรมชุมทางทุ่งสง 
7. การท าถนน เลียบทางรถไฟ พร้อมปลูกตน้ไม ้

8. ความปลอดภยับนทอ้งถนน 
9. การศึกษา 
10. การส่งเสริมอาชีพ 

 3.2 มีจุดดอ้ยเร่ืองอะไร 1. การประชาสมัพนัธ์ การประชาสมัพนัธ์ยงันอ้ย ใหน้ายก รอง 
สมาชิก ลงพ้ืนท่ีพบประชาชนในชุมชนใหท้ าบ่อย ๆ ประชาชนไม่คอย
ไดเ้ขา้ถึงเทศบาลโดยตรง 
2. ไม่ค่อยไดช่้วยเหลือตามท่ีประชาชนตอ้งการ เช่น เวลาน ้ าท่วม เวลา
ไฟดบั 
3. จราจร รถติดมาก การจราจร 
4. ซ่อมแซมหอกระจายข่าวชุมชน 
5. น ้ าประปาขาดแคลน ไม่ทัว่ทุกครัวเรือน  
6. มีพนกังานมาก แต่ไม่คอยจะท างานกนั 
7. การคา้ขายท่ีไม่เป็นระเบียบ 
8. น ้ าท่วมขงัมากท่ีถ ้าตลอด 
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ล ำดบั ประเดน็ ควำมคดิเห็นทัว่ไปและข้อเสนอแนะ 
4 ขอ้เสนอแนะต่อการการ

ด าเนินงาน 
 

 4.1 ดา้นการศึกษา สอนพิเศษเด็กนกัเรียน ท่ีอ่านหนงัสือไม่ออก เช่นโรงเรียนสงักดั
เทศบาลเมืองทุ่งสง เช่น ป.1  ป.6 
ควรพฒันาใหเ้ด็กและเยาวชน สามารถอ่าน/พดูภาษาองักฤษไดดี้เทียม
เท่าโรงเรียนเอกชน. 
ตอ้งพฒันาใหเ้ด็กเขียนไดอ่้านได ้
ใหพ้ฒันาครูใหดี้กวา่น้ี ใหค้รูเอาใจใส่กบัเด็กนกัเรียนตลอดถึง
ครอบครัว 
ควรพฒันาคุณภาพการศึกษาใหเ้ท่าเทียมกนั ทุกโรงเรียน 
ปานกลาง 
ควรช่วยนกัเรียนท่ีเรียนดีแต่ยากจน โดยใหโ้รงเรียนในเขตเทศบาล
ส ารวจนกัเรียนท่ีตนรับผิดชอบ 
พอใชใ้นการศึกษาของนกัเรียนทุกระดบั 
อยากใหคุ้ณครูสอนในคาบเรียนใหม้ากกวา่เดิม 
ดา้นการศึกษาของเทศบาลเมืองทุ่งสงท าใหเ้ด็กเทศบาลมีการพฒันา
ดา้นการศึกษาไดดี้ และดา้นการกีฬา 
ดา้นวชิาการใหม้ากกวา่เดิม 

4.2 ดา้นการส่งเสริม
ศิลปวฒันธรรม ศาสนา 
จารีต ประเพณี และภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน 

ลิเกป่า เพลงกระบอก 
ควรส่งเสริมอยา่งจริงจงั 
ตอ้งพฒันาเร่ืองพระท่ีบิทตบาทตามบนทางเทา้ 
จดัใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ิน มีอาชีพ ชกัชวนประชาชนไปวดัในวนั
ส าคญัต่าง ๆ 
ควรสนบัสนุนใหค้วามส าคญักิจกรรมศิลปวฒันธรรมประเพณีใน
ชุมชน 
ดี 
ใหมี้การฟ้ืนฟศิูลปวฒันธรรมดั้งเดิมเช่น วนัสงกรานต ์วนัสารทเดือน
สิบ  และเชิญวทิยากรมาใหก้ารอบรมสมาชิกในชุมชนเก่ียวกบัภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน 
พอใช ้ควรจดักิจกรรมดา้นน้ีใหม้ากใชชุ้มชยไดมี้ส่วนร่วม 
ฝึกการพิธีกรดา้นศาสนะพิธีในงานต่างๆ ในชุมชน 
อยากใหส่้งเสริมอาบน ้ าผูสู้งอาย ุ ตอ้งการใหส่้งเสริมประเพณีชกัพระ 
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ล ำดบั ประเดน็ ควำมคดิเห็นทัว่ไปและข้อเสนอแนะ 
4.3 ดา้นการส่งเสริม
สนบัสนุน กีฬา และ
นนัทนาการ. 

เปตอง 
ควรมีสนามกีฬาในทุกชนชน พร้อมเคร่ืองออกก าลงักายกลางแจง้และ
ของเด็กเล่น 
ยงัขาดอุปกรณ์ กีฬา  
ควรจดัลานกีฬา เคร่ืองออกก าลงักายใหก้บัชุมชน 
ดีมาก 
ใหท่ี้ท าการชุมชน เป็นท่ีออกก าลงักาย 
ควรมีอุปกรณ์กีฬาและสนามกีฬาให ้
ขาดลานกีฬาแต่ละชุมชน 
อยากใหมี้ลานกีฬา สนามเด็กเล่น 
อยากใหพ้ฒันาใหม้ากกวา่น้ี  ตอ้งเด็กเทศบาลเมืองทุ่งสง ไดท้ าช่ือเสียง
ดา้นการกีฬาไวม้าก อยากใหพ้ฒันาใหดี้กวา่น้ี   

4.4 ดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

เคร่ืองออกก าลงักาย 
ควรเก็บสายไฟลงใตดิ้น/แสงสวา่งตามซอยถนนสายหลกัไม่สมควรมี
หลุม ถา้เจอใหถ้มทนัท่ี 
ศาลาชุมชน 
ถนนท่ีรางว ี เม่ือวางวางรางวเีรียบร้อยแลว้ ควรปรับพ้ืนถนน 
ประชาชนยงัเขา้ไม่ถึง 
ปรับปรุงแสงสวา่งในชุมชน มีนอ้ยเกินไป 
ใหมี้การซ่อมแซมศาลาชุมชน และสนามกีฬาชุมชน 
พ้ืนฐานดีมากอยูแ่ลว้ แต่ปรับปรุงเป็นบางจุด 

4.5 ดา้นการส่งเสริม
คุณภาพชีวติ 

มีการฝึกอาชีพใหก้บัชุมชน 
ดูแลเด็กและผูสู้งอายใุหมี้คุณภาพชีวติท่ีดีและอุ่น 
พอประมาณถือวา่ผา่น 
จดัอบรมเร่ืองอาชีพ ส่งเสริมอาชีพ 
อยากใหช้ดัเจนกวา่น้ี 
ส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
จดั อสม.เขา้ไปดูแลสมาชิกในชุมชนและครอบครัวท่ีบอบบางทาง
สงัคม และหาทางช่วยเหลือเป็นราย ๆไป 
อยากใหผู้สู้งอายอุอกก าลงักายทุก ๆ วนัในชุมชน 
ดี พอสมควร 
อยากใหเ้ช็คบา้นท่ีมีคนแก่ คนพิการ คนไขติ้ดเตียง แลว้ใหท้าง
หน่วยงานเทศบาลลงไปใหก้ารบริการเดือนละ 2-3 คร้ังต่อเดือน 
อุปกรณ์การออกก าลงักายกลางแจง้ 
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ล ำดบั ประเดน็ ควำมคดิเห็นทัว่ไปและข้อเสนอแนะ 
4.6 ดา้นการจดัระเบียบ
ชุมชนและการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

จดัตูแ้ดงใหก้บัชุมชน 
ควรมี  อปพร.ในชุมชนและสายตรวจออกตรวจทุกคร้ัง 
ตอ้งเพ่ิมต ารวจชุมชนใหม้าดูแลความสงบเรียบร้อยพร้อมกบัต าตรวจ 
ยงัไม่ดีเท่าท่ีควร 
ร่วมมือกบัเทศบาลและโรงพกัในการจดัอบรมเยาวชนในแต่ละชุมชน
โดยเฉพาะเร่ืองยาเสพติด 
ในชุมชนบา้นในหวงัมี อส. ตร.ในชุมชนอยูป่ระมาณ 10 นายไดอ้อก
ตรวจดูแลอยูแ่ลว้ 
ทุกชุมชนไดจ้ดัการวางแผนงานไดดี้อยูแ่ลว้ แต่ตอ้งการใหท้างเทศบาล
ส่งเสริมใหดี้กวา่น้ีอีกและเอาใจใส่ชุมชน 

4.7 ดา้นเศรษฐกิจ การ
วางแผนส่งเสริมการ
ลงทุน พาณิชยกรรมและ
การท่องเท่ียว 

จดัใหมี้อาชีพเสริม 
ควรส่งเสริมใหชุ้มชนมีกลุ่มอาชีพเพ่ือเป็นรายไดเ้สริม และจดัการ
ท่องเท่ียวชุมชน 
ตอ้งพฒันาใหม้ากกวา่น้ี 
พอใช ้
ควรดึงเอกชนเขา้มาพฒันาแหล่งการท่องเทียว โดยร่วมมือกบัทาง
ราชการ เพ่ือผลกัดนัใหเ้มืองทุ่งสงเป็นเมืองทุ่งสง 
รณรงคใ์หค้นในชุมชนปลูกผกัปลอดสารพิษริมร้ัวกินได ้

4.8 ดา้นการบริหารจดัการ
และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอ้ม 

ช่วยกนัดูแลและรักษาพนัธ์ุไม ้
อนุรักษต์น้น ้ าล าคลอง ตน้ไมริ้มล าคลองตลอดสาย 
ควรพฒันาดูคลองท่ีอยูใ่นเขตเทศบาลใหใ้หส้ะอาดและสวยงาม 
พอประมาณ 
ควรพฒันาทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มอยา่งทัว่ถึง 
ใชไ้ด ้
เม่ือมีการตดัตน้ไมใ้นชุมชนควรปลูกเสริมทนัที และใหมี้ความร่วมมือ
กนัการปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีเซตตดัต่อกบัเทศบาล 
รณรงคใ์หชุ้มชนไมท้ิ้งขยะลงในแม่น ้ าล าคลอง และท้ิงขยะใหเ้ป็นท่ี
เป็นทาง 
อยากใหเ้อาใจใส่เร่ืองคลองท่าเลา การจดัแต่งตน้ไมท้างเกาะกลางถนน 
ตามสถานท่ีต่าง ๆ ในอ าเภอทุ่งสง เช่น สวน ร.5  ถ ้าตลอด เป็นตน้ 

4.9 ดา้นการบริหารจดัการ
เทศบาล 

การไฟฟ้าบกพร่องไม่ติด  แจง้แลว้มาด าเนิน แจง้แลว้มาด าเนินใหแ้ลว้
เสร็จ  บางท่ีแจง้แลว้  3  คร้ังก็ยงัไม่มาด าเนินการ 
การกระจายงานควรใหต้รงกบัหน่วยงาน 
พอใชไ้ดแ้ละตอ้งพฒันาต่อไป 
ดี บางคร้ังแต่ละกองตอ้งปรับปรุง 
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ล ำดบั ประเดน็ ควำมคดิเห็นทัว่ไปและข้อเสนอแนะ 
ท างานใหส้อดคลอ้งและประสานงานกบัชุมชนใหร้วดเร็วและทนักบั
เหตุการณ์ 
ดา้นการบริหารจดัการปานกลางและในอนาคตบริหารใหดี้กวา่เดิม 
อยากใหมี้การจดัการใหดี้มากกวา่เดิม 

4.10 ดา้นการรักษาความ
สะอาด 

ควรเก็บขยะทุกวนั 
บริหารจดัการดี 
การเก็บกวาดขยะบางจุดไม่สะอาดเท่าท่ีควร 
ตอ้งเพ่ิมเจา้หนา้ท่ีใหม้ากกวา่น้ี 
ยงัไม่ดีเท่าท่ีควร 
ควรกวนขนัผูรั้บผดิชอบดา้นความสะอาดทุกระดบัชั้น ตั้งแตห่วัหนา้
และผูป้ฏิบติัอยา่งจริงจงัมากกวา่น้ี 
ถนนปลอดถงัขยะ 
อยากคนในชุมชนคดัแยกขยะ 
ดีอยูแ่ลว้ เพราะขยะตอนน้ีนอ้ยลงมาก ถนนก็สะอาดมากข้ึน 
อยากใหท้างเทศบาลจดัถงัขยะท่ีมีฝาครอบมิดชิดใหแ้ต่ละบา้นเหมือ
เทศบาลนครศรีฯ เขาจะมีทุกบา้นแต่ละบา้นเขาจะรักษาความสะอาด
กนัเอง 
จดัอุปกรณ์แยกขยะมูลฝอย 

5 ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ 
เพ่ิมเติม 

งานท่ีตกคา้งควรควรจะซ่อมบ ารุงใหเ้รียบร้อย 
การคดัแยกขยะใหทุ้กชุมชนท าแบบเขาปรีดี 
เคร่ืองออกก าลงักาย กลอ้งวงจรปิด ซ่อมแซมขอบถนนท่ีช ารุด 
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11.9 สรุปควำมต้องกำรทีใ่ห้เทศบำลเมอืงทุ่งสงด ำเนนิกำรเป็นเร่ืองเร่งด่วนระดบัประชำชน  
(ข้อมูลได้จำกกำรเกบ็แบบสอบถำม) 
 
ตำรำงที ่10 สรุปควำมต้องกำรทีใ่ห้เทศบำลเมอืงทุ่งสงด ำเนนิกำรเป็นเร่ืองเร่งด่วนระดบัประชำชน  
(ข้อมูลได้จำกกำรเกบ็แบบสอบถำม) 

ล ำดบั ชุมชน ควำมต้องกำรทีใ่ห้เทศบำลเมอืงทุ่งสงด ำเนินกำรเป็นเร่ืองเร่งด่วนระดบัประชำชน 
1 ท่าแพใต ้ 1. ความสะอาดบนถนนขยะเตม็ เพ่ิมถงัขยะ 

2. จดัการคลองท่าแพใหส้ะอาด และปรับปรุงเป็นแหล่งท่องเท่ียว 
3. พนงัหินท้ิงคอนกรีต บริเวณฝายชะลอน ้ าขา้งศาลาชุมชนท่าแพใตพ้งัตอ้งซ่อมแซมด่วน
ก่อนจะขยายกวา้งกวา่น้ี 
4. ความเป็นระเบียบของแม่คา้แผงลอยบน ถนนแผงต่อกบัถนนหนา้ตลาดท าใหก้ารจราจร
เล้ียวยากอาจกระแทกแผงแม่คา้พลิกเสียหายได ้(แม่คา้ปลาทู) 
5. การดูแลเร่ืองสวสัดิการเด็กอยา่งจริงจงั พฒันาเร่ืองการจดักิจกรรมเพ่ือเด็กและเยาวชน 
อยา่จดักิจกรรมเพ่ือเด็กบงัหนา้ 
6. ดูแลความสงบเรียบร้อยกลางคืน 
7. ปูนซิเมนต ์ส่วนปิดบนท่อระบายน ้ า จากนาเหนือ วดัชยัชุมชน ควรแกไ้ขใหดี้กวา่น้ี ใน
สภาพขบัรถไม่สะดุด คนซอ้นทา้ยเกือบตกถา้ขบัเร็ว ๆ  

2 ตะวนัออกวดั 
ชยัชุมพล 

1. ศาลาชุมชน 
2. ดูน ้ าหลงับา้นน ้ าท่วม อยากใหน้ายกมาดูแลบา้น เลขท่ี 447 น ้ าจะท่วมก่อนเพ่ือน 
3. ถนน ควรปรับปรุงถนน 
4. ความซ่ือสตัยข์องพนงังานเทศบาลและคณะของประชาชนแต่ละชุมชน ความเป็นกลาง
การท างานปัญหาต่าง ๆ 
5. ตดัตน้ไมข้า้งก าแพงวดัตอนลมพดัจะน่ากลวัมาก 
6. สร้างอาชีพและรายไดใ้หค้นชรา ผูพ้ิการ ผูมี้รายไดน้อ้ยในชุมชน จดัตั้งกลุ่มอาชีพใน
ชุมชนใหจ้ดัเชน 
7. การจดักิจกรรมในชุมชน 
8. ประชาชนสามารถเรียกร้องการปรับปรุงแกไ้ขไดห้ากเทศบาลท างานแลว้ไม่ไดผ้ลท่ีดี 
9. จดัการขยะ 
10. ดูแลผูสู้งอายมุากข้ึน 
11. สนบัสนุนดา้นกีฬาแก่เด็กและเยาวชน เคร่ืองออกก าลงักาย 
12. ปรับปรุงไฟฟ้า ถ.พฒันาการ ซ.12 
13. ปรับปรุงซ่อมแซม ถ.ชยัชุมพล จากสะพาน 
14. ใส่ท่อระบายน ้ าใหใ้หญ่กวา่เดิม 

3 หลงัโรงพยาบาล 
ทุ่งสง 

1. กลอ้งวงจรปิด 
2. การจดัเก็บขยะ 
3. ฉีดพน่ยาก าจดัลูกน ้ ายงุลาย บริเวณบา้นหนา้วดัชยัชุมพล 
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ล ำดบั ชุมชน ควำมต้องกำรทีใ่ห้เทศบำลเมอืงทุ่งสงด ำเนินกำรเป็นเร่ืองเร่งด่วนระดบัประชำชน 
4. การประชาสมัพนัธ์เวลามีเหตุ ภยัพิบติัไม่ทัว่ถึง การใหค้วามช่วยเหลือประชาชนท่ี
ประสบภยัชา้มากและไม่ทัว่ถึง ควรจะน าไปใหช้าวบา้นถึงบา้นเรือนแต่ละหลงั 
5. ควรมีการบริการฉีดยาคุมก าเนิดหมา แมวตามบา้นเรือน 
6. เคร่ืองเสียงของชุมชน 
7. ระบบท่อระบายน ้ า 

4 เสริมชาติ 1. การจดัการน ้ าใหม้าดูแลประชาชน หลงัน ้ าท่วมอยากใหม้าช่วยดูแลเร่ืองท่ีอยูอ่าศยั การ
จดัการน ้ าใหม้าดูแลประชาชน หลงัน ้ าท่วมอยากใหม้าช่วยดูแลเร่ืองท่ีอยูอ่าศยั 
2. ถนนขรุขระเป็นหลุมเป็นหล่อ 
3. ปรับปรุงลานกีฬา ใหมี้ท่ีออกก าลงักาย 
4. ท าลูกระนาดบนถนนเพราะรถขบัเร็ว มีสญัลกัษณ์เขตชุมชนใหร้ถวิง่ชา้ ๆ ลง 
5. จดัสรรสถานท่ีใหแ้ม่คา้ขายของ 
6. การประชาสมัพนัธ์ของผูน้ าชุมชน 
7. อยากใหชุ้มชนติดตั้งกลอ้งวงจรปิด 
8. ปรับปรุงสวนสาธารณะ 
9. ใหมี้หอกระจายเสียงชุมชน 
10. แกไ้ขปัญหาหมอ้แปลงไฟ ถ.เสริมชาติ เน่ืองจากระเบิดบ่อยคร้ัง 

5 หมู่บา้นพฒันา 
 

1. ถงัขยะมีนอ้ย ขอใหมี้ถงัมาก ตอ้งการใหเ้ก็บขยะทุกวนั 
2. การจดัท าคูน ้ าขา้งบา้นในหมู่บา้นพฒันาเพ่ือไม่ใหน้ ้ าท่วม ขดุลอกท่อระบายน ้ าทุกท่อ
ทุกซอย สร้างพนงัปูนซีเมนตเ์พ่ือใหเ้ป็นคลองท่ีรองรับน ้ าลน้ 
3. ท าราวสะพานกนัเด็กตกน ้ า ตรวจสอบดูแลคูระบายน ้ าท่ีช ารุด 
4. ใหมี้การสร้างถนนในเขตชุมชนบ่อยข้ึนกวา่เดิม ท าถนนทางเขา้ซอย 8 
5. เพ่ิมระยะการฉีดยาป้องกนัยงุในเขตเทศบาลทุกชุมชนใหบ่้อยกวา่เดิม 
6. หากมีไฟฟ้าดบัในเขตชุมชนใดใหรี้บแกไ้ขโดยเร็วเม่ือมีการแจง้จากประชาชน 
7. ให ้ส.ท. และ เจา้หนา้ท่ีออกตรวจเยีย่มชุมชนในเขตท่ีรับผิดชอบของตนเดือนละ 1 คร้ัง 
8. สุนขัในชุมชนเยอะ 
9. ใหร้ถน ้ ามาฉีดลา้งตามทอ้งถนน 
10. ใหเ้จา้หนา้ท่ีดูแลกลุ่มวยัรุ่นในยามวกิาล 
11. กลอ้งวงจรปิด 
12. ท าลูกระนาด ปรับปรุงถนน ซ.14 
13. ยงัขาดความสามคัคีในหมู่บา้น 
14. สวนสาธารณะตอ้งสวยงาม น่าใช ้สะดวกและปลอดภยั 

6 เปรมประชา 1. แกไ้ขปัญหาน ้ าท่วม 
2. เปล่ียนการปกครองใหม่ไปเลย เอาคนท่ีพร้อมจะท างาน ไม่มีอะไรท่ีถูกใจกบัเทศบาลน้ี 
3. ประชาสมัพนัธ์ข่าวใหท้ัว่ถึง 
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ล ำดบั ชุมชน ควำมต้องกำรทีใ่ห้เทศบำลเมอืงทุ่งสงด ำเนินกำรเป็นเร่ืองเร่งด่วนระดบัประชำชน 
7 ประชาอุทิศ 1. ขดุลอกคูคลองป้องกนัน ้ าท่วม 

2. ส่งเสริมการท่องเท่ียวและอาชีพคนในพ้ืนท่ี 
3. ลา้งถนนในซอยหลงัน ้ าท่วม 
4. ความเป็นระเบียบของตลาด 
5. กล่ินควนัของแม่คา้-พอ่คา้ประเภทป้ิง-ยา่ง 

8 
 

บา้นนาเหนือ 1. การท้ิงขยะไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ออกนอกถงัเลอะเทอะ ควรเก็บขยะตอนเชา้มืด 
ปัญหานอกเขตมีกล่ิน ถงัขยะไม่เพียงพอ 
2. กลอ้งวงจรปิด 
3. ตอ้งใหข้ยายหรือเพ่ิมทางระบายน ้ า หรือขดุลอกคูคลองใหร้ะบายน ้ าไดท้นัเวลา 
4. ถา้เป็นไปไดอ้ยากใหเ้ทศบาลท าลูกระนาดทางเขา้โรงเรียนบา้นนาเหนือ เพราะวา่วยัรุ่น
ข่ีรถเร็วมากเลย 
5. ฝาครอบท่อระบายน ้ าบนถนน ช่วยปรับปรุงหน่อย (เป็นสนัดอนอยู)่ ใครเป็นผูรั้บเหมา 
6. ฟตุบาธช่วงตั้งแต่คอสะพาน 2 ฝ่ัง เร่ิมตั้งแต่ท่าแพ สร้างไดห่้วยมาก ไม่ไดร้ะดบัคดเค้ียว
เป็นสนัดอน  
7. ช่วยก าจดัความเร็วรถวิง่ในเมืองไม่ควรเกิน 60 กม./ชม. โดยเฉพาะเสน้ตั้งแต่แยกโรง
น ้ าแขง็เก่าถึงโรงเรียนทุ่งสงไม่เกิน 50 กม./ชม. 
8. ช่วยเอาเจา้หนา้ท่ีไปอบรมเด็ก ๆ ท้ิงขยะ ไม่เป็นท่ีทางหนา้โรงเรียน 
9. อยากใหมี้เสาไฟฟ้าเพ่ิมอีก 
10. น่าจะใหป้ระธานชุมชนประชุมลูกบา้นเร่ืองการท้ิงขยะใหถู้กตอ้ง เพราะบางคนไม่มี
จิตส านึกในการท้ิงขยะ มกัง่าย 

9 ยทุธศาสตร์ 1. ท่ีป่ารถรุกล ้าถนนในซอยยทุธศาสตร์ 
2. ซ่อมแซมถนนในจุดท่ีรถขบัไม่สะดวก จดัจราจร เชา้ ๆ เยน็ ๆ ท่ีจอดรถในตลาด ท่ีจอด
รถยนต ์
3. การจราจร การมีส่ิงกีดขวางท่ีจอดรถ รถติดในช่วงเชา้ควรมีต ารวจจราจรตามแยกมาก
ข้ึน 
4. การวางของขายโดยป้ิงยา่ง ควนัไฟ รบกวนผูอ่ื้นมาก ๆ 
5. การท ากิจการซากรถในเขตเทศบาล พ้ืนท่ีหอ้งแถวท าความร าคญัใจ กบับา้นขา้งเคียง 
ช่วยด าเนินการจดัการใหข้นยา้ย  
6. ควรจดัสถานท่ีออกก าลงักายท่ีเป็นสดัส่วน แบ่งเขตเด็ก ๆ และผูใ้หญ่ 
7. การรักษาความสะอาด 
8. ช่วงเชา้และเยน็ หนา้-หลงั ร.5 รถติดมากอยากใหช่้วยดูการระบายรถจนถึง 08.30 น. 
เพราะไม่ทนั 08.00 น. ต ารวจหายหมดแลว้ และช่วยแจง้ใหอ้ยูก่ลางถนนไม่ช่ายยนืดูริม
ถนน (ฝากนายกดูแลดว้ย) 
9. ความปลอดภยั ป้องกนัการงดัแงะ ขโมย 
10. ขยะมูลฝอยตามแนวคลอง 
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ล ำดบั ชุมชน ควำมต้องกำรทีใ่ห้เทศบำลเมอืงทุ่งสงด ำเนินกำรเป็นเร่ืองเร่งด่วนระดบัประชำชน 
11. การแกปั้ญหาน ้ าท่วม ประชาชนท่ีน ้ าท่วมจริง ๆ ตอ้งการใหเ้ทศบาลไปถึงจุดเร็วกวา่น้ี 
สาธารณสุขเทศบาลเมืองทุ่งสงควรตรวจผูป่้วยนอกเวลาใหเ้ร็วกกวา่น้ี 
12. ไฟฟ้าขา้งทางมีนอ้ย 
13. จะเห็นไดว้า่ในบางช่วงจะพาคนมาท าความสะอาดบนทอ้งถนน แต่จ านวนมากเกินไป 
งานไม่เกิด น่าจะแบ่งกลุ่มการท างานจะไดเ้ห็นผลการท างาน จะไดไ้ม่ตอ้งเสียงบประมาณ
เปล่า ๆ 
14. พฒันาถ ้าตลอด 
15. พฒันาทางเดินส่ีแยกชนปรีดาติดกบั ธ.อิสลาม ใหดู้สะอาด ควรท าสญัลกัษณ์ของทุ่ง
สง ใหผู้ค้นท่ีผา่นมาผา่นไปเห็นแลว้บอกต่อวา่ตรงน้ีแหล่ะเป็นส่วนหน่ึงของทุ่งสง 
16. จดัระเบียบการวางของขาย โดยเฉพาะช่วงสามแยกไฟแดงไปถึงรางรถไฟ รถติด 
สญัจรล าบากมาก 

10 บา้นในหวงั 1. ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ซ่อมแซมถนน การใชถ้นน กฎจราจร การจอดรถซ้ือของ 
2. ไฟส่องสวา่ง ริมถนน 
3. การเก็บขยะควรจดัสรรเวลาใหเ้ป็นเวลาท่ีสม ่าเสมอ 
4. การบริการของเทศบาลควรมีความพร้อมเม่ือประชาชนไปใชบ้ริการ พบปะประชาชน
เพื่อใหบ้ริการนอกสถานท่ี 
5. น ้ าประปาไหลบา้งไม่ไหลบา้ง ขุ่น 
6. หญา้ริมถนน ตน้ไม ้ก่ิงไม ้
7. อยากใหข้ดุคูขา้งถนนบริเวณร้านสม้ต าเจก้ลว้ยไปถึงศูนยก์ระจายสินคา้ 

11 ทุ่งสง-นาบอน 1. ความสะอาดบนทอ้งถนน 
12 ท่าแพเหนือ 

 
1. การจอดรถบนทอ้งถนน จอดรถซอ้นคนั การขบัรถยอ้นศร การวางส่ิงของกีดขวางทาง
จราจร 
2. ทางเขา้โรงเรียนถนนขรุขระ ปรับถนนใหเ้รียบและกวา้งข้ึน (ตอนเชา้และเยน็รถติด) 
3. ควรเขา้มาดูแลความเรียบร้อยในชุมชน ขบัรถเร็วเกิดอุบติัเหตุบ่อย 
4. อยากใหมี้การปรับปรุงสถานท่ีท่องเท่ียว เพ่ือสร้างรายไดใ้หก้บัทุ่งสง เช่น ถ ้าตลอด 
สวนพฤกษา เป็นตน้ 
5. ควรดูแลดา้นเศรษฐกิจ 
6. ถงัขยะไม่เพียงพอ 
7. ติดตั้งกระจกดูรถถนนท่าแพเหนือ ซอย 2 (ขอนานแลว้) รถชนบ่อย 
8. อยากใหมี้ไฟฟ้าตรงซอย 8 ท่าแพเหนือ  
9. กลอ้งวงจรปิด ซอย 6 และ 8 

13 ตลาดสด 
 

1. จดัการเร่ืองหนู 
2. งบประมาณช่วยเหลือคนน ้ าท่วม 
3. คนกวาดขยะ ควรมี 2 รอบต่อวนั 
4. ขยะมูลฝอย 
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ล ำดบั ชุมชน ควำมต้องกำรทีใ่ห้เทศบำลเมอืงทุ่งสงด ำเนินกำรเป็นเร่ืองเร่งด่วนระดบัประชำชน 
14 โดมทองธานี 

(ท่าแพ) 
1. ปัญหาการจราจรช่วงตอนเชา้และตอนเยน็ 

15 ราชบริพาร 1. น ้ าท่วม อยากใหแ้กปั้ญหาเร่ืองน ้ าท่วม อยากใหดู้แลมากกวา่น้ี 
2. จดัระเบียบสวนสาธารณะ จดัระเบียบถ ้าตลอดใหเ้รียบร้อยกวา่ท่ีเป็นอยู ่พฒันาถ ้าตลอด
ใหเ้ป็นท่ีท่องเท่ียว 
3. งานดา้นบริการควรใหดี้กวา่ปัจจุบนั ใหมี้ความเสมอภาคในการบริการทุกดา้น วฒิุภาวะ
ของพนกังานควรมีมากกวา่น้ี 
4. หวัหนา้ชุมชนราชบริพารไม่คอ่ยช่วยส่งข่าวใหส้มาชิกของชุมชน ส่วนมากเอาเฉพาะ
หวัหนา้บริหารชุมชนเท่านั้น ควรจะเขา้ถึงประชาชนใหม้ากกวา่น้ี ใหมี้การกระจายข่าวให้
ทัว่ถึง 
5. ไฟฟ้าส่องสวา่งในชุมชน 

16 ยา่นการคา้ 
 

1. จดัระเบียบทางเทา้ มีการรุกทางเทา้มาก บริเวณถนนชยัชุมพล ตลาดโตรุ่้ง การขายของ
บนทางเทา้ การวางของหนา้ร้านเพ่ือกนัพ้ืนท่ีจอดรถ การจราจร การจอดรถซอ้นคนั 
2. เวลาน ้ าท่วมอยา่ใหร้ถวิง่ผา่นหนา้ร้านคา้ ปัญหาน ้ าท่วมในเขตเทศบาลและในตลาด    
ทุ่งสง เช่น ค่าความเสียหายของทรัพยสิ์นท่ีประชาชนควรจะได ้คร้ังท่ีแลว้ก็ยงัไม่ไดก้นัเลย 
(น ้ าท่วมคร้ังแรก 5 มกราคม 2560) เป็นตน้ 
3. เพ่ิมสถานท่ีออกก าลงักาย สร้างสระวา่ยน ้ าเทศบาล 50 เมตร สร้างสนามฟตุซอล 
4. การจอดรถในท่ีหา้ม จอดระเบียบจราจร หนา้หา้งไทยสมบูรณ์ 
5. ไฟส่องสวา่งในสวน ร.5 ท าไมดบัหมด ไฟส่องสวา่งสนามหนา้อ าเภอใหส้วา่งกวา่น้ี คน
ไปออกก าลงักายจะไดส้ะดวกไม่น่ากลวั 
6. ทางลาดฟตุบาทส าหรับคนพิการ ทางจกัรยาน 
7. การท างานของเจา้หนา้ท่ีเก็บขยะ 
8. สวนสาธารณะ โรงเรียน ภายในศาลาพกั ตอนเชา้สกปรก เศษขยะ อาหารเกล่ือนพ้ืน ถงั
ขยะไม่พอต่อความตอ้งการ 
9. มีหลุมบนถนนชยัชุมพล 2 อยูน่านมากแลว้ ไม่ไดรั้บการแกไ้ข จดัใหล้า้งถนนบา้ง ถนน
ชยัชุมพล 2 ไม่เคยลา้งเลย  
10. จดัการคนท่ีเล้ียงสุนขัใหมี้การดูแลใหถู้กสุขลกัษณะ  
11. ทางเขา้สถานีขนส่งยอ่ย ระหวา่ง 7-11 กบัร้านทุ่งสงบุ๊คเฮา้ส์ ควรมีป้ายบอกวา่เป็นทาง 
One Way เพราะเห็นมีรถมอเตอร์ไซคส์วนทางออกมาบ่อยคร้ังมาก กลวัจะเกิดอุบติัเหตุ 
อาจเกิดข้ึนไดจ้ากการกระท าง่าย ๆ เช่นน้ี 
12. การแต่งรถของวยัรุ่น สร้างเสียงรบกวน 
13. เกาะกลางบางจุดควรร้ือออก ไม่ควรมี 
14. ไฟแดงบางจุด ตวัเลขนบัถอยหลงัไม่แกไ้ข บริเวณตลาดเกษตร 
15. ไม่ควรจดังานขายสินคา้หนา้อ าเภอบ่อยเกินไป ท าใหพ้อ่คา้ แม่คา้อยูไ่ม่ไหว 
16. เร่งก่อสร้างอาคาร ศาลาประชาคมท่ีหนา้อ าเภอ 
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ล ำดบั ชุมชน ควำมต้องกำรทีใ่ห้เทศบำลเมอืงทุ่งสงด ำเนินกำรเป็นเร่ืองเร่งด่วนระดบัประชำชน 
17. อาคารขา้ง รสพ. เก่า สร้างเพ่ืออะไร 
18. นายกเทศบาลเคยบอกวา่จะสร้างเข่ือนวงัหีบ เพ่ือช่วยน ้ าท่วมในเขตเทศบาลทุ่งสง 
ตอ้งการความจริงวา่ เข่ือนวงัหีบช่วยคนทุ่งสงจริงรึ น ้ าจากวงัหีบไม่ไดเ้ขา้เมืองทุ่งสง แต่
ถา้วนัหน่ึงเข่ือนวงัหีบแตก น ้ ามหาศาลจะมีผลต่อชาวตลาดทุ่งสงหรือไม่ อยา่บอกวา่เข่ือน
ท่ีจะสร้างใหม่จะไม่แตก อนาคตเราไม่รู้ ส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน ขวางทางน ้ าธรรมชาติ
ทั้งหมด เราก็ไดย้นิข่าวบา้นเมืองอ่ืนอยู ่พอเข่ือนอ่างเก็บน ้ าแตกความฉิบหายมามหาศาล 
น ้ าปริมาณมหาศาลลงมามากและเร็ว เหมือนท่ีเห็นในข่าวบา้นอ่ืน ขอท่านโปรดพิจารณา 
19. อยากใหส้ร้างเอกลกัษณ์ประจ าเมืองทุ่งสง เป็นลกัษณะเด่นท่ีคนทัว่ไปนึกถึงและจดจ า
ได ้เช่น จ.ยะลา เคยไดช่ื้อวา่เป็นเมืองท่ีสะอาดท่ีสุด สุพรรณบุรี ก็เป็นเสาไฟฟ้าบรรหาร 
20. การลอกคูคลอง 
21. การประชาสมัพนัธ ์
22. การคดัแยกขยะ ไม่ใช่แยกแลว้ไปรวมกลบัอีกคร้ัง  
23. มีเบอร์โทรด่วน ส าหรับติดตอ่รับแจง้เร่ืองไฟฟ้าบนถนน  
24. การอุดตนัของท่อระบายน ้ า 
25. มาตรการต่าง ๆ ในการปลูกฝังจิตส านึก จิตสาธารณะ ความรับผิดชอบ การมีระเบียบ
วนิยั คุณธรรม จริยธรรมท่ีประชาชนตอ้งมีต่อส่ิงแวดลอ้ม สงัคมในทุกดา้นโดยเนน้ไปท่ี
เยาวชนตั้งแต่ระดบัตน้เพ่ือหวงัผลในระยะยาวผา่นกระบวนการทางการดีกวา่ 

17 หน่วยงานของ
ราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องคก์รเอกชนและ
อ่ืน ๆ 
 

1. ควรจะมีเจา้หนา้ท่ีจราจรในตอนเชา้/บ่าย ช่วงเวลาเขา้-ออก โรงเรียนต่าง ๆ ใหจ้ดั
ระเบียบการจราจรหนา้ไทยสมบูรณ์ด่วน แกไ้ขเร่ืองปัญหาจราจรติดขดัภายในตลาดสด จดั
ใหมี้เจา้หนา้ท่ีคอยบริการและจดัระเบียบจราจร การจดัการจราจรไม่ใหร้ถติด การจอดรถ
บนทางเทา้ รถจอดซอ้นคนั 
2. อยากไดถ้งัขยะเพ่ิม ช่วงเทศกาลเวลามีงานต่าง ๆ ใหแ้ม่คา้รักษาความสะอาดใหม้ากกวา่
น้ี ถงัขยะสมควรจะมีการท าความสะอาดบา้ง พนกังานเก็บขยะ เก็บไม่ค่อยเรียบร้อย
เท่าท่ีควร พอเอาถงัส่วนตวัวางไวเ้ก็บของส่วนตวัไปดว้ย 
3. แกไ้ขปรับพ้ืนสภาพผิวถนน ปรับปรุงภูมิทศันเ์กาะกลางถนนใหน่้ามอง สวยงาม การ
ปรับปรุงถนนใหดี้กวา่น้ี ถนนขรุขระไม่ค่อยเรียบร้อยเด๋ียวซ่อมเด๋ียวพงั ฝุ่ นเยอะมาก 
4. สนามบาสหนา้โรงพกัใหท้ าหลงัคา สถานท่ีออกก าลงักายไม่ควรน าไปจดัเป็นสถานท่ี
ขายของหนา้อ าเภอ สถานท่ีออกก าลงักายตอ้งใหส้ะอาดกวา่น้ี 
5. ช่วยพฒันาทางข้ึนสะพานเหลก็ 
6. แกไ้ขน ้ าท่วม 
7. รถเขน็ขายของบนถนนหรือทางเทา้ ควรจดัระเบียบมากกวา่น้ี 
8. ควรจะมีไฟแดง หรือไฟเตือนตามส่ีแยก เช่น แยกเขาปรีดี แยกก่อนถึงโรงเรียนสตรี 
9. อยากใหผู้บ้ริหารของเทศบาลลงมาดูแลทุกขสุ์ขของประชาชนบา้ง 
10. อยากใหพ้ฒันาถ ้าตลอดใหส้ะอาด และเป็นแหล่งท่องเท่ียว ไม่ใชเ้ป็นท่ีมัว่สุมของ
วยัรุ่นท่ีชอบข้ึนเขาตอนเยน็ ๆ ไปท าอะไรกนัไม่รู้ 
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11.10 สรุปควำมต้องกำรทีใ่ห้เทศบำลเมอืงทุ่งสงด ำเนนิกำรเป็นเร่ืองเร่งด่วนระดบัชุมชน  
(ข้อมูลได้จำกกำรจดัเวท)ี 
 
ตำรำงที ่11 สรุปควำมต้องกำรทีใ่ห้เทศบำลเมอืงทุ่งสงด ำเนนิกำรเป็นเร่ืองเร่งด่วนระดบัชุมชน  
(ข้อมูลได้จำกกำรจดัเวท)ี 

ล ำดบั ชุมชน ควำมต้องกำรทีใ่ห้เทศบำลเมอืงทุ่งสงด ำเนินกำรเป็นเร่ืองเร่งด่วนระดบัชุมชน 
1 ท่าแพใต ้ 1. ขอกลอ้งวงจรปิด  CCTV  แกไ้ขปัญหาอาชญากรรมและลกัขโมย 

2. แกไ้ขตล่ิงพงับริเวณท่ีท าการชุมชน โดยใชต้าข่ายเหลก็ใส่หินใน 
3. ท าถนนราดยางถนนพร้อมรางว ีหนา้ ร.ร.รีสอร์ท และ ร.ร. มธัยมท่าแพ 
4. ซ่อมแซมหอกระจายข่าว สายและล าโพงเสีย  
5. ขอเคร่ืองออกก าลงักายกลางแจง้ 

2 ตะวนัออกวดั 
ชยัชุมพล 

1. ปรับปรุงถนนทางขา้มถนนรถไฟ ทุ่งสง-กนัตงั ไปออกถนนพฒันาการซอย 12 ขยายผิว
จราจร น ้ าเซาะพงั 
2. ปรับปรุงคอสะพานขา้มคลองทั้ง 2 ฝ่ังสะพานทางขา้มไปถนนพฒันาการซอย 12 
3. สร้างท่ีท าการชุมชน 
4. ตอ้งการเคร่ืองออกก าลงักายกลางแจง้และฟิตเนต 1 ชุด 
5. ติดตั้งกลอ้งวงจรปิด CCTV ภายในชุมชน 

3 หลงัโรงพยาบาล 
ทุ่งสง 

1. ปรับปรุงภนน คูระบายน ้ า ดูแลความสะอาด 
2. ติดตั้งกลอ้งวงจรปิด CCTV 
3. ขอหอกระจายข่าว 
4. แกไ้ขปัญหาการจราจรในชัว่โมงเร่งด่วน บริเวณ 4 แยกถนนพาดรถไฟ และ  
ร.ร.ชยัชุมพล 
5. จดัตั้งกลุ่มอาชีพใหก้บัชุมชน 
6. ***ใหมี้สถานท่ีออกก าลงักายส าหรับผูสู้งอายแุละเด็ก (ปัญหาเดิม ปี 2558-2559)*** 

4 ตลาดใน 1. ปรับปรุงถนนในชุมชน 
2. ปรับปรุงความสวา่งในชุมชน 
3. ขอกลอ้งวงจรปิด CCTV 
4. ขดุลอกคูคลองระบายน ้ า 
5. ปรับภูมิทศัน์ส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 

5 เขาปรีดี 1. ท าเข่ือนกั้นน ้ าใหก้บัคนท่ีอยูข่า้งล าคลอง ประสานโครงการฝายมีชีวติ 
2. ท าท่อระบายน ้ าเวลาฝนตกหนกัหรือน ้ าท่วมเพ่ือไม่ใหน้ ้ าขงั 
3. ซ่อมแซมถนนท่ีช ารุดเพ่ือความปลอดภยัของประชาชน 
4. หางานใหก้บัคนจนท าเพ่ือใหมี้รายได ้
5. ท าเข่ือนกั้นน ้ าต่อจากร้านขนมจีนขา้งโรงเรียน 
6. จดัการข้ีววับริเวณบ่อนชนววั 
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ล ำดบั ชุมชน ควำมต้องกำรทีใ่ห้เทศบำลเมอืงทุ่งสงด ำเนินกำรเป็นเร่ืองเร่งด่วนระดบัชุมชน 
6 สะพานเหลก็ 1. ***ขอกลอ้งวงจรปิด CCTV (ปัญหาเดิม ปี 2557-2559)*** 

2. ***ขอเคร่ืองออกก าลงักายกลางแจง้ (ปัญหาเดิม ปี 2557-2559)*** 
3. ***ท าถนนและท่อระบายน ้ าตลอดแนวเขตชุมชน (ปัญหาเดิม ปี 2559)*** 
4. ***ถนนบางซอยท่ียงัไม่ด าเนินการ กรุณาส ารวจใหด้ว้ย (2 ซอย ตรงขา้มวดัเขาปรีดี) 
(ปัญหาเดิม ปี 2559)*** 
5. ***ขอหอกระจายข่าวชุมชน (ปัญหาเดิม ปี 2559)*** 
6. ซ่อมแซมหลงัคาโรงครัวและฝ้าเพดานท่ีท าการชุมชน 

7 บา้นพกัรถไฟทุ่งสง 
 

1. ***แกปั้ญหาการจราจรภายในชุมชน ใหข้บัรถทางเดียว (One way) 
(ปัญหาเดิม ปี 2559)*** 
2. ***แกไ้ขปัญหาถนนแคบ รถขบัสวนทางกนัไม่ได ้(ท าคูระบายน ้ าแบบรางว)ี 
(ปัญหาเดิม ปี 2559)*** 
3. ***แกไ้ขปัญหาไฟฟ้าในชุมชนดบับ่อยมาก รวมถึงแกไ้ขปัญหาไฟส่องสวา่งถนน 
(ปัญหาเดิม ปี 2559)*** 
4. ***เพ่ิมรถสายตรวจดูแลความเรียบร้อยกลางดึก (ปัญหาเดิม ปี 2559)*** 
5.*** การก าหนดเวลาการเก็บขยะท่ีแน่นอน ชดัเจน (ปัญหาเดิม ปี 2558-2559)*** 

8 เสริมชาติ 1. ***ขอหอกระจายข่าว (ปัญหาเดิม ปี 2559)*** 
2. ขอลานกีฬา เคร่ืองออกก าลงักาย 
3. ปรับภูมิทศันห์นองป่าแก่เพ่ือรองรับการท่องเท่ียว ชาวบา้นจบัปลาโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
ดูดน ้ าจนแหง้ท าใหป้ลาตาย 
4. ปรับปรุงถนนเสริมชาติซอย 8 ถนนแหวง่ เกิดอุบติัเหตบุ่อยคร้ัง 

9 หมู่บา้นพฒันา 
 

1. ดูแลการแยกขยะของชุมชน 
2. จดัการสนุขและแมวจรจดั เพราะเยอะมาก 
3. ติดตั้งกลอ้งวงจรปิด CCTV 

10 เปรมประชา 1. บริเวนสุดถนนเปรมประชาขอท าคูระบายน ้ าเพ่ือป้องกนัปัญหาน ้ าท่วม 
2. ปากซอยจอดรถทั้งสองฝ่ังท าใหร้ถยนตส์วนกนัไม่ได ้
3. จดัระเบียบแม่คา้แผงลอยในซอย อยา่ใหขี้ดขวางการจราจร 
4. ***ขอหอกระจายข่าว (ปัญหาเดิม ปี 2559)*** 
5. ติดตั้งกลอ้งวงจรปิด CCTV บริเวณทางร่วมทางแยก 

11 ประชาอุทิศ 1. ***ช่วยขดุลอกคลองตมอยา่งเร่งด่วน (ปัญหาเดิม ปี 2559)*** 
2. ***ขออปุกรณ์ใชง้านของท่ีท าการชุมชน (ปัญหาเดิม ปี 2559)*** 
3. ปรับปรุงภูมิทศัน์ท่ีท าการชุมชน 
4. ขอไฟฟ้าส่องสวา่ง ซอย 9 จ านวน 2 จุด 
5. ขอเคร่ืองออกก าลงักายประจ าชุมชน 
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ล ำดบั ชุมชน ควำมต้องกำรทีใ่ห้เทศบำลเมอืงทุ่งสงด ำเนินกำรเป็นเร่ืองเร่งด่วนระดบัชุมชน 
12 

 
บา้นนาเหนือ 1. ขอหอกระจายข่าว 

2. กลอ้งวงจรปิด CCTV สามแยกนาเหนือ 
3. การส ารวจนกัเรียนยากจน  เด็กไร้โอกาส เด็กยากไร้ 
4. เทศบาลพบประชาชน 

13 ยทุธศาสตร์ 1. ท าป้ายจราจร ป้ายเขตชุมชนลดความเร็ว ซอย 19 
2. เพ่ิมความปลอดภยัในชุมชนป้องกนัการงดัแงะลกัขโมย 
3. ซ่อมแซมขอบถนนทรุดจากน ้ ากดัเซาะ 
4. ขอเคร่ืองออกก าลงักาย 
5. เพ่ิมการรักษาความสะอาดพ้ืนถนน 

14 บา้นในหวงั 1. ***ขอกลอ้งวงจรปิด CCTV (ปัญหาเดิม ปี 2559)*** 
2. *** ถนน คูระบายน ้ า (ปัญหาเดิม ปี 2558-2559)*** 
3. ***หอกระจายข่าว (ปัญหาเดิม ปี 2559)*** 
4. ***ปรับผิวถนนสวนพฤกษาและในชุมชน (ปัญหาเดิม ปี 2558-2559)*** 

15 ทุ่งสง-หว้ยยอด 1. ***ขอหอกระจายข่าว (ปัญหาเดิม ปี 2559)*** 
2. ***ท าสะพานลอยหนา้โรงเรียนเสริมปัญญา (ปัญหาเดิม ปี 2558-2559)*** 
3. ขอกลอ้งวงจรปิด CCTV 
4. ขอประตูระบายน ้ า 
5. ส่งเสริมการเรียนรู้ในการประกอบอาชีพ 

16 ทุ่งสง-นาบอน 1. ***ขอหอกระจายข่าว (ปัญหาเดิม ปี 2559)*** 
2. ขอกลอ้งวงจรปิด CCTV แกไ้ขปัญหาอาชญากรรม 
3. ***ท าคูระบายน ้ า ถนนสายทุ่งสง-นาบอน ซอย 1 เน่ืองจากน ้ าท่วมบ่อย 
(ปัญหาเดิม ปี 2559)*** 
4. ปรับปรุงถนนในโรงเรียนวดัโคกสะทอ้น 
5. ขยายถนนซอย3 ไปซอย 5 เพ่ือแกไ้ขปัญหารถติด 
6. อยากไดท่ี้ท าชุมชนใหม่ 

17 ท่าแพเหนือ 
 

1. ท าคูระบายน ้ าหลงัท่ีท าการชุมชน 

2. ***จดัการฝาระบายน ้ ากลางถนนทุ่งสง-นครศรีฯ เพราะอุบติัเหตุบ่อยมาก 
(ปัญหาเดิม ปี 2559)*** 
3. ***อยากใหมี้หมอ้แปลงของชุมชน (ปัญหาเดิม ปี 2559)*** 

4. ***เพ่ิมถงัขยะในชุมชน (ปัญหาเดิม ปี 2559)*** 

5. ใหจ้ดัท าหนา้หมู่บา้นพรศกัด์ิถมดินในคูระบายน ้ า 
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ล ำดบั ชุมชน ควำมต้องกำรทีใ่ห้เทศบำลเมอืงทุ่งสงด ำเนินกำรเป็นเร่ืองเร่งด่วนระดบัชุมชน 
18 ตลาดสด 

 
1. ***ขอสถานท่ีจอดรถเพ่ิม เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

(ปัญหาเดิม ปี 2558-2559)*** 

***2. อยากใหมี้หอกระจายข่าวใหก้บัพอ่คา้แม่คา้สะดวกในการรับฟังอยา่งทัว่ถึง 

(ปัญหาเดิม ปี 2559)*** 

2. ก าจดัหนูในตลาด 

3. จดัการพ้ืนชั้นล่างของตลาด เพราะล่ืนมาก 

4. จดัการกล่ินคาวกล่ินเหมน็จากชั้น 1 ส่งกล่ินถึงตลาดชั้น 2 

5. จดัการน ้ าร่ัวจากชั้น 4 ลงมาท่ีร้านน ้ าชาชั้น 2 มีกล่ินเหมน็ 

6. จดัการพอ่คา้ขายหมูจากภายนอกเขตเทศบาลท่ีขายถูกกวา่ เพราะไม่ตอ้งจ่าย

ค่าธรรมเนียมฆ่าสตัว ์

19 โดมทองธานี  
(ท่าแพ) 
 

1. ขอกลอ้งวงจรปิด CCTV 
2. ขอเคร่ืองออกก าลงักายกลางแจง้ 
3. ขดุลอกคลองท่าแพเพ่ือจดักิจกรรมของชุมชน 
4. ซ่อมแซมถนนในชุมชน ซอย 1 และ 2 

20 ราชบริพาร 1. ***แกไ้ขการจอดรถตูท่ี้จอดเตม็พ้ืนท่ีรอบวงเวยีนถ ้าตลอด  

(ปัญหาเดิม ปี 2558-2559)*** 

2. ***ขอเคร่ืองออกก าลงักายและเคร่ืองเล่นเด็กในสนามเด็กเล่นเสียหายจากน ้ าท่วม 

(ปัญหาเดิม ปี 2558-2559)*** 

3. ซ่อมหอ้งน ้ าหนา้ศาลาชุมชนใหดี้ข้ึน 

4. ตอ้งการตะแกรงกั้นปากทางเขา้ถ ้าตลอด ป้องกนัส่ิงไหลเขา้ถ ้าตลอดเวลาน ้ าท่วม 
5. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสวา่งรอบถ ้าตลอด 
6. ขออุปกรณ์เคร่ืองใช ้โตะ๊ เกา้อ้ี ถว้ยจาม ถว้ยกาแฟ กาน ้ า เคร่ืองขยายเสียง และอ่ืน ๆ 

21 ยา่นการคา้ 
***(ขอ้มูลไดจ้าก
การเก็บ
แบบสอบถาม)*** 
 

1. จดัระเบียบทางเทา้ มีการรุกทางเทา้มาก บริเวณถนนชยัชุมพล ตลาดโตรุ่้ง การขายของ
บนทางเทา้ การวางของหนา้ร้านเพ่ือกนัพ้ืนท่ีจอดรถ การจราจร การจอดรถซอ้นคนั 
2. เวลาน ้ าท่วมอยา่ใหร้ถวิง่ผา่นหนา้ร้านคา้ ปัญหาน ้ าท่วมในเขตเทศบาลและในตลาด    
ทุ่งสง เช่น ค่าความเสียหายของทรัพยสิ์นท่ีประชาชนควรจะได ้คร้ังท่ีแลว้ก็ยงัไม่ไดก้นัเลย 
(น ้ าท่วมคร้ังแรก 5 มกราคม 2560) เป็นตน้ 
3. เพ่ิมสถานท่ีออกก าลงักาย สร้างสระวา่ยน ้ าเทศบาล 50 เมตร สร้างสนามฟตุซอล 
4. การจอดรถในท่ีหา้ม จอดระเบียบจราจร หนา้หา้งไทยสมบูรณ์ 
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ล ำดบั ชุมชน ควำมต้องกำรทีใ่ห้เทศบำลเมอืงทุ่งสงด ำเนินกำรเป็นเร่ืองเร่งด่วนระดบัชุมชน 
22 หน่วยงานของ

ราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องคก์รเอกชนและ
อ่ืน ๆ 
***(ขอ้มูลไดจ้าก
การเก็บ
แบบสอบถาม)*** 

1. ควรจะมีเจา้หนา้ท่ีจราจรในตอนเชา้/บ่าย ช่วงเวลาเขา้-ออก โรงเรียนต่าง ๆ ใหจ้ดั
ระเบียบการจราจรหนา้ไทยสมบูรณ์ด่วน แกไ้ขเร่ืองปัญหาจราจรติดขดัภายในตลาดสด จดั
ใหมี้เจา้หนา้ท่ีคอยบริการและจดัระเบียบจราจร การจดัการจราจรไม่ใหร้ถติด การจอดรถ
บนทางเทา้ รถจอดซอ้นคนั 
2. อยากไดถ้งัขยะเพ่ิม ช่วงเทศกาลเวลามีงานต่าง ๆ ใหแ้ม่คา้รักษาความสะอาดใหม้ากกวา่
น้ี ถงัขยะสมควรจะมีการท าความสะอาดบา้ง พนกังานเก็บขยะ เก็บไม่ค่อยเรียบร้อย
เท่าท่ีควร พอเอาถงัส่วนตวัวางไวเ้ก็บของส่วนตวัไปดว้ย 
3. แกไ้ขปรับพ้ืนสภาพผิวถนน ปรับปรุงภูมิทศันเ์กาะกลางถนนใหน่้ามอง สวยงาม การ
ปรับปรุงถนนใหดี้กวา่น้ี ถนนขรุขระไม่ค่อยเรียบร้อยเด๋ียวซ่อมเด๋ียวพงั ฝุ่ นเยอะมาก 
4. สนามบาสหนา้โรงพกัใหท้ าหลงัคา สถานท่ีออกก าลงักายไม่ควรน าไปจดัเป็นสถานท่ี
ขายของหนา้อ าเภอ สถานท่ีออกก าลงักายตอ้งใหส้ะอาดกวา่น้ี 

 
11.11 สรุปควำมต้องกำรทีใ่ห้ด ำเนินกำรเป็นเร่ืองเร่งด่วนระดบัเมอืง(ข้อมูลได้จำกกำรจดัเวท)ี 
 
ตำรำงที ่12 สรุปควำมต้องกำรทีใ่ห้ด ำเนินกำรเป็นเร่ืองเร่งด่วนระดบัเมอืง(ข้อมูลได้จำกกำรจดัเวท)ี 

ล ำดบั ประเดน็ ควำมต้องกำรทีใ่ห้เทศบำลเมอืงทุ่งสงด ำเนินกำรเป็นเร่ืองเร่งด่วนระดบัเมอืง 
1 กลอ้งวงจรปิด CCTV 1. ส ารวจความสมบูรณ์ของทุกชุมชน และประสานงานการไดง้บจากจงัหวดั 

2. ติดตั้งใหทุ้กจุดท่ีขอ 
2 หอกระจายข่าว 1. ประชาสมัพนัธ์ข่าวสารต่าง ๆ 

2. มีระบบเตือนภยัน ้ าท่วม 
3 ลานกีฬา/อุปกรณ์กีฬา 1. ปรับปรุงสนามเด็กเล่น 

2. ใหมี้ลานกีฬาทุกชุมชุนซ่อมแซมลานกีฬาท่ีมีอยูแ่ลว้ และขออุปกรณ์เพ่ิม 
3. ตรวจตราการมัว่สุมของวยัรุ่นในหอ้งน ้ า 

4 การจราจร 1. จดัระเบียบท่ีจอดรถ ดูแลการจราจรภาพรวมทั้งหมด โดยเฉพาะเวลาเร่งด่วน 
2. ท าป้ายเขตชุมชนลดความเร็วตรงแยกต่าง ๆ 
3. จดัการการวางของบนทางเทา้ 
4. ตั้งแท่นแบรีเออร์ตรงสามแยกนาเหนือใหร้ถรถผา่นจากตลาดนาเหนือไดต้ลอดเวลา 
5. ติดตั้งกระจกนูน กระจกโคง้ บริเวณทางแยกทางร่วม 
6. ก าหนดการจอดรถวนัคู่-วนัค่ี 

5 ถนน 1. รักษาความสะอาดบนถนนสายต่าง ๆ และท ารางว ี
2. ลาดยางต่อจากโรงเรียนอนุบาลรีสอร์ทถึงโรงเรียนมธัยทท่าแพ 
3. ท าถนนหนา้วดัโคกสะทอ้น 
4. ซ่อมแซมถนนหลงัจากเกิดน ้ าท่วม 
5. ก าหนดการลา้งถนนใหเ้ป็นเวลา 
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ล ำดบั ประเดน็ ควำมต้องกำรทีใ่ห้เทศบำลเมอืงทุ่งสงด ำเนินกำรเป็นเร่ืองเร่งด่วนระดบัเมอืง 
6 ปรับภูมิทศัน์/ 

ส่ิงแวดลอ้ม 
1. ปรับปรุงภูมิทศันข์องสายไฟฟ้า สายโทรศพัท ์ถนนพฒันาการ ซอย 12 ถนนชนชน
ปรีดา 
2. ปรับปรุงภูมิทศัน์หนองป่าแก่เป็นแหล่งท่องเท่ียว 
3. รักษาตน้ไมใ้หญ่ 

7 ฝายมีชีวติ/คูระบายน ้ า 1. ขดุลอกคลอกตามจุดต่าง ๆ 
2. ปรับปรุงการระบายน ้ า/ระบบท่อน ้ าท้ิงถนนทุ่งสง-นาบอน ซอย 1 
3. สร้างฝายมีชีวติหรือผนงักั้นน ้ า 

8 ขยะ/ความสะอาด 1. ใหค้วามรู้การคดัแยกขยะประเภทต่าง ๆ 
2. ควบคุมการรักษาความสะอาดของพอ่คา้แม่คา้ และบริเวณหา้งไทยสมบูรณ์ 
3. ควบคุมการจอดรถบรรทุกปลาสด 
4. จดัการขยะท่ีลน้ถงั และใหค้นกวาดขยะในรางวดีว้ย 
5. ใหเ้ทศบาลกบัชุมชนช่วยกนัลดปริมาณขยะ 

9 ยาเสพติด/ความ
ปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพยสิ์น 

1. ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
2. การสร้างสะพานลอยหนา้โรงเรียนเสริมปัญญา 
3. ใหมี้ยามดูแลความปลอดภยัทุกชุมชน 

10 การสร้างอาชีพ 1. ส่งเสริมอาชีพใหก้บัชุมชนและผูว้า่งงาน (ดอกไมจ้นัทน์ พวงหรีด ของช าร่วย) 
2. ส่งเสริมการท่องเท่ียว 
3. จดัตั้งศูนยจ์ าหน่ายสินคา้ OTOP 

11 อุปกรณ์ท่ีท าการ
ชุมชน 

1. ขอเคร่ืองขยายเสียงอยา่งเร่งด่วน 
2. ขออุปกรณ์เคร่ืองใช ้โตะ๊ เกา้อ้ี ถว้ยจาม 

12 ประเพณีวฒันธรรม 1. ส่งเสริมประเพณีวฒันธรรมดา้นต่าง ๆ 
13 จดัระเบียบการ

บิณฑบาตรพระสงฆ ์
1. จดัระเบียบการบิณฑบาตรพระสงฆท่ี์ยืน่แช่บริเวณจุดเดิมเป็นเวลานาน 

14 ช่วยเหลือผูย้ากไร้ 1. ใหก้ารช่วยเหลือผูย้ากไร้ 
2. ซ่อมแซมบา้นผูย้ากไร้ 
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11.12 เปรียบเทยีบผลกำรวเิครำะห์ควำมพงึพอใจ 5 ปี ย้อนหลงั (ประจ ำปี 2556-2560) 
 
ตำรำงที ่13 เปรียบเทยีบผลกำรวเิครำะห์ควำมพงึพอใจของประชำชนทีม่ต่ีอกำรด ำเนนิงำนตำมภำรกจิต่ำงๆ ของ
เทศบำลเมอืงทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมรำช 5 ปี ย้อนหลงั (ประจ ำปี 2556-2560) 

ด้ำน ค่ำเฉลีย่ ระดบัควำมพงึพอใจ 

2556 2557 2558 2559 2560 2556 2557 2558 2559 2560 
1. การศึกษา 3.42 3.41 3.333 3.257 3.328 ปาน

กลาง 
ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

2. การส่งเสริม
ศิลปวฒันธรรม ศาสนา 
จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน 

3.65 3.52 3.383 3.270 3.280 มาก มาก ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

3. การส่งเสริม สนบัสนุน 
กีฬาและนนัทนาการ 

3.59 3.50 3.480 3.283 3.316 มาก มาก ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

4. โครงสร้างพ้ืนฐาน 3.53 3.34 3.284 3.235 3.260 มาก ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

5. การส่งเสริมคุณภาพชีวติ 3.19 3.27 3.217 3.153 3.235 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

6. การจดัระเบียบชุมชนและ
การรักษาความสงบเรียบร้อย 

3.40 3.35 3.294 3.186 3.231 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

7. เศรษฐกิจ การวางแผน
ส่งเสริมการลงทุน  พาณิช
กรรมและการท่องเท่ียว 

3.16 3.26 3.218 3.121 3.112 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

8. การบริหารจดัการและ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 

3.23 3.27 3.198 3.141 3.177 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

9. การบริหารจดัการเทศบาล 3.36 3.31 3.207 3.138 3.212 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

 
รวม 

3.39 3.36 3.305 3.199 3.273 ปำน
กลำง 

ปำน
กลำง 

ปำน
กลำง 

ปำน
กลำง 

ปำน
กลำง 
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ตำรำงที ่14 เปรียบเทยีบผลกำรวเิครำะห์ควำมพงึพอใจของประชำชนทีม่ต่ีอกำรด ำเนนิงำนตำมนโยบำยเร่งด่วน  
(วำระท้องถิ่นเมอืงทุ่งสง) 5 เร่ืองของผู้บริหำรเทศบำลเมอืงทุ่งสง  จงัหวดันครศรีธรรมรำช 5 ปี ย้อนหลงั 
(ประจ ำปี 2556-2560) 

ด้ำน ค่ำเฉลีย่ ระดบัควำมพงึพอใจ 

2556 2557 2558 2559 2560 2556 2557 2558 2559 2560 
1. จดัความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบา้นเมือง ปรับปรุงถนน 
ทางเทา้ ปรับภูมิทศัน์เมือง และ
ยกระดบัมาตรฐานตลาดสดน่า
ซ้ือจดัท าฐานขอ้มูลและจดั
ระเบียบการขายสินคา้หาบเร่ 
แผงลอยในเขตเทศบาลใหส้ าเร็จ  

- 3.34 3.290 3.246 3.261 - ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

2. สานต่อแผนป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาภยัพิบติัอทุกภยั  วาตภยั 
และดินโคลนถล่ม ควบคู่กบัการ
ป้องกนัภยัแลง้ท่ีส่งผลกระทบ
ต่อชีวติ ความเป็นอยูแ่ละอาชีพ
ของคนในทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื 

- 3.39 3.332 3.197 3.195 - ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

3. พฒันารายได ้เพ่ิม
ประสิทธิภาพการใชง้บประมาณ 
และการบริหารทรัพยสิ์นของ
เทศบาล ขบัเคล่ือนการพฒันา
ศูนยก์ระจายสินคา้ระบบราง
ภาคใต-้ทุ่งสงใหส้ าเร็จ โดย
ประสานงานเชิงรุกกบักลไก
ภาครัฐ เอกชน และประชาสงัคม
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
และขบัเคล่ือนโครงการสถานี
ขนส่งยอ่ยใหเ้สร็จสมบูรณ์ 
เช่ือมโยงการใชง้านกบัสถานี
ขนส่งอ าเภอทุ่งสง เพ่ือน ามาซ่ึง
รายไดใ้นการพฒันาเมืองใน
อนาคต 
 
 

- 3.27 3.225 3.128 3.110 - ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 
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ด้ำน ค่ำเฉลีย่ ระดบัควำมพงึพอใจ 

2556 2557 2558 2559 2560 2556 2557 2558 2559 2560 
4. สนองนโยบายเร่งด่วนของ
รัฐบาล และจงัหวดั
นครศรีธรรมราชในเร่ือง          
ยาเสพติด โดยป้องกนักลุ่มเส่ียง
และประชาชนในทอ้งถ่ินไม่ให้
เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด 
และส่งเสริมใหผู้ติ้ดยาเสพติด
ไดรั้บการบ าบดัรักษาใหก้ลบัมา
เป็นคนดีของสงัคม ตามแนวทาง 
“เมืองสีขาว หวัใจสีเขียว” 

- 3.18 3.175 3.148 3.195 - ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

5. ก าหนดมาตรการ “เมืองสีขาว 
หวัใจสีเขียว”และปฏิบติัการขั้น
เด็ดขาดในการขจดัอบายมุขและ  
ยาเสพติด รวมทั้งบงัคบัใช้
มาตรการปฏิบติัตามวนิยัจราจร 
และมาตรการประหยดัพลงังาน
ภายในองคก์รเทศบาลเมือง     
ทุ่งสง 

- 3.21 3.195 3.167 3.228 - ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

 
รวม 

- 3.28 3.243 3.177 3.212 - ปำน
กลำง 

ปำน
กลำง 

ปำน
กลำง 

ปำน
กลำง 
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ตำรำงที ่15 เปรียบเทยีบผลกำรวเิครำะห์ควำมพงึพอใจของประชำชนทีม่ต่ีอกำรด ำเนนิงำนตำมนโยบำยกำร
พฒันำ 5 ด้ำนของผู้บริหำรเทศบำลเมอืงทุ่งสง  จงัหวดันครศรีธรรมรำช5ปี ย้อนหลงั (ประจ ำปี 2556-2560) 

ด้ำน ค่ำเฉลีย่ ระดบัควำมพงึพอใจ 

2556 2557 2558 2599 2560 2556 2557 2558 2559 2560 
1. นโยบายดา้นการพฒันา
การศึกษา ส่งเสริมการกีฬา 
ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพ่ือสร้าง
ทุ่งสงเป็น “เมืองแห่งการ
เรียนรู้” 

3.51 3.45 3.382 3.267 3.319 มาก ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

2. นโยบายดา้นการพฒันา

เศรษฐกิจ เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพการ

พฒันาและส่งเสริมการคา้ขาย 

ของผูป้ระกอบการ ทุกประเภท 

ทุกระดบั และชุมชน ให้

สามารถเพ่ิมรายได ้ลดรายจ่าย 

และมีขีดความสามารถในการ

แข่งขนั 

3.30 3.26 3.218 3.121 3.112 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

3. นโยบายดา้นดา้นการพฒันา

คุณภาพชีวติ ใหอ้ยูดี่มีสุข อยู่

เยน็เป็นสุข อยา่งย ัง่ยนื เพ่ือดูแล

ความเป็นอยูข่องประชาชนใหมี้

คุณภาพชีวติท่ีดี บา้นเมือง

สะอาดและเป็นระเบียบ

เรียบร้อย มีความปลอดภยัใน

ชีวติและทรัพยสิ์น ปลอด

อาชญากรรม มีสุขภาวะ 

สุขอนามยัท่ีดี มีความสุข มี

ความอบอุ่นในครอบครัวชุมชน

เขม้แขง็ และมีส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 

3.30 3.32 3.263 3.173 3.233 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

4. นโยบายดา้นการพฒันาระบบ
การบริหารจดัการ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในบริหารงาน
เทศบาลเมืองทุ่งสงโดยยดึหลกั   

3.36 3.30 3.207 3.138 3.212 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 
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ด้ำน ค่ำเฉลีย่ ระดบัควำมพงึพอใจ 

2556 2557 2558 2599 2560 2556 2557 2558 2559 2560 
ธรรมาภิบาล ดว้ยความโปร่งใส 
เป็นธรรม ตรวจสอบได ้มุ่งผล 
ประโยชนข์องประชาชนเป็น
หลกั บูรณาการทุกภาคส่วน ให้
มีส่วนร่วมร่วมคิด ร่วมวางแผน 
ร่วมท า ร่วมตรวจสอบ ร่วม
ประเมินผล ร่วมรับผดิชอบ ร่วม
รับผลการพฒันา และร่วม
ภาคภูมิใจกบัความส าเร็จจากผล
ของพฒันาเมือง ทุ่งสงท่ีได้
ร่วมกนัท าอยา่งต่อเน่ืองดว้ย
ความรู้สึกรวมเป็นหน่ึงเดียววา่ 
“ทุกคนเป็นเจ้าของเมือง ทุ่งสง
ร่วมกัน” 
5. นโยบายดา้นการวางผงัเมือง
และผงัชุมชน พฒันาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ เพื่อรองรับการ
พฒันาเศรษฐกิจ และสงัคม การ
จดัการความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบา้นเมือง การจดั
การจราจร และภูมิทศัน์ของ
เมือง การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม และท่ีส าคญัอยา่ง
ยิง่คือการจดัการภยัพิบติัอุทกภยั 
วาตภยั ดินถล่ม ภยัแลง้ และ
อคัคีภยั 

3.42 3.32 3.257 3.206 3.234 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

รวม 3.40 3.33 3.266 3.181 3.262 ปำน
กลำง 

ปำน
กลำง 

ปำน
กลำง 

ปำน
กลำง 

ปำน
กลำง 
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ตำรำงที ่16 เปรียบเทยีบผลกำรวเิครำะห์ควำมพงึพอใจของประชำชนทีม่ต่ีอกำรด ำเนนิงำนตำมยุทธศำสตร์กำร
พฒันำของเทศบำล 4 ยุทธศำสตร์ตำมแผนพฒันำเทศบำลเมอืงทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมรำช 5 ปี ย้อนหลงั 
(ประจ ำปี 2556-2560) 

ด้ำน ค่ำเฉลีย่ ระดบัควำมพงึพอใจ 

2556 2557 2558 2559 2560 2556 2557 2558 2559 2560 
1. พฒันาการศึกษา ศาสนา 
ประเพณี ศิลปวฒันธรรม และ
การกีฬาแบบบูรณาการสู่
คุณภาพมาตรฐานท่ีเหนือกวา่ 

3.51 3.45 3.452 3.267 3.321 มาก ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

2. ร่วมกนัจดัวางผงัเมือง พฒันา
โครงสร้างพ้ืนฐาน รักษา
ส่ิงแวดลอ้ม ป้องกนัน ้ าท่วม สู่
เมืองน่าอยูอ่ยา่งย ัง่ยนื 

3.43 3.33 3.271 3.207 3.240 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

3. ร่วมกนัพฒันาเศรษฐกิจและ
สงัคม สู่คุณภาพชีวติท่ีดีกวา่ 

3.27 3.29 3.246 3.159 3.206 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

4. ปรับปรุงและพฒันาการ
บริหารจดัการองคก์รเทศบาล
และองคก์รชุมชนสู่การบริหาร
จดัการท่ีดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วม
แบบบูรณาการรองรับความ
เปล่ียนแปลงสู่เทศบาลอจัฉริยะ 

3.38 3.32 3.223 3.148 3.215 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

รวม 
3.40 3.35 3.298 3.195 3.262 ปำน

กลำง 
ปำน
กลำง 

ปำน
กลำง 

ปำน
กลำง 

ปำน
กลำง 
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ตำรำงที ่17 เปรียบเทยีบผลกำรวเิครำะห์ควำมพงึพอใจของประชำชนทีม่ต่ีอกำรรักษำควำมสะอำดของเทศบำล
เมอืงทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมรำช 5 ปี ย้อนหลงั (ประจ ำปี 2556-2560) 

ด้ำน ค่ำเฉลีย่ ระดบัควำมพงึพอใจ 

2556 2557 2558 2559 2560 2556 2557 2558 2559 2560 
1. ถนนมีความสะอาดมากนอ้ย
เพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 

3.79 3.37 3.36 3.30 3.45 มาก ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

2. ถนนมีความสะอาดมากนอ้ย
เพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 

3.73 3.31 3.32 3.20 3.40 มาก ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

3. ถนนมีความสะอาดมากนอ้ย
เพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 

3.67 3.21 3.23 3.17 3.32 มาก ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

4. โดยภาพรวมถนนมีความสะอาด
มากนอ้ยเพียงใด 

3.73 3.34 3.29 3.24 3.40 มาก ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

5. ความพึงพอใจต่อการปฏิบติั
หนา้ท่ีกวาดขยะของเจา้หนา้ท่ี
เพียงใด 

3.68 3.35 3.39 3.24 3.39 มาก ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

6. ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขน
ขยะ/การลา้งท าความสะอาด/การดูด
ฝุ่ น 

3.60 3.29 3.18 3.16 3.27 มาก ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

7. พนกังานกวาดขยะปฏิบติัหนา้ท่ี
ไดท้ัว่ถึงในพ้ืนท่ีรับผิดชอบเพียงใด 

3.64 3.31 3.26 3.18 3.35 มาก ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

8. ภาพรวมการด าเนินงานของ
เทศบาลดา้นการรักษาความสะอาด 

3.69 3.34 3.21 3.20 3.40 มาก ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

รวม 3.69 3.31 3.27 3.210 3.372 มำก ปำน
กลำง 

ปำน
กลำง 

ปำน
กลำง 

ปำน
กลำง 
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11.13 เปรียบเทยีบควำมต้องกำรทีใ่ห้ด ำเนินกำรเป็นเร่ืองเร่งด่วนระดบัเมอืง (ข้อมูลได้จำกกำรจดัเวท)ี  
5 ปี ย้อนหลงั (ประจ ำปี 2556-2560) 
 
ตำรำงที ่18 เปรียบเทยีบควำมต้องกำรทีใ่ห้ด ำเนินกำรเป็นเร่ืองเร่งด่วนระดบัเมอืง (ข้อมูลได้จำกกำรจดัเวท)ี  
5 ปี ย้อนหลงั (ประจ ำปี 2556-2560) 

ล ำดบั 2556 2557 2558 2559 2560 
1 การจราจร การจราจร การจราจร หอกระจายข่าว กลอ้งวงจรปิด CCTV 
2 ขยะ/ 

ความสะอาด 
ขยะ/ 
ความสะอาด 

ส่ิงแวดลอ้ม กลอ้งวงจรปิด CCTV หอกระจายข่าว 

3 ถนน ยาเสพติด เคร่ืองเล่นเด็ก/ 
เคร่ืองออกก าลงั
กาย 

ฝายมีชีวติ/คูระบายน ้ า ลานกีฬา/อุปกรณ์กีฬา 

4 ยาเสพติด ถนน ยาเสพติด ลานกีฬา/อุปกรณ์กีฬา การจราจร 
5 น ้าท่วม ส่ิงแวดลอ้ม ขยะ/ความสะอาด ปรับภูมิทศัน์/ 

ส่ิงแวดลอ้ม 
ถนน 

6 ส่ิงแวดลอ้ม น ้าท่วม ถนน การสร้างอาชีพ ปรับภูมิทศัน์/ 
ส่ิงแวดลอ้ม 

7 - ไฟฟ้า ไฟฟ้า การจราจร ฝายมีชีวติ/คูระบายน ้ า 
8 - เคร่ืองเล่นเด็ก/ 

เคร่ืองออกก าลงั
กาย 

น ้าท่วม/ 
คูระบายน ้ า 

ถนน ขยะ/ความสะอาด 

9 - - ศิลปวฒันธรรม
และการส่งเสริม
อาชีพ 

ยาเสพติด/ความ
ปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพยสิ์น 

ยาเสพติด/ความปลอดภยั
ในชีวติและทรัพยสิ์น 

10 - - อาชญากรรม/
กลอ้ง CCTV 

ขยะ/ความสะอาด การสร้างอาชีพ 

11 - - การศึกษา ประเพณีวฒันธรรม อุปกรณ์ท่ีท าการชุมชน 
12 - - - สวนพฤกษา ประเพณีวฒันธรรม 
13 - - - ช่วยเหลือผูย้ากไร้ จดัระเบียบการ

บิณฑบาตรพระสงฆ ์
14 - - - - ช่วยเหลือผูย้ากไร้ 
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12. บุคลำกรด ำเนินโครงกำร 

ทมีเสนอข้อเสนอโครงกำร ทมีจดัท ำรำยงำนกำรประเมนิ ทมีจดัท ำรำยงำนกำรวจิยั 
1. ผู้จัดกำรโครงกำร 
   1.1 นายรัฐศวรรธน ์ ก่ิงแกว้ 
2. ผู้เช่ียวชำญกำรประเมินผล 
กำรด ำเนินงำนและกำรให้บริกำร 
   2.1 นางอญัชลี  แพรกปาน 
3. ผู้เช่ียวชำญด้ำนกำรประเมินผล
สัมฤทธ์ิของภำรกจิและควำม
คุ้มค่ำของกำรใช้งบประมำณ 
  3.1 นางคนึงนิจ  ศรีสุวรรณ 
 

1. เกบ็ข้อมูลกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนและ
กำรให้บริกำร 
   1.1 นายรัฐศวรรธน ์ ก่ิงแกว้ 
   1.2 นางอญัชลี  แพรกปาน 
   1.3 นางคนึงนิจ  ศรีสุวรรณ 
   1.4 นางสาวสุกญัญา  ใจเยน็ 
   1.5 นางสาววไิลวรรณ  ช านาญค า 
   1.6 นางสาวทรายทอง  เสมอภาค  
   1.7 นางสาวประวิตรี  ดกุทอง 
   1.8 นางสาวเสาวภาคย ์ เพชรฤทธ์ิ 
   1.9 นางสาวกนัยารัตน์  ทรัพยาสาร 
   1.10 นางอรัญญา  หนูรอด 
   1.11 นาวสาวปนิตา  ปัญญาพิจยั 
   1.12 นางสาวนุชจิรา  เมืองสวา่ง 
   1.13 นางสาวนนัทวนั  เจริญฤทธ์ิ 
   1.14 นางสาวพิรุณพร  ก าเนิดรักษา 
   1.15 นกัศึกษาช่วยงาน 
2. เกบ็ข้อมูลกำรประเมินผลสัมฤทธ์ิของภำรกจิ 
   2.1 นายรัฐศวรรธน ์ ก่ิงแกว้ 
   2.2 นางคนึงนิจ  ศรีสุวรรณ 
   2.3 นางเจนจิรา  รัตนพนัธ ์
3. เกบ็ข้อมูลกำรประเมินควำมคุ้มค่ำของกำรใช้
งบประมำณ 
   3.1 นายรัฐศวรรธน ์ ก่ิงแกว้ 
   3.2 นางอญัชลี  แพรกปาน 
   3.3 นางเจนจิรา  รัตนพนัธ ์
4. จัดท ำรำยงำนกำรประเมิน บทสรุปส ำหรับ
ผู้บริหำร power point และน ำเสนอต่อเทศบำล 
   4.1 นายรัฐศวรรธน ์ ก่ิงแกว้ 
5. น ำเสนอผลกำรประเมินต่อเวทีประชำคม
เมืองทุ่งสง 
   5.1 นายรัฐศวรรธน ์ ก่ิงแกว้ 
   5.2 นางอญัชลี  แพรกปาน 
   5.3 นางคนึงนิจ  ศรีสุวรรณ 

1. กำรประเมินควำมพงึพอใจของ
ประชำชนท่ีมีต่อกำรด ำเนินงำน 
   1.1 นายรัฐศวรรธน ์ ก่ิงแกว้ (30%) 
   1.2 นางสาววไิลวรรณ  ช านาญค า (30%) 
   1.3 นางสาวทรายทอง  เสมอภาค (20%) 
   1.4 นางสาวประวิตรี  ดกุทอง (20%) 
2. กำรประเมินควำมพงึพอใจของ
ประชำชนท่ีมีต่อกำรให้บริกำร 
   2.1 นางคนึงนิจ  ศรีสุวรรณ (30%) 
   2.2 นางอญัชลี  แพรกปาน (25%)  
   2.3 นางสาวสุกญัญา  ใจเยน็ (25%) 
   2.4 นางสาวเสาวภาคย ์ เพชรฤทธ์ิ (20%) 
 

 



 
 
 

 
 

 
 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
  
 

กำรประเมินควำมพงึพอใจของประชำชนที่มีต่อกำรให้บริกำร                 
ของเทศบำลเมืองทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมรำช ประจ ำปี 2560 

 
 

  
 

โดย 

รัฐศวรรธน์  กิง่แก้ว และคณะ 

วทิยำลยัเทคโนโลยภีำคใต้ SCT 
 
 

โครงกำรนีไ้ด้รับงบประมำณจำกเทศบำลเมอืงทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมรำช 
ปีงบประมำณ 2561 

 

 
 



ค ำน ำ 
 

 เทศบาลเมืองทุ่งสงมีพนัธกิจหน้าท่ีในการบริหารงานและให้บริการประชาชนผ่านแผนงานโครงการ
พฒันาต่าง ๆ มากมาย ทั้ งน้ีตามพระราชบัญญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี5) พ.ศ. 2554 ซ่ึงเป็น
กฎหมายท่ีเป็นท่ีมาของการปฏิรูประบบราชการไดว้างกรอบแนวทางการบริหารราชการไวว้า่ การบริหารราชการ
ตอ้งเป็นไป เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสมัฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุม้ค่าใน
เชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบติังาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานท่ีไม่จ าเป็น การกระจาย
อ านาจตดัสินใจ การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความตอ้งการของประชาชน อนัเป็นท่ีมาของพระราช
กฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  การประเมินผลการปฏิบติังานเป็นส่ิง
ส าคญั เพราะการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม ่าเสมอ จะเป็นการสร้างระบบการควบคุมตนเองให้มีการ
ตรวจสอบ ติดตาม วดัผลการปฏิบัติงาน และการประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการท่ีน าผลการประเมินมาจากความพึงพอใจของประชาชน สามารถน าผลการประเมินไปบริหาร
ราชการตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชน ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี  และเป็นการ
เปิดโอกาสใหป้ระชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการท างานของเทศบาลไดท้างหน่ึง  

จากการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวดั
นครศรีธรรมราช ประจ าปี 2560 โดยการสุ่มตวัอย่างจากประชาชนท่ีรับบริการ จ านวน 400 คน ผลปรากฏว่า
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองทุ่งสงในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คือมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.722 ซ่ึงสูงกวา่การประเมิน ประจ าปี 2559 ท่ีมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.419 

ผูป้ระเมินหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าขอ้มูลผลการประเมินจะสามารถน าไปใช้เป็นประโยชน์ในการพฒันา
เทศบาลเมืองทุ่งสงอยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป   
 

รัฐศวรรธน์  ก่ิงแกว้ และคณะ 
วทิยาลยัเทคโนโลยภีาคใต ้SCT 
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1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
การปกครองท้องถ่ินเป็นการปกครองหลักการกระจายอ านายปกครองโดยรัฐบาลมองอ านาจให้

ประชาชนในทอ้งถ่ินเป็นการปกครองตามหลกัการกระจายอ านาจปกครองโดยรัฐบาลมองอ านาจให้ประชาชนใน
ท้องถ่ินไปด าเนินการปกครองตนเอง และจัดท าบริการสาธารณะบางอย่างเพ่ือนสนองความต้องการของ
ประชาชนในทอ้งถ่ิน โดยมีอิสระภายในของเขตของกฎหมาย  การมองอ านาจให้ทอ้งถ่ินน้ีท าให้เกิดสภาพการ
ปกครองตนเอง หรือการปกครองตนเองในทอ้งถ่ินนับตั้งแต่ พ.ศ. 2540  ต่อมาในปี พ.ศ. 2526 ไดมี้การรับมอง
พ้ืนท่ีหลายหมู่บา้นให้เขา้มาอยูใ่นความรับผิดชอบของแต่ละเทศบาล องคก์ารบริหารส่วนต าบล จึงท าใหป้ริมาณ
ประชากรมีเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงการเพ่ิมของพ้ืนท่ีและการมีประชากรท่ีค่อนขา้งหนาแน่น ยอ่มจะมีผลกระทบต่อการ
ด าเนินกิจการขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยเฉพาะในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการให้บริการประชาชนทั้งในแง่
คุณภาพและปริมาณ ไม่วา่จะเป็นกระบวนการขั้นตอนในการให้บริการ ดา้นส่ิงส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ิงเหล่าน้ี
จึงส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการใหบ้ริการ 

 “เทศบาล”  เป็นหน่วยการปกครองทอ้งถ่ินท่ีมีความส าคญัรูปแบบหน่ึง ไดรั้บการจดัตั้งข้ึนตามพระราช
บัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2476 และเร่ิมมีการจัดตั้ งในปี  พ.ศ.2478  โดยก าหนดรูปแบบเทศบาลออกเป็น  
 3  รูปแบบ  ไดแ้ก่  เทศบาลนคร  เทศบาลเมือง  และเทศบาลต าบล  อ านาจหนา้ท่ีของเทศบาล เม่ือพิจารณาอ านาจ
หน้าท่ีของเทศบาลโดยทัว่ไปในขอบเขตท่ีกวา้ง อาจกล่าวได้ว่า สภาเทศบาลเป็นองค์กรท่ีมีหน้าท่ีอย่างน้อย  
3 ประการ คือ 1) ก าหนดนโยบายในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ แก่ประชาชนในทอ้งถ่ินนั้น  2) อนุมติังบ 
ประมาณประจ าปี เพ่ือน าไปใชจ่้ายในการปฏิบติังาน 3) ควบคุมการบริหารงานของคณะผูบ้ริหาร  การปฏิบติังาน
ตามอ านาจหนา้ท่ีของเทศบาลตอ้งเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใชว้ธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ี
ดี และให้ค  านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัท าแผนพฒันาเทศบาล การจดัท างบประมาณ การจดัซ้ือ
จดัจา้งการตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบติังานและการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารทั้งน้ีให้เป็นไปตามระเบียบ
ขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการนั้น และหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนดมาตรา 51 ภายใตบ้งัคบักฎหมาย   

เทศบาลเมืองทุ่งสง ตั้งอยู่ในเขตทอ้งท่ีต าบลปากแพรก อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช มีพ้ืนท่ี
ทั้งหมดรวม  7.17  ตารางกิโลเมตร  แบ่งออกเป็นชุมชนยอ่ย  20 ชุมชน และ 1 ยา่นการคา้ เดิมมีฐานะเป็นเทศบาล
ต าบลปากแพรก  (โดยประกาศพระราชกฤษฎีกา  เม่ือวนัท่ี  21 มิถุนายนพ.ศ. 2483)  ต่อมาไดรั้บการยกฐานะโดย
ประกาศกระทรวงมหาดไทย ยกฐานะและเปล่ียนช่ือเป็นเทศบาลเมืองทุ่งสง  เม่ือวนัท่ี  8  มีนาคม  พ.ศ.2547  
เทศบาลเมืองทุ่งสง  เป็นชุมชนท่ีมีแนวโนม้การขยายตวัสูงและเป็นศูนยก์ลางความเจริญแห่งหน่ึงของจงัหวดั  โดย
เร่ิมจากการเป็นชุมทางการคมนาคมขนส่งทางรถไฟซ่ึงมีผลใหเ้กิดการคา้และการบริการอ่ืน ๆ  ตามมา     

เทศบาลเมืองทุ่งสงมีพนัธกิจในการใหบ้ริการประชาชนตามแผนงานโครงการพฒันาต่างๆ มากมาย ตาม
พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2545 ซ่ึงเป็นกฎหมายท่ีเป็นท่ีมาของการปฏิรูป
ระบบราชการไดว้างกรอบแนวทางการบริหารราชการไวว้า่ การบริหารราชการตอ้งเป็นไป เพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน เกิดผลสมัฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุม้ค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอน
การปฏิบติังาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานท่ีไม่จ าเป็น การกระจายอ านาจตดัสินใจ การอ านวยความ
สะดวกและตอบสนองความตอ้งการของประชาชน อนัเป็นท่ีมาของพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 10 ตุลาคม 2546 โดยเน้ือหาเป็นการ
ก าหนดแนวทางการบริหารราชการ เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายและวตัถุประสงคใ์นการบริหารราชการ 
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เทศบาลเมืองทุ่งสงเป็นหน่วยงานปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีความใกลชิ้ดกบัประชาชนมากท่ีสุด ฉะนั้น
การให้บริการ การอ านวยความสะดวกต่อประชาชนให้มากข้ึน มีการให้บริการท่ีดี ประชาชนผูรั้บบริการก็จะ
ไดรั้บประโยชน์ การประเมินคุณภาพการใหบ้ริการจึงเป็นการตรวจสอบวา่ท่ีผา่นมาการใหบ้ริการท่ีด าเนินการใน
ปัจจุบนัประชาชนไดรั้บประโยชน์มากนอ้ยแค่ไหน และบริการนั้นมีคุณภาพอยูใ่นระดบัใด มีปัจจยัหรือปัญหา
อุปสรรคใดท่ีท าใหก้ารบริการประชาชนของเทศบาลเมืองทุ่งสงไม่มีประสิทธิภาพ เพ่ือจะไดน้ าขอ้มูลมาปรับปรุง
แกไ้ข และเป็นแนวทางในส่งเสริมให้เกิดการบริหารจดัการท่ีดีในเทศบาลเมืองทุ่งสงอีกทางหน่ึง และมีส่วน
ผลกัดนัใหห้น่วยงานสามารถน านโยบายสู่การปฏิบติัใหเ้ป็นรูปธรรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
 
2. วตัถุประสงค์ของกำรประเมนิ 

2.1 เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดั
นครศรีธรรมราช ประจ าปี 2560 
 
3. ขอบเขตของกำรประเมนิ 

3.1 ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ   
การประเมินคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการใหบ้ริการของเทศบาล

เมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ดา้นการให้บริการประชาชน โดยครอบคลุมตามประกาศเทศบาลเมืองทุ่งสง 
จงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ืองการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบติัราชการเพ่ือประชาชน 30 กระบวนงาน
บริการ ซ่ึงแบบประเมิน ประกอบดว้ย 3 ตอน ดงัน้ี  

ตอนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2  ขอ้มูลแสดงความคิดเห็นจากความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของเทศบาล
เมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2560  
 ตอนท่ี 3  ความคิดเห็นทัว่ไปและขอ้เสนอแนะ 

3.2 ขอบเขตด้ำนประชำกร   
ประชำกร  
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาค้นควา้คร้ังน้ี เป็นประชาชนท่ีรับบริการจาก 6 กลุ่มงาน ได้แก่ 1) งาน

ทะเบียนราษฎร์ 2) งานห้องสมุด 3) กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 4) กองคลงั 5) กองสวสัดิการสังคม และ 6) 
กองช่าง ของเทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2560 จ านวน 65,136 คน  
(ท่ีมา: จาก  6  กลุ่มงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช ข้อมลู ณ เดือนกันยายน พ.ศ. 2560) 

กลุ่มตวัอย่ำง  

สุ่มจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการประเมินคร้ังน้ี เป็นประชาชนท่ีรับบริการจากเทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดั

นครศรีธรรมราช ประจ าปี 2560 ประมาณขนาดกลุ่มตวัอย่างทั้งหมดท่ีใชใ้นการศึกษาดว้ยความเช่ือมัน่ 95%     

( = .05) ซ่ึงเทียบจากตารางขนาดกลุ่มตวัอย่างของยามาเน่ (ล้วน  สายยศ และอังคณา  สายยศ . 2538 : 297 ;  

อ้างอิงจาก Yamane. 1967) ปรากฏวา่ตอ้งใชข้นาดกลุ่มตวัอยา่งอยา่งนอ้ย 395 คน แต่ผูป้ระเมินก าหนดท่ี 400 คน 

(ร้อยละ 0.615 ของ 65,136 คน) ซ่ึงไดม้าจากการสุ่มอยา่งง่าย (Sample Random Sampling) 
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4. นิยำมศัพท์เฉพำะ 
4.1 คุณภาพการใหบ้ริการ หมายถึง ระบบการให้บริการท่ีตรงกบัความตอ้งการของผูรั้บบริการ ตรงตาม

ขอ้ก าหนดกฎระเบียบของเทศบาลเมืองทุ่งสง และผลท่ีไดรั้บมีประสิทธิภาพ 
4.2 ดา้นการให้บริการของพนักงาน หมายถึง  คุณภาพการปฏิบติังานของพนักงาน/เจา้หน้าท่ีในการ

ใหบ้ริการแก่ผูม้ารับบริการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองทุ่งสง รวมถึงมีความรู้ความเขา้ใจในงานท่ีรับผิดชอบ มี
ความซ่ือสตัย ์ความถูกตอ้งในการบริการเอกสารและระบบส่ือสารของเทศบาล 

4.3 ดา้นกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ หมายถึง ระบบการให้บริการต่อผูรั้บบริการมีขั้นตอนท่ี
ชดัเจน เขา้ใจง่ายและปฏิบติัไดจ้ริง 

4.4 ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก หมายถึง  เทศบาลเมืองทุ่งสงจัดให้มีส่ิงอ านวยความสะดวกไวค้อย
บริการส าหรับผูม้าติดต่อตามจุดใหบ้ริการอยา่งเพียงพอและเหมาะสม เช่น ท่ีจอดรถ บริการน ้ าด่ืม หอ้งน ้ า ท่ีนัง่รอ 
เป็นตน้ 

4.5  เทศบาล  หมายถึง การปกครองทอ้งถ่ินรูปแบบหน่ึง ซ่ึงกฎหมายไดก้ าหนดอ านาจหนา้ท่ีและความ
รับผิดชอบให้เหมาะสมกบัการบริหารจดัการทอ้งถ่ินของตนเอง ในท่ีน้ีหมายถึง  เทศบาลเมืองทุ่งสง  จงัหวดั
นครศรีธรรมราช 
 
5. ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

5.1  ท าให้ทราบถึงระดบัของความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองทุ่งสง  
จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2560 
 5.2 ทราบแนวทางในการพฒันาคุณภาพการให้บริการของเทศบาลเมืองทุ่งสง ดา้นเจา้หนา้ท่ีให้บริการ 
ดา้นกระบวนการขั้นตอนการใหบ้ริการ และดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 
 
6. ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ   

การประเมินคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการใหบ้ริการของเทศบาล
เมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ดา้นการให้บริการประชาชน โดยครอบคลุมตามประกาศเทศบาลเมืองทุ่งสง 
จงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ืองการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบติัราชการเพ่ือประชาชน 30 กระบวนงาน
บริการ ซ่ึงแบบประเมิน ประกอบดว้ย 3 ตอน ดงัน้ี  

ตอนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2  ขอ้มูลแสดงความคิดเห็นจากความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของเทศบาล
เมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2560 
 ตอนท่ี 3  ความคิดเห็นทัว่ไปและขอ้เสนอแนะ 
 

7. ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตวัอย่ำง  
ประชำกร  
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาค้นควา้คร้ังน้ี เป็นประชาชนท่ีรับบริการจาก 6 กลุ่มงาน ได้แก่ 1) งาน

ทะเบียนราษฎร์ 2) งานห้องสมุด 3) กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 4) กองคลงั 5) กองสวสัดิการสังคม และ      
6) กองช่าง ของเทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2560 จ านวน 65,136 คน  
(ท่ีมา: จาก  6  กลุ่มงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช ข้อมลู ณ เดือนกันยายน พ.ศ. 2560) 
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กลุ่มตวัอย่ำง  

สุ่มจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการประเมินคร้ังน้ี เป็นประชาชนท่ีรับบริการจากเทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดั

นครศรีธรรมราช ประจ าปี 2561 ประมาณขนาดกลุ่มตวัอย่างทั้งหมดท่ีใชใ้นการศึกษาดว้ยความเช่ือมัน่ 95%     

( = .05) ซ่ึงเทียบจากตารางขนาดกลุ่มตวัอย่างของยามาเน่ (ล้วน  สายยศ และอังคณา  สายยศ . 2538 : 297 ;  

อ้างอิงจาก Yamane. 1967) ปรากฏวา่ตอ้งใชข้นาดกลุ่มตวัอยา่งอยา่งนอ้ย 395 คน แต่ผูป้ระเมินก าหนดท่ี 400 คน 

(ร้อยละ 0.615 ของ 65,136 คน) ซ่ึงไดม้าจากการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) โดยก าหนดการเก็บ

ขอ้มูลตามสดัส่วนประชาชนท่ีรับบริการจากกลุ่มงานต่าง ๆ ดงัแสดงในตารางท่ี 1 
 

ตำรำงที ่1 กลุ่มตวัอย่ำงทีใ่ช้ในกำรประเมนิ 

ล ำดบั กลุ่มงำน จ ำนวน

ประชำกร (คน) 

กลุ่มตวัอย่ำง 

(คน) 

1 งานทะเบียนราษฎร์ 
-รับบริการงานทะเบียนราษฎร์  
-ท าบตัรประจ าตวัประชาชน  

12,546 77 

2 งานหอ้งสมุด 
-รับบริการหอ้งสมุด 

26,017 160 

3 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 
-รับบริการคลินิกชุมชนอบอุ่น  
-ยืน่ค  าขออนุญาตรถบรรทุกศพ 
-ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
-ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสถานท่ีสะสม/จ าหน่ายอาหาร 
-ช าระค่าธรรมเนียมหนงัสือรับรองการแจง้สถานท่ีสะสม/จ าหน่ายอาหาร 
-ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจดัตั้งตลาดเอกชน 
-ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจ าหน่ายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะ 
-ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการประเภทท่ี 3  
พ.ร.บ.ควบคุมน ้ ามนัเช้ือเพลิง (เป็นภารกิจถ่ายโอน) 

18,841 116 

4 กองคลงั 
-ช าระภาษี  

3,674 23 

5 กองสวสัดิการสงัคม 
-รับบริการงานสงัคมสงเคราะห์  

3,670 22 

6 กองช่าง 
-ยืน่ค  าร้องทุกข ์
-ยืน่ค  าขออนุญาตไมพ้ื้นเวที 
-ยืน่ค  าขออนุญาตหินคลุก 
-ยืน่ค  าขออนุญาตไมป้ระดบั  

388 2 
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-ยืน่ค  าขออนุญาตหลอดไฟแสงสวา่ง 
-ยืน่ค  าขอรับรองทางสาธารณะ 
-ยืน่ค  าขออนุญาตก่อสร้าง ดดัแปลง ร้ือถอน เคล่ือนยา้ยอาคาร 

รวม 65,136 400 

 

8. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรศึกษำค้นคว้ำ  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ประกอบดว้ย แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการ

ให้บริการของเทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราชประจ าปี 2560 แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 

โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 ขอ้มูลแสดงความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดั

นครศรีธรรมราช ประจ าปี 2560 

 ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นทัว่ไปและขอ้เสนอแนะ 

 
9. วธีิกำรเกบ็ข้อมูล   

การประเมินน้ีจะใชว้ธีิการเก็บขอ้มูล ดงัน้ี 

1) ลงส ารวจพ้ืนท่ีจริงโดยการใช้แบบสอบถามปลายปิด และแบบสอบถามปลายเปิด ส าหรับ

แบบสอบถามปลายเปิด และขอ้เสนอแนะต่าง ๆ จะใชว้ิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก บันทึกขอ้มูลลงแบบสอบถาม 

บนัทึกภาพน่ิง เก็บขอ้มูลในพ้ืนท่ีงานบริการต่าง ๆ และเก็บขอ้มูลตามชุมชน โดยเลือกกลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยใชบ้ริการ 

มีการกระจายขอ้มูลใหค้รบตามปริมาณกลุ่มตวัอยา่งท่ีก าหนด 

 

 
 

ภำพที ่1 กำรลงส ำรวจพื้นทีจ่ริง 
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2) วเิคราะห์ผลการประเมิน 

3) น าผลการวิเคราะห์ผลการประเมินประชุมร่วมกบักองวิชาการและแผนงานวิชาการเพ่ือสรุปผลการ

ประเมิน 

4) รายการผลการประเมิน 

 
10. กำรวเิครำะห์ข้อมูล   

การประเมินน้ีจะใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
1) น าผลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ค่าทางสถิติ โดยค านวณหาค่าสถิติพ้ืนฐาน ดว้ยโปรแกรม

ส าเร็จรูป SPSS for Windows ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉล่ีย ( x ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) เพ่ือวดัค่าเฉล่ีย
และการกระจายของขอ้มูล และน าเสนอในรูปแบบตารางพร้อมกบัพรรณนาประกอบ 
 2) การใช้กระบวนการวิเคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงค์ทั้ ง 4 ขอ้จะใชห้ลกัการสังเคราะห์มูลตีความ 
(Interpretive Analysis) 

ระดับการแปรผลจากการใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉล่ีย ( x ) และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D) จากแบบสอบถามซ่ึงใชม้าตราส่วน (Rating Scale) ตามแบบไลเกิร์ดจะแบ่งมาตราส่วนออกเป็น 5 
ล าดบั คือ 

มำตรำส่วน           คะแนน 
 มากท่ีสุด   5 
 มาก   4 
 ปานกลาง  3 
 นอ้ย   2 
 นอ้ยท่ีสุด   1 
 
 การแปลความหมายของขอ้มูล พิจารณาจากคะแนนเฉล่ีย (Mean) โดยก าหนดเกณฑ์ในการค านวณค่า

คะแนนของ  John W.Best ดงัน้ี 

 คะแนนเฉล่ีย 4.50  -  5.00 ร้อยละ 90.00-100.00 หมายถึง  มากท่ีสุด 

 คะแนนเฉล่ีย 3.50  -  4.49 ร้อยละ 70.00-89.99 หมายถึง  มาก 

 คะแนนเฉล่ีย 2.50  -  3.49 ร้อยละ 50.00-69.99 หมายถึง  ปานกลาง 

 คะแนนเฉล่ีย 1.50  -  2.49 ร้อยละ 30.00-49.99 หมายถึง  นอ้ย 

 คะแนนเฉล่ีย 1.00  -  1.49 ร้อยละ 20.00-29.99 หมายถึง  นอ้ยท่ีสุด 

 ส าหรับขอ้มูลท่ีไดจ้ากค าถามปลายเปิดไดท้ าการรวบรวมขอ้มูลทั้งหมด และด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูล

ดว้ยการจดัจ าแนกประเภทขอ้ความท่ีมีลกัษณะเหมือนกนัและคลา้ยคลึงกันให้อยู่ในประเภทเดียวกนั จากนั้น

วเิคราะห์เน้ือหาของขอ้มูลและน าเสนอในรูปแบบของความเรียง 
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จากการเก็บรวบรวมข้อมูลสามารถสรุปผลการประเมิน ประกอบด้วย ข้อมูลความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2560 ในประเด็น 3 
ประเด็นต่อไปน้ี 

1) สรุปภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการใหบ้ริการ 
2) สรุปความคิดเห็นทัว่ไปและขอ้เสนอแนะ  

 3) เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์ความพึงพอใจ 5 ปี ยอ้นหลงั (ประจ าปี 2556-2560) 
 
11. ผลกำรวเิครำะห์ควำมพงึพอใจของประชำชนทีม่ต่ีอกำรให้บริกำร (ในภำพรวม) ของเทศบำลเมืองทุ่งสง 
จงัหวดันครศรีธรรมรำช ประจ ำปี 2560 
 
ตำรำงที ่2 สรุปควำมพงึพอใจของประชำชนทีม่ต่ีอกำรให้บริกำร (แยกตำมกลุ่มงำน) ของเทศบำลเมืองทุ่งสง 
นครศรีธรรมรำช ประจ ำปี 2560 

กลุ่มงำน ค่ำเฉลีย่ ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

ระดบั 
ควำมพงึพอใจ 

อนัดบั 

3. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 3.786 .439 มาก 1 
2. งานหอ้งสมุด 3.710 .695 มาก 2 
5. กองสวสัดิการสงัคม 3.709 .383 มาก 3 
1. งานทะเบียนราษฎร์ 3.670 .536 มาก 4 
4. กองคลงั 3.697 .568 มาก 5 
6. กองช่าง 3.464 .050 ปานกลาง 6 

รวม 3.722 .575 มำก  

 
จากการส ารวจควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อกำรให้บริกำรของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวดั

นครศรีธรรมราช ประจ าปี 2560 โดยการสุ่มตวัอย่างจากประชาชนท่ีรับบริการ จ านวน 400 คน ผลปรากฏว่า

ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการของเทศบาลเมืองทุ่งสงในภำพรวมอยู่ในระดบัมำก คือมค่ีำเฉลีย่เท่ำกบั 

3.722 โดยสามารถเรียงล าดบัความพึงพอใจกลุ่มงานต่าง ๆ 3 อนัดบัแรก ไดด้งัน้ี 

ควำมพงึพอใจมำกทีสุ่ด  3 อนัดบัแรก (เรียงจำกมำกไปหำน้อย) 
 อนัดบัท่ี 1 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  คือมีค่าเฉล่ีย  
3.786 
 อนัดบัท่ี 2 งานหอ้งสมุด ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง คือมีค่าเฉล่ีย  3.710 

อนัดบัท่ี 3 กองสวสัดิการสงัคม ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง คือมีค่าเฉล่ีย  3.709 
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ตำรำงที ่3 สรุปควำมพงึพอใจของประชำชนทีม่ต่ีอกำรให้บริกำร (ในภำพรวม) ของเทศบำลเมืองทุ่งสง จงัหวดั
นครศรีธรรมรำช ประจ ำปี 2560 

ประเดน็กำรพจิำรณำ 
 

ค่ำเฉลีย่ ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

ระดบั 
ควำมพงึ
พอใจ 

1. ดา้นเจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการ    
1. เจา้หนา้ท่ีพดูจาสุภาพ อธัยาศยัดี แต่งกายสุภาพ การวางตวัเรียบร้อย 3.93 .776 มาก 
2. เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการดว้ยความเตม็ใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่ผูม้าติดตอ่

รับบริการ 
3.84 .763 มาก 

3. เจา้หนา้ท่ีใหค้  าแนะน า ตอบขอ้ซกัถามไดอ้ยา่งชดัเจน ถูกตอ้ง
น่าเช่ือถือ 

3.82 .798 มาก 

4. เจา้หนา้ท่ีสามารถแกปั้ญหา อุปสรรค ท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งเหมาะสม 3.76 .797 มาก 
5. เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการดว้ยความเป็นธรรม 3.86 .767 มาก 
6. เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต 3.97 .740 มาก 
7. ความเช่ือมัน่ต่อเจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการ 3.89 .773 มาก 
8. ภาพรวมความพึงพอใจต่อเจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการ 3.87 .810 มาก 
2. ดา้นกระบวนการขั้นตอนการใหบ้ริการ    
9. มีป้ายประชาสมัพนัธ์สถานท่ีและป้ายบอกจุดท่ีใหบ้ริการในแต่ละ

ภารกิจไว ้
3.78 .768 มาก 

10. มีช่องทางการใหบ้ริการท่ีหลากหลาย 3.62 .807 มาก 
11. มีช่องทางการใหบ้ริการเร่งด่วนแก่ผูพิ้การ ผูสู้งอาย ุและหญิง

ตั้งครรภ ์
3.57 .858 มาก 

12. ขั้นตอนการใหบ้ริการมีระบบไม่ยุง่ยาก ซบัซอ้น มีความชดัเจน 3.85 .766 มาก 
13. ขั้นตอนการใหบ้ริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว 3.78 .766 มาก 
14. แบบฟอร์มในการยืน่เร่ืองต่าง ๆ ชดัเจนและอ่านเขา้ใจง่าย 3.85 .674 มาก 
15. มีผงัแสดงล าดบัขั้นตอนและระยะเวลาการใหบ้ริการอยา่งชดัเจน 3.77 .762 มาก 
16. ระยะเวลาในการปฏิบติัหรือใหบ้ริการเร่ืองต่าง ๆ มีความรวดเร็ว 3.76 .696 มาก 
17. ความเช่ือมัน่ต่อกระบวนการขั้นตอนการใหบ้ริการ 3.80 .723 มาก 
18. ภาพรวมความพึงพอใจต่อกระบวนการขั้นตอนการใหบ้ริการ 3.81 .745 มาก 
3. ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก    
19. การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานท่ีใหบ้ริการดา้นท่ีจอดรถ 3.12 .965 ปานกลาง 
20. การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานท่ีใหบ้ริการดา้นทางลาดคน

พิการ 
3.47 .872 ปานกลาง 

21. การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานท่ีใหบ้ริการดา้นท่ีบริการน ้า
ด่ืม 

3.46 .875 ปานกลาง 

22. การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานท่ีใหบ้ริการดา้นท่ีนัง่รอ 3.62 .854 มาก 
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ประเดน็กำรพจิำรณำ 
 

ค่ำเฉลีย่ ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

ระดบั 
ควำมพงึ
พอใจ 

23. การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานท่ีใหบ้ริการดา้นหอ้งน ้ า ท่ี
เพียงพอ มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย 

3.45 .863 ปานกลาง 

24. มีเคร่ืองมือ/อปุกรณ์/ระบบในการบริการขอ้มูลสารสนเทศ 3.52 .884 มาก 
25. มีการจดัผงัการใหบ้ริการและการใชอ้าคารไวอ้ยา่งชดัเจนสะดวก

เหมาะสม 
3.68 .803 มาก 

26. อาคารสถานท่ีมีความสะอาด ปลอดภยั 3.81 .765 มาก 
27. ความเช่ือมัน่ต่อส่ิงอ านวยความสะดวก 3.78 .750 มาก 
28. ภาพรวมความพึงพอใจต่อส่ิงอ านวยความสะดวก 3.79 .768 มาก 

รวม 3.722 .575 มำก 
 

จากการส ารวจควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อกำรให้บริกำรของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวดั

นครศรีธรรมราช ประจ าปี 2560 โดยการสุ่มตวัอย่างจากประชาชนท่ีรับบริการ จ านวน 400 คน ผลปรากฏว่า

ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการของเทศบาลเมืองทุ่งสงในภำพรวมอยู่ในระดบัมำก คือมค่ีำเฉลีย่เท่ำกบั 

3.722 โดยสามารถเรียงล าดบัความพึงพอใจ 3 อนัดบัแรก และ 3  อนัดบัหลงั ไดด้งัน้ี 

ควำมพงึพอใจมำกทีสุ่ด  3 อนัดบัแรก (เรียงจำกมำกไปหำน้อย) 
 อนัดบัท่ี  1  ประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบ้ริการ 

ขอ้ 6 เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต  
ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  คือมีค่าเฉล่ีย  3.97 

อนัดบัท่ี  2  ประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบ้ริการ 
ขอ้ 1 เจา้หนา้ท่ีพดูจาสุภาพ อธัยาศยัดี แต่งกายสุภาพ การวางตวัเรียบร้อย 

ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  คือมีค่าเฉล่ีย  3.93 
อนัดบัท่ี  3  ประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบ้ริการ 
ขอ้ 7 ความเช่ือมัน่ต่อเจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการ 

ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  คือมีค่าเฉล่ีย 3.89 
 

ควำมพงึพอใจน้อยทีสุ่ด  3  อนัดบัหลงั  (เรียงจำกน้อยไปหำมำก) 
 อนัดบัท่ี  1  ประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบ้ริการ 

ขอ้ 19 การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานท่ีใหบ้ริการดา้นท่ีจอดรถ 
ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง  คือมีค่าเฉล่ีย   3.12 

อนัดบัท่ี 2  ประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบ้ริการ 
ขอ้ 23 การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานท่ีใหบ้ริการดา้นหอ้งน ้ าท่ีเพียงพอ มีความสะอาดและเป็น 
           ระเบียบเรียบร้อย 
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ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง  คือมีค่าเฉล่ีย   3.45 
อนัดบัท่ี  3  ประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบ้ริการ 
ขอ้ 21 การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานท่ีใหบ้ริการดา้นหอ้งน ้ า ท่ีเพียงพอ มีความสะอาดและเป็น 
           ระเบียบเรียบร้อย 

ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง  คือมีค่าเฉล่ีย   3.46 
 
12. ควำมคดิเห็นทัว่ไปและข้อเสนอแนะ  
 
ตำรำงที ่4 ส่ิงทีป่ระชำชนมคีวำมต้องกำรให้ปรับปรุงกำรให้บริกำรเป็นเร่ืองเร่งด่วนในปีต่อไป  5 อนัดบัแรก 
(ในภำพรวมทุกกลุ่มงำน)  

ล ำดบั รำยกำร 
1 ท่ีจอดรถ ท่ีจอดรถควรท าหลงัคา ท่ีจอดรถส าหรับติดต่องานเทศบาล อยากใหมี้พ้ืนท่ีจอดรถส าหรับผู ้

ไปติดต่องานท่ีเทศบาลมากกวา่น้ี โดยส่วนใหญ่รถท่ีจอดจะเป็นของพนกังานเทศบาล แนะน าให้
พนกังานเทศบาลน ารถไปจอดในโซนดา้นหลงั (เพราะจอดนาน) และผูไ้ปติดต่อจอดดา้นหนา้ (ใช้
เวลานอ้ยกวา่) และมีเจา้หนา้ท่ีดูแลเร่ืองจดัระเบียบการจอดรถ 

2 หอ้งน ้ ามีนอ้ย เพ่ิมหอ้งน ้ าส าหรับคนพิการ ขยายหอ้งน ้ าและท าหอ้งน ้ าใหส้ะอาดยิง่ข้ึน ใหมี้กล่ินหอม 
กระดาษทิชชู่ในหอ้งน ้ าไม่มีบริการ ควรปรับปรุงประตูหอ้งน ้ า 

3 สถานท่ีใหบ้ริการคบัแคบ ท่ีนัง่รอนอ้ย หอ้งน ้ าแคบ การมารอแต่ละคร้ังนานมากโดยเฉพาะเด็ก ๆ ท่ีนัง่
รอ ควรมีสถานท่ีเล่นของเด็ก ๆ ใหเ้ด็กไดผ้อ่นคลายบา้ง 

4 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ ควรปรับปรุงสญัญาณ wifi อุปกรณ์คอมพิวเตอร์บางเคร่ืองใชไ้ม่ได ้
เคร่ืองมืออุปกรณ์สารสนเทศไม่เพียงพอ ไม่ทนัสมยั ปลัก๊ไฟแต่ละท่ีมีความช ารุดเลก็นอ้ย อยากใหเ้พ่ิม
ปลัก๊ส าหรับต่อสายโนต้บุ๊ค ควรเล่นเกมส์ออนไลน์ได ้

5 ท่ีบริการน ้ าด่ืมยงัมีนอ้ย เวลาคนเยอะตอ้งต่อแถวยาว บริการน ้ าด่ืมดว้ยแกว้กระดาษ 
 
ตำรำงที ่5 ส่ิงทีป่ระชำชนมคีวำมต้องกำรให้ปรับปรุงกำรให้บริกำรเป็นเร่ืองเร่งด่วนในปีต่อไป  
(1. งำนทะเบียนรำษฎร์) 

ล ำดบั รำยกำร 
1 ท่ีจอดรถ ท่ีจอดรถควรท าหลงัคา 
2 หอ้งน ้ ามีนอ้ย เพ่ิมหอ้งน ้ าส าหรับคนพิการ 
3 ท่ีบริการน ้ าด่ืมยงัมีนอ้ย เวลาคนเยอะตอ้งต่อแถวยาว บริการน ้ าด่ืมดว้ยแกว้กระดาษ 
4 ในตอนพกัเท่ียงเวลา 12.00-13.00 น. ควรมีพนกังานเจา้หนา้ท่ีไวใ้หบ้ริการ (สลบักนัพกัเท่ียง) เพ่ือใหมี้

การบริการอยา่งทัว่ถึง และเขา้ใจสภาพเป็นอยูข่องประชาชนคนท างานอยา่งแทจ้ริง 
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ตำรำงที ่6 ส่ิงทีป่ระชำชนมคีวำมต้องกำรให้ปรับปรุงกำรให้บริกำรเป็นเร่ืองเร่งด่วนในปีต่อไป  
(2. งำนห้องสมุด) 

ล ำดบั รำยกำร 
1 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ ควรปรับปรุงสญัญาณ wifi อุปกรณ์คอมพิวเตอร์บางเคร่ืองใชไ้ม่ได ้

เคร่ืองมืออุปกรณ์สารสนเทศไม่เพียงพอ ไม่ทนัสมยั ปลัก๊ไฟแต่ละท่ีมีความช ารุดเลก็นอ้ย อยากใหเ้พ่ิม
ปลัก๊ส าหรับต่อสายโนต้บุ๊ค ควรเล่นเกมส์ออนไลน์ได ้

2 การจดัเรียงหมวดหมู่หนงัสือใหห้าง่ายข้ึน ควรมีหนงัสือใหม่ๆ มาตลอด เช่น หนงัสือแนวขอ้สอบ การ
วางหนงัสือท่ีชั้นสูงเกินไปท าใหค้นตวัเลก็หยบิไม่ถึง ปรับปรุงมุมหนงัสือส าหรับคนพิการและ
ผูสู้งอาย ุเพ่ิมจ านวนหนงัสือตามหลกัสูตรท่ีมีผูอ่้านมากท่ีสุด ส่วนหนงัสือนิทานใหใ้ชห้นงัสือท่ีไม่
หนามาก เพราะถา้หนามากเวลาขาดจะติดยากหรือเปลืองค่าหนงัสือ แบ่งประเภทเน้ือหาของหนงัสือ
ในแต่ละชั้นของอาคาร 

3 ขยายหอ้งน ้ าและท าหอ้งน ้ าใหส้ะอาดยิง่ข้ึน ใหมี้กล่ินหอม กระดาษทิชชู่ในหอ้งน ้ าไม่มีบริการ ควร
ปรับปรุงประตหูอ้งน ้ า 

4 ควรเพ่ิมเกา้อ้ีนัง่รอหนา้หอสมุด ในหอ้งสมุดควรเพ่ิมท่ีนัง่ใหม้ากกวา่เดิม เพ่ิมสถานท่ีส าหรับนัง่กิน
ขนม มีหอ้งนัง่ท ารายงาน ควรมีถงัขยะท่ีชั้นสอง 

5 การฝากกระเป๋าไวด้า้นหนา้บางวนัคนมากท าใหบ้างคร้ังหากระเป๋าไม่เจอ ควรใหถื้อกระเป๋าข้ึนไปได ้
กระเป๋าท่ีฝากควรเอาข้ึนมาได ้เพราะวา่บางทีอุปกรณ์ของคนท่ีเขา้มาใชบ้ริการเยอะ ไม่สามารถน า
ข้ึนมาได ้และพอกก่อนออกจากอาคาร ควรมีเจา้หนา้ท่ีตรวจกระเป๋าเพ่ือเป็นการป้องกนัความปลอดภยั
ของหอ้งสมุด และเป็นหลกัฐานไดว้า่คนท่ีเขา้มาใชบ้ริการไม่ได ้“ขโมย” 

6 เจา้หนา้ท่ีพดูไม่เพราะ ควรมีการอบรมเจา้หนา้ท่ี อยากใหป้รับทศันคติของบรรณรักษ ์ตั้งแต่ท่ีเร่ิมเขา้
มาใชห้อ้งสมุดตั้งแต่ ป.4 ถึง ม.4 ไม่มีอะไรเปล่ียนแปลง บรรณารักษท์ าหนา้เบ่ือโลกตลอด ประเทศ
ไทยคือสยามเมืองยิม้นะคะ ค าพดูค าจาท่ีใชก้บันกัเรียนหรือเด็กอายนุอ้ยๆ ยงัไงบรรณารักษก็์ไม่ไดยุ้ง่
ตลอดเวลา เด็กบางคนลืมของ พอไปเอาก็พดูจาตกัเตือน แต่ไม่ตอ้งท าหนา้นัง่ยิม้ค่ะ 

7 ท่ีจอดรถไม่เพียงพอและสะดวก 
8 ควรมีขนมบริการฟรี อยากใหมี้ท่ีใหผู้ใ้ชบ้ริการไดน้ัง่พกัรับประทานอาหารดา้นนอก 
9 แกว้น ้ าท่ีใชค้วรเป็นแกว้กระดาษ 
10 เพ่ิมแอร์ เพ่ิมพดัลม แอร์ไม่เปิดในบางเวลา 
11 ควรรักษาความสะอาดใหม้ากกวา่น้ี บางจุดมีฝุ่ นมากตามซอกต่าง ๆ ทาสีอาคารหอสมุดใหส้วยงาม 
12 เสียงรบกวนจากเด็กท่ีมาเล่นเกมส์/เสียงรบกวนจากเด็กท่ีมาเล่นเกมส์ 
13 อยากใหมี้ของเล่นเพ่ิมมากข้ึน 
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ตำรำงที ่7 ส่ิงทีป่ระชำชนมคีวำมต้องกำรให้ปรับปรุงกำรให้บริกำรเป็นเร่ืองเร่งด่วนในปีต่อไป  
(3. กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม) 

ล ำดบั รำยกำร 
1 สถานท่ีใหบ้ริการคบัแคบ ท่ีนัง่รอนอ้ย หอ้งน ้ าแคบ การมารอแต่ละคร้ังนานมากโดยเฉพาะเด็ก ๆ ท่ีนัง่

รอ ควรมีสถานท่ีเล่นของเด็ก ๆ ใหเ้ด็กไดผ้อ่นคลายบา้ง 
2 เจา้หนา้ท่ีควรใส่ใจมากข้ึน ควรมีบุคลากรมากกวา่น้ีเพ่ือความรวดเร็วในการใชบ้ริการ พยาบาลพดูจา

ไม่ดี ใหบ้ริการไม่ค่อยดี 
3 กรณีเด็กตวัร้อนมากมีการตรวจกบัแพทยก่์อนท าประวติัเพราะมนัชา้ พฒันาให้หมอมาเร็ว ๆ ควรมี

โซนส าหรับเด็กก่อน 
4 สถานท่ีจอดรถ 
5 ความเป็นระเบียบของตลาด กล่ินควนัจากพอ่คา้-แม่คา้ประเภทป้ิงยา่ง และจดัการเร่ืองหนู 
6 จดัการขยะมูลฝอย เพ่ิมถงัขยะ ซอยนิกรบ ารุง 
7 ช่วยลา้งถนนกวาดขยะเศษทรายไม่เคยกวาดเลย เอาน ้ ามารดอยา่งเดียว ไม่ใส่แวน่หรือหนา้กากปิด ขบั

รถไม่ไดเ้ลยฝุ่ นเยอะมาก ๆ (แถวนาเหนือ) 
 
ตำรำงที ่8 ส่ิงทีป่ระชำชนมคีวำมต้องกำรให้ปรับปรุงกำรให้บริกำรเป็นเร่ืองเร่งด่วนในปีต่อไป  
(4. กองคลงั) 

ล ำดบั รำยกำร 
1 ปรับปรุงสถานท่ีจอดรถ 

 
ตำรำงที ่9 ส่ิงทีป่ระชำชนมคีวำมต้องกำรให้ปรับปรุงกำรให้บริกำรเป็นเร่ืองเร่งด่วนในปีต่อไป  
(5. กองสวสัดกิำรสังคม) 

ล ำดบั รำยกำร 
1 ติดตามการส ารวจขอ้มูลปัญหาน ้าท่วม 
2 ปรัปรุงสถานท่ีจอดรถท่ีมีมาตรฐาน 
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ตำรำงที ่10 ส่ิงทีป่ระชำชนมคีวำมต้องกำรให้ปรับปรุงกำรให้บริกำรเป็นเร่ืองเร่งด่วนในปีต่อไป  
(6. กองช่ำง) 

ล ำดบั รำยกำร 
1 ท่ีจอดรถส าหรับติดต่องานเทศบาล อยากใหมี้พ้ืนท่ีจอดรถส าหรับผูไ้ปติดต่องานท่ีเทศบาลมากกวา่น้ี 

โดยส่วนใหญ่รถท่ีจอดจะเป็นของพนกังานเทศบาล แนะน าใหพ้นกังานเทศบาลน ารถไปจอดในโซน
ดา้นหลงั (เพราะจอดนาน) และผูไ้ปติดต่อจอดดา้นหนา้ (ใชเ้วลานอ้ยกวา่) และมีเจา้หนา้ท่ีดูแลเร่ืองจดั
ระเบียบการจอดรถ 

2 อยากใหจ้ดัเป็นถนน one way จดัวนัคู่ วนัค่ีในซอยถนนนิกรบ ารุง เพราะตอนน้ีการจราจรติดขดัมาก
โดยเฉพาะหนา้ร้านขายดอกไมอ้ญัชลี และกรุณาเปิดใชส้ญัญาณไฟทุกแยกตลาด 24 ชัว่โมง 

3 ใหเ้ทศบาลช่วยดูแลบา้นท่ีไม่มีเลขท่ีริมคลองชุมชนตะวนัออกวดัชยัชุมพล เร่ืองน ้ าไฟ เพราะใชมิ้เตอร์
รวมกนัมานานหลายปี จะขอแยกเป็นสดัส่วนก็ไม่ได ้เพราะไม่มีบา้นเลขท่ี เพราะเสียค่าน ้ าค่าไฟมาก
เกินไป (ท่ีดินรถไฟ) 

 
13. เปรียบเทยีบผลกำรวเิครำะห์ควำมพงึพอใจของประชำชนทีม่ต่ีอกำรให้บริกำรของเทศบำลเมืองทุ่งสง  จงัหวดั
นครศรีธรรมรำช 5 ปี ย้อนหลงั (ประจ ำปี 2556-2560) 
 
ตำรำงที ่11 เปรียบเทยีบผลกำรวเิครำะห์ควำมพงึพอใจของประชำชนทีม่ต่ีอกำรให้บริกำรของเทศบำลเมืองทุ่งสง  
จงัหวดันครศรีธรรมรำช 5 ปี ย้อนหลงั (ประจ ำปี 2556-2560) 

ด้ำน ค่ำเฉลีย่ ระดบัควำมพงึพอใจ 

2556 2557 2558 2559 2560 2556 2557 2558 2559 2560 
1. งานทะเบียนราษฎร์ 4.06 4.11 4.204 3.452 3.670 มาก มาก มาก ปาน

กลาง 
มาก 

2. งานหอ้งสมุด 3.66 3.72 3.733 3.308 3.710 มาก มาก มาก ปาน
กลาง 

มาก 

3. กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

4.47 3.86 3.264 3.456 3.786 มาก มาก ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

มาก 

4. กองคลงั 4.74 4.34 3.535 2.942 3.697 มาก มาก มาก ปาน
กลาง 

มาก 

5. กองสวสัดิการสงัคม 3.93 4.37 3.947 3.910 3.709 มาก มาก มาก มาก มาก 
6. กองช่าง 3.72 3.06 3.240 3.173 3.464 มาก ปาน

กลาง 
ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

รวม 4.09 4.08 3.616 3.419 3.722 มำก มำก มำก ปำน
กลำง 

มำก 

 
 

 



 
 
 

 
 
 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
  

กำรประเมินผลสัมฤทธ์ิของภำรกจิของเทศบำลเมืองทุ่งสง  
จังหวดันครศรีธรรมรำช ประจ ำปี 2560 
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Quantity

       

Quality

         

Time

           

Cost

 

 
โดย 

รัฐศวรรธน์  กิง่แก้ว และคณะ 

วทิยำลยัเทคโนโลยภีำคใต้ SCT 
 

โครงกำรนีไ้ด้รับงบประมำณจำกเทศบำลเมอืงทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมรำช 
ปีงบประมำณ 2561 

 
 



1 
 
1. วธีิการประเมนิ 

 1) ศึกษากรอบการประเมินผลสัมฤทธ์ิของภารกิจของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช 
ประจ าปี 2560 ร่วมกบักองวชิาการและแผนงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 

 
 

ภาพที ่1 ศึกษากรอบการประเมนิผลสัมฤทธ์ิของภารกจิของเทศบาลเมืองทุ่งสง 

 

2) ศึกษาขอ้มูลจากแผนยทุธศาสตร์การพฒันา (ปี พ.ศ.2559-2563) เทศบาลเมืองทุ่งสง (ฉบบัทบทวน) 

ศึกษาเฉพาะ ปี พ.ศ.2560  
 

 
 

ภาพที ่2 ข้อมูลแผนยุทธศาสตร์การพฒันา (ปี พ.ศ.2559-2563) เทศบาลเมืองทุ่งสง 
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3) ศึกษาขอ้มูลจากแผนพฒันาสามปี เทศบาลเมืองทุ่งสง (พ.ศ. 2560-2562) 
 

 
 

ภาพที ่3 ข้อมูลแผนพฒันาสามปี เทศบาลเมืองทุ่งสง (พ.ศ. 2560-2562) 
 

4) ศึกษาข้อมูลจากรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปี

งบประมาณ 2560 

 
 
 

ภาพที ่4 ข้อมูลรายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปีงบประมาณ 2560 
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5) วิเคราะห์ขอ้มูลจากผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงานเทศบาลเมือง   

ทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2560 (ในส่วนของการด าเนินงานตามยทุธศาสตร์การพฒันาของเทศบาล 4 

ยทุธศาสตร์ ตามแผนพฒันาเทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2560) 

 

 
ภาพที ่5 ข้อมูลการประเมนิความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการด าเนินงานเทศบาลเมืองทุ่งสง 

 

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงานเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด

นครศรีธรรมราช ประจ าปี 2560 (ในส่วนของการด าเนินงานตามยทุธศาสตร์การพฒันาของเทศบาล 4 ยทุธศาสตร์ 

ตามแผนพฒันาเทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2560) ดงัแสดงในตาราง 

 

ตารางที ่1 ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาล 4 ยุทธศาสตร์ ตามแผนพฒันาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

ยุทธศาสตร์ที ่ ยุทธศาสตร์ด้าน 

1 พฒันาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวฒันธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพ

มาตรฐานท่ีเหนือกวา่ 

2 ร่วมกนัจดัวางผงัเมือง พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน รักษาส่ิงแวดลอ้ม ป้องกนัน ้ าท่วม สู่เมือง 

น่าอยูอ่ยา่งย ัง่ยนื 

3 ร่วมกนัพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม สู่คุณภาพชีวติท่ีดีกวา่ 

4 ปรับปรุงและพฒันาการบริหารจดัการองคก์รเทศบาลและองคก์รชุมชนสู่การบริหารจดัการ 

ท่ีดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปล่ียนแปลงสู่เทศบาลอจัฉริยะ 
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6) การประเมินผลสัมฤทธ์ิการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองทุ่งสง ปี พ.ศ. 2560 ตาม
แบบฟอร์มการประเมิน ดงัแสดงในภาพ 

 

 
 

ภาพที ่6 แบบฟอร์มการประเมนิผลสัมฤทธ์ิการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองทุ่งสง ปี พ.ศ. 2560 
 

7) ศึกษาขอ้มูลจากเวบ็ไซตเ์ทศบาลเมืองทุ่งสง 

 
 

ภาพที ่7 ตวัอย่างหน้าเวบ็ไซต์เทศบาลเมืองทุ่งสง 
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8) เก็บขอ้มูลจากการจดัเวทีรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงาน

เทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2560 โดยรับฟังความคิดเห็นของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

 

  
 

ภาพที ่8 การเกบ็ข้อมูลจากการจดัเวทรีายงานผลการประเมนิความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการด าเนินงาน

เทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2560 

 

9) สอบถามและสัมภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้งเก่ียวกบัผลสัมฤทธ์ิการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เทศบาล

เมืองทุ่งสง ปี พ.ศ. 2560 โดยมีขั้นตอนการสอบถามและสมัภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ดงัแสดงในตาราง 
 

ตารางที ่2 แสดงขั้นตอนการสอบถามและสัมภาษณ์ผู้ทีเ่กีย่วข้องเกีย่วกบัผลสัมฤทธ์ิการด าเนนิงานตามแผน

ยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองทุ่งสง ปี พ.ศ. 2560 

ล าดบั ขั้นตอนการสอบถามและสัมภาษณ์ ตวัแทนหน่วยงานผู้ถูกสอบถามหรือถูกสัมภาษณ์ 

1 ศึกษากรอบการประเมินผลสมัฤทธ์ิของภารกิจของ

เทศบาลเมืองทุ่งสง 

กองวชิาการและแผนงาน (ฝ่ายบริการและ

เผยแพร่วชิาการ) 

2 จดัท าหนงัสือขอความอนุเคราะห์ขอ้มูลเพื่อใช้

ประกอบการประเมินผลสมัฤทธ์ิ 

ทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

3 จดัท าแบบฟอร์มการสอบถามและสมัภาษณ์ ทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

4 สอบถามและสมัภาษณ์ ยุทธศาสตร์ที ่1  

พฒันาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี ศิลปวฒันธรรม 

และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานท่ี

เหนือกวา่ 

1. กองการศึกษา (ฝ่ายบริหารการศึกษา/ 

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม) 

2. โรงเรียนเทศบาลวดัชยัชุมพล 

3. โรงเรียนเทศบาลวดัโคกสะทอ้น 

4. โรงเรียนมธัยมศึกษาเทศบาลวดัท่าแพ 

5. โรงเรียนเทศบาลบา้นนาเหนือ 

6. โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

7. โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง 
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ล าดบั ขั้นตอนการสอบถามและสัมภาษณ์ ตวัแทนหน่วยงานผู้ถูกสอบถามหรือถูกสัมภาษณ์ 

5 สอบถามและสมัภาษณ์ ยุทธศาสตร์ที ่2  
ร่วมกนัจดัวางผงัเมือง พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
รักษาส่ิงแวดลอ้ม ป้องกนัน ้ าท่วม สู่เมืองน่าอยูอ่ยา่ง
ย ัง่ยนื 

1. ส านกัปลดัเทศบาล (ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป/ 

ฝ่ายปกครอง) 

2. กองช่าง (ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป/ฝ่ายการโยธา) 

3. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม  

(ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข) 

4. กองช่างสุขาภิบาล (ฝ่ายจดัการสภาพแวดลอ้ม

ดา้นวสัดุใชแ้ลว้) 

5. กองสวสัดิการสงัคม (ฝ่ายส่งเสริมและ

สวสัดิการสงัคม) 

6. สถานีต ารวจภูธรทุ่งสง (งานจราจร) 

6 สอบถามและสมัภาษณ์ ยุทธศาสตร์ที ่3  

ร่วมกนัพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมสู่คุณภาพชีวติท่ี

ดีกวา่ 

1. ส านกัปลดัเทศบาล (ฝ่ายอ านวยการ) 

2. กองคลงั (ฝ่ายบริหารงานคลงั) 

3. กองสวสัดิการสงัคม (ฝ่ายส่งเสริมและ

สวสัดิการสงัคม) 

4. งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

7 สอบถามและสมัภาษณ์ ยุทธศาสตร์ที ่4  

ปรับปรุงและพฒันาการบริหารจดัการองคก์รเทศบาล

และองคก์รชุมชนสู่การบริหารจดัการท่ีดีโดยทุกภาคี

มีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปล่ียนแปลงสู่

เทศบาลอจัฉริยะ 

1. ส านกัปลดัเทศบาล (ฝ่ายอ านวยการ/ 

ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป/ฝ่ายปกครอง) 

2. กองวชิาการและแผนงาน (ฝ่ายวางแผนและ
งบประมาณ/ฝ่ายบริการและเผยแพร่วชิาการ) 
3. กองคลงั (ฝ่ายบริหารงานคลงั/ฝ่ายพฒันา
รายได)้ 
4. กองสวสัดิการสงัคม (ฝ่ายส่งเสริมและ

สวสัดิการสงัคม) 

5. หอ้งสมุด 

 

10) สรุปผลสมัฤทธ์ิการด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์เทศบาลเมืองทุ่งสง ปี พ.ศ. 2560 
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2. แนวคดิเกีย่วกบัการประเมนิผลสัมฤทธ์ิของภารกจิ 

2.1) แนวคดิเกีย่วกบัการประเมนิผลสัมฤทธ์ิของภารกจิ 

แนวคิดเก่ียวกบัการประเมินผลสมัฤทธ์ิของภารกิจหมายถึง กระบวนการท่ีมุ่งแสวงหาค าตอบวา่นโยบาย 

/แผนงาน/ยทุธศาสตร์/โครงการ ท่ีวางแผนไวไ้ดด้ าเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้

หรือไม่ โดยมีมาตรฐานหรือตวัช้ีวดั เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมิน 

2.2) วตัถุประสงค์ของการประเมนิผลสัมฤทธ์ิของภารกจิ 

การบริหารงานมุ่งเนน้ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งเป็นไปในแนวทางเดียวกบัภารกิจ

และวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดข้ึนไวส้ าหรับงานนั้น ๆโดยผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนมีความคุม้ค่ากบัการใชท้รัพยากรอยา่งมี

ประสิทธิภาพและสามารถก าหนดตวัช้ีวดัผลการท างานไดอ้ย่างชัดเจนซ่ึงจะแสดงผลถึงความสามารถในการ

บริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ตรงต่อความตอ้งการของประชาชน 

ปัจจยัหลกัส าคญัท่ีท าให้การบริหารมุ่งผลสัมฤทธ์ิประสบความส าเร็จคือการมีระบบขอ้มูลท่ีเท่ียงตรง 

เช่ือถือไดด้งัแสดงในภาพ 

 

4

       

Correct

      

                                                     

                                                     

  
 

ภาพที ่9 ปัจจยัหลกัส าคญัทีท่ าให้การบริหารมุ่งผลสัมฤทธ์ิประสบความส าเร็จ 

 

2.3) หลกัการประเมนิผลสัมฤทธ์ิของภารกจิ 
การประเมินผลสัมฤทธ์ิของภารกิจเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัของการบริหารงานแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิเป็น

การวดัผลความต่อเน่ืองในการปฏิบติังานวา่เป็นไปตามนโยบายแผนงาน เป้าหมาย และวตัถุประสงคข์องงานใน
ภาพรวมและงานแต่ละด้านของหน่วยงานใช้เป็นเคร่ืองมือในการก ากับ ตรวจสอบการปฏิบัติงาน/การใช้
ทรัพยากรของหน่วยงานใหเ้ป็นไปอยา่งคุม้ค่าและมีประสิทธิภาพ ดงัแสดงในภาพ 
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ภาพที ่10 หลกัการประเมนิผลสัมฤทธ์ิของภารกจิและความคุ้มค่าการใช้งบประมาณ 

 

 

3. วสัิยทศัน์ (Vision) ของเทศบาลเมืองทุ่งสง 
 

“ทุ่งสง  เมืองแห่งการเรียนรู้” 
เมืองชุมทางน่าอยู ่

สู่ชุมชนเขม้แขง็  ผาสุกอยา่งย ัง่ยนื” 
 

ค่านิยมร่วม: การศึกษาน าการพฒันา  ปวงประชามีส่วนร่วม 
 

4. พนัธกจิ (Mission) ของเทศบาลเมืองทุ่งสง 
1. ส่งเสริมและสร้างโอกาสและยกระดบัการเรียนรู้ของประชาชน ทั้ งในระบบและนอกระบบ และ

การศึกษาตามอธัยาศยั  อยา่งต่อเน่ืองใหมี้คุณภาพและส่งเสริมสนบัสนุนใหป้ระชาชนเห็นคุณค่าภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
2. พฒันาคุณภาพการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนให้ได้มาตรฐาน  มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม และ

จิตส านึกสาธารณะ มีทกัษะชีวติท่ีดี กีฬาเป็นเลิศ อยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
3. ปรับปรุงและบงัคบัใชผ้งัเมืองรวมและพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ไดม้าตรฐาน รณรงคส่์งเสริมให้

คนในชุมชนมีระเบียบวินัย เคารพกฎจราจร ร่วมกันดูแลรักษาท่ีสาธารณะ และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาด 
สวยงาม 

4. จดับริการสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา มีความสะดวกทัว่ถึง 
5. พฒันาสุขาภิบาลท่ีถูกสุขลกัษณะ ปราศจากมลพิษจากขยะ ฝุ่ นควนัและน ้ าเสีย 
6. ส่งเสริมสนบัสนุนการน าพลงังานทางเลือกมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน ครัวเรือน และหน่วยงาน

ในเขตเทศบาล 
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7. รณรงคส่์งเสริมให้ความรู้เสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกตอ้งแก่ประชาชนและให้สามารถเขา้ถึง
บริการสาธารณสุขและลดภาวะเส่ียงจากโรคภยัต่าง ๆ  

8. จดัสวสัดิการสงัคมท่ีดีแก่ประชาชน โดยเฉพาะผูด้อ้ยโอกาส คนยากจน คนพิการ 
9. ส่งเสริมและเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มัน่คงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชน/เอกชนมี

ส่วนร่วมในการลงทุน สนบัสนุนและส่งเสริมการเพ่ิมมูลค่าผลผลิต แปรรูป และการกระจายสินคา้ท่ีเป็นธรรม 
 10. พฒันาระบบบริการท่ีดีแก่ประชาชนให้ไดรั้บความพึงพอใจจากการบริหารงานของเทศบาล และ
ส่งเสริมสนบัสนุนกลุ่ม/องคก์รชุมชนใหเ้ขม้แขง็ 
 11. บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งในเขตเทศบาลและใกลเ้คียงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลและสอดคลอ้งกบัภารกิจถ่ายโอนภารกิจตามกฎหมาย 
 

5. จุดมุ่งหมายการพฒันา (Goals) ของเทศบาลเมืองทุ่งสง 
1. ประชาชนไดรั้บโอกาสและยกระดบัการเรียนรู้ทั้งในและนอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอยา่ง

ต่อเน่ืองมีคุณภาพและเห็นคุณค่าภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
2. เด็กเยาวชนมีพฒันาการดา้นการศึกษาท่ีไดม้าตรฐาน มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึก

สาธารณะ มีทกัษะชีวติท่ีดี กีฬาเป็นเลิศ อยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
3. ผงัเมืองรวมและโครงสร้างพ้ืนฐานไดรั้บการปรับปรุงพฒันาท่ีไดม้าตรฐาน ชุมชนมีระเบียบวินัย 

เคารพกฎจราจร ท่ีสาธารณะ ภูมิทศัน์สะอาดและสวยงาม 
4. สาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา มีความสะดวกทั่วถึง สุขาภิบาลได้รับการพฒันาท่ีถูกสุขลกัษณะ 

ปราศจากมลพิษจากขยะ น ้ าเสีย และมีการน าพลงังานทางเลือกมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 
5. ประชาชนมีคุณภาพชีวติท่ีดี มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกตอ้ง เขา้ถึงบริการสาธารณสุขและลดภาวะเส่ียง

จากโรคภยัต่าง ๆ มีสวสัดิการท่ีดี 
6. เศรษฐกิจมีความมัน่คง ประชาชน/เอกชน มีส่วนร่วมในการลงทุน มีการเพ่ิมมูลค่าผลผลิตแปรรูป 

และกระจายสินคา้ท่ีเป็นธรรม น าหลกัเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุตใ์ช ้
7. ประชาชนไดรั้บบริการท่ีดี มีความพึงพอใจการบริหารงานของเทศบาล และสามารถบริหารจดัการ

กลุ่มองคก์รชุมชนใหเ้ขม้แขง็ 
8. บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้ งในเขตเทศบาลและใกลเ้คียงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

บริหารตามหลกัธรรมาภิบาลและสอดคลอ้งภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมาย 
 

6. ผลการศึกษายุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันาตามแผนยุทธศาสตร์การพฒันา (ปี พ.ศ.2559-2563) เทศบาล

เมืองทุ่งสง (ฉบับทบทวน) ศึกษาเฉพาะ ปี พ.ศ. 2560  

คณะกรรมการพฒันา ไดป้ระชุมร่วมกันกับประชาคมเมืองทุ่งสง ประกอบดว้ย ชุมชนทั้ ง 20 ชุมชน
ประชาชนทุกภาคส่วน เพ่ือทบทวนปัญหาความตอ้งการ น าขอ้มูลมาวิเคราะห์ศกัยภาพ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส
และอุปสรรค ตลอดจนได้ทบทวนวิสัยทศัน์  พนัธกิจ และจุดมุ่งหมายการพฒันา ยุทธศาสตร์การพฒันา และ
แนวทางการพฒันาตามยทุธศาสตร์การพฒันาท่ีไดก้ าหนดไวแ้ละไดมี้มติ ดงัน้ี 

 



10 
 

1. คงปัญหาความตอ้งการท่ีมีอยู่เดิม แต่ยงัไม่ไดรั้บการแก้ไขหรือแก้ไขยงัไม่แลว้เสร็จและเพ่ิมเติม
ปัญหาความตอ้งท่ีเกิดข้ึนใหม่ 

2. คงไวซ่ึ้งวสิยัทศัน์ พนัธกิจ และจุดมุ่งหมายการพฒันา  ยทุธศาสตร์การพฒันา 
3. คงไวซ่ึ้งแนวทางการพฒันาท่ีได้ก าหนดไว ้โดยปรับค าหรือขอ้ความให้เหมาะสมข้ึน และ “เพ่ิม

แนวทางการพฒันาในยทุธศาสตร์ท่ี 2 แนวทางท่ี 12 แนวทาง ส่งเสริมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมพฒันาเมืองทุ่งสงสู่
เมืองคาร์บอนต ่า เมืองจกัรยาน เมืองรู้สูภ้ยัพิบติั” 

จึงสรุปยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันาตามแผนยทุธศาสตร์การพฒันา (ปี พ.ศ.2559-2563) เทศบาล
เมืองทุ่งสง (ฉบบัทบทวน) ศึกษาเฉพาะ ปี พ.ศ.2560 ดงัน้ี 
 6.1 จ านวนแนวทางการพฒันาตามยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลเมืองทุ่งสง 

จ านวนแนวทางการพฒันาตามยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลเมืองทุ่งสงแยกตามยุทธศาสตร์การ

พฒันา  4 ยทุธศาสตร์ มีทั้งหมด 37 แนวทางการพฒันา แยกตามยทุธศาสตร์ ไดด้งัน้ี  

 

ตารางที ่3 แนวทางการพฒันาตามยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลเมืองทุ่งสง (แยกตามยุทธศาสตร์) 

ยุทธศาสตร์การพฒันา จ านวนแนวทางการพฒันา 

1. พฒันาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี ศิลปวฒันธรรม และการกีฬา

แบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานท่ีเหนือกวา่ 

10 

2. ร่วมกนัจดัวางผงัเมือง พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน รักษาส่ิงแวดลอ้ม 

ป้องกนัน ้ าท่วม สู่เมืองน่าอยูอ่ยา่งย ัง่ยนื 

12 

(เพ่ิมเติมจาก ปี 2558 ท่ีมี 11 แนวทาง) 

3. ร่วมกนัพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม สู่คุณภาพชีวติท่ีดีกวา่ 7 

4. ปรับปรุงและพฒันาการบริหารจดัการองคก์รเทศบาลและองคก์ร

ชุมชนสู่การบริหารจดัการท่ีดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ

รองรับความเปล่ียนแปลงสู่เทศบาลอจัฉริยะ 

8 

รวม 37 
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ตารางที ่4 รายละเอยีดแนวทางการพฒันาตามยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลเมืองทุ่งสง 

ยุทธศาสตร์การพฒันา รายละเอยีดแนวทางการพฒันา 

1. พฒันาการศึกษา  

ศาสนา  ประเพณี 

ศิลปวฒันธรรม และ

การกีฬาแบบบูรณาการ

สู่คุณภาพมาตรฐานท่ี

เหนือกวา่ 

1.1 พฒันาผูเ้รียนใหมี้การปรับเปล่ียนพฤติกรรม ค่านิยมท่ีเหมาะสม มีความรู้คู่คุณธรรม สร้าง

โอกาสในการเรียนรู้ ตามเกณฑม์าตรฐาน และสามารถด าเนินชีวติอยูใ่นสงัคมอยา่งมีความสุข 

1.2 พฒันาผูเ้รียนใหไ้ดรั้บโอกาสในการศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึนและมีคุณภาพ 

1.3 พฒันาหลกัสูตร สนบัสนุนงานวจิยัดา้นการพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้ใหมี้ความ

โดดเด่นทุกกลุ่มสาระสอดคลอ้งกบัความตอ้งการทอ้งถ่ิน สะทอ้นเอกลกัษณ์ของชุมชนและมี

การขยายผล ไปสู่การจดัการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ 

1.4 พฒันาเด็กก่อนวยัเรียนใหมี้ความพร้อมทุกดา้นโดยจดัตั้งโรงเรียนและพฒันาระบบบริหาร

จดัการ "รีสอร์ทอนุบาล" และศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

1.5 พฒันาครูตน้แบบและบุคลากรทางการศึกษาใหไ้ดม้าตรฐานและมีความเป็นเลิศ โดย

มุ่งเนน้การประยกุตใ์ช ้เคร่ืองมือเทคโนโลยสีารสนเทศและนวตักรรมสมยัใหม่ ในการจดัการ

การเรียนการสอนและการบริหารการศึกษา 

1.6 พฒันาศูนยเ์รียนรู้ใหเ้ป็นหอ้งเรียนตน้แบบเพื่อเสริมสร้างการพฒันาทกัษะการคิดวเิคราะห์

และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียนทั้ง 5 ดา้น 

1.7 สนบัสนุนการกีฬาเพ่ือสุขภาพ พฒันาสู่ความเป็นเลิศและสู่มืออาชีพในระดบัสากลและ

พฒันาระบบการบริหารจดัการโรงเรียน และระบบโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นกีฬาใหไ้ดม้าตรฐาน 

1.8 สร้างระบบบริหารจดัการของโรงเรียนในสงักดัเทศบาลเมืองทุ่งสง  เสริมสร้างการมีส่วน

ร่วมบริหารจดัการของภาคีทุกภาคส่วนอยา่งมีคุณภาพเป็นระบบและไดม้าตรฐาน 

1.9 พฒันาระบบโรงเรียนมธัยมศึกษาใหมี้คุณภาพไดม้าตรฐานและมุ่งเนน้ความเป็นเลิศใน

ดา้นวชิาการและดา้นสงัคม 

1.10 น าภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ศิลปะ วฒันธรรม อาชีพมาเป็นแนวทางการพฒันาคุณภาพชีวติของ

คนทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา 

2. ร่วมกนัจดัวางผงั

เมือง พฒันาโครงสร้าง

พ้ืนฐาน รักษา

ส่ิงแวดลอ้ม ป้องกนัน ้ า

ท่วม  สู่เมืองน่าอยูอ่ยา่ง

ย ัง่ยนื 

2.1 บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนอยา่งคุณภาพในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาอุทกภยั

เมืองทุ่งสงแบบบูรณาการใหย้ ัง่ยนืโดยบูรณาการการพฒันาดา้นกายภาพและดา้นกระบวนการ

ทางสงัคมอยา่งเช่ือมโยงและต่อเน่ือง 

2.2 สร้างกระบวนการเรียนรู้กฎหมายผงัเมืองรวมเมืองทุ่งสง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน

การปฏิบติั 

2.3 พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานโครงข่ายถนน ระบบระบายน ้ า ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท ์ให้

เพียงพอ และปรับปรุงบ ารุงรักษาอาคารสถานท่ีสาธารณะ 

2.4 ปรับปรุงและพฒันาพ้ืนท่ีสวนสาธารณะ สวนหยอ่ม และปรับปรุงภูมิทศัน์ในเขตเทศบาล

ใหส้วยงามเป็นระเบียบโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
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ยุทธศาสตร์การพฒันา รายละเอยีดแนวทางการพฒันา 

2.5 ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการบุกรุกท่ีสาธารณะอยา่งมีส่วนร่วม 

2.6 ปรับปรุงพฒันาและบริหารจดัการตลาดสด  ตลาดนดั ตลาดคนเดิน ใหส้วยงาม สะอาด ถูก

หลกัสุขาภิบาลโดยการมีส่วนร่วม 

2.7 ส่งเสริม อนุรักษ ์ ฟ้ืนฟ ูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

2.8 จดัระบบจราจรใหมี้ระเบียบและสร้างวนิยัจราจรแก่ประชาชน โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

แบบบูรณาการ 

2.9 ปรับปรุงระบบการบริหารจดัการขยะมูลฝอยของเทศบาลใหมี้ประสิทธิภาพถูกหลกั

สุขาภิบาล  สร้างเครือข่ายทุกภาคีมีส่วนร่วม สามารถลดปริมาณขยะ และการน าขยะกลบัมาใช้

ใหม่อยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.10 บริหารจดัการระบบบ าบดัน ้าเสียท่ีมีอยูใ่หมี้ประสิทธิภาพโดยประชาชนมีส่วนร่วมและ

ขยายระบบบ าบดัน ้ าเสียใหค้รอบคลุมพ้ืนท่ีเขตเทศบาล 

2.11 รณรงคส่์งเสริมการประหยดัพลงังานไฟฟ้าและน ้ ามนัและสนบัสนุนการใชพ้ลงังาน

ทางเลือก 

***2.12 ส่งเสริมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมพฒันาเมืองทุ่งสงสู่เมืองคาร์บอนต ่า เมืองจกัรยาน 

เมืองรู้สูภ้ยัพิบติั (เพ่ิมเติมจาก ปี 2558)*** 

3. ร่วมกนัพฒันา

เศรษฐกิจและสงัคม สู่

คุณภาพชีวติท่ีดีกวา่ 

3.1 ส่งเสริมสนบัสนุนใหเ้กิดการลงทุนดา้นคมนาคมขนส่ง รองรับการขยายการลงทุนภาค

ธุรกิจและอุตสาหกรรมและขยายการจา้งงานในพ้ืนท่ีใหส้ามารถลดตน้ทุนและเพ่ิม

ความสามารถในการแข่งขนั 

3.2 พฒันาทกัษะและส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มผูจ้า้งงาน กลุ่มอาชีพ ผูด้อ้ยโอกาส ยากจน ภายใต้

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 

3.3 ส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้กิดเครือข่ายธุรกิจการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์เชิงวฒันธรรม และ

การกีฬา เช่ือมต่อแหล่งท่องเท่ียวเชิงและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวของเมืองทุ่งสง

เช่ือมโยงกบัพ้ืนท่ีใกลเ้คียงโดยชุมชนมีส่วนร่วม 

3.4 จดับริการสาธารณสุขใหไ้ดม้าตรฐานทัว่ถึงและรณรงคส่์งเสริมใหป้ระชาชนมีพฤติกรรม

สุขภาพท่ีถูกตอ้ง 

3.5 จดัระบบป้องกนัอาชญากรรม ยาเสพติด และอบายมุข โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 

3.6 พฒันาระบบป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ภยัพิบติั ใหมี้ประสิทธิภาพโดยทุกภาคส่วนมี

ส่วนร่วม 

3.7 ส่งเสริมสวสัดิการชุมชนโดยจดัสวสัดิการแก่คนชรา  ผูด้อ้ยโอกาส คนพิการ คนยากจน 

ใหพ้อเพียงแก่การด ารงชีพและเป็นธรรม 
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ยุทธศาสตร์การพฒันา รายละเอยีดแนวทางการพฒันา 

4. ปรับปรุงและ

พฒันาการบริหาร

จดัการองคก์รเทศบาล

และองคก์รชุมชนสู่การ

บริหารจดัการท่ีดีโดย

ทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบ 

บูรณาการรองรับความ

เปล่ียนแปลงสู่เทศบาล

อจัฉริยะ 

4.1 ปรับปรุงและพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการและเพื่อการบริการ

ประชาชนของเทศบาลและของชุมชนใหมี้ประสิทธิภาพและไดม้าตรฐานสามารถเขา้ถึงไดง่้าย

สะดวกในการใชป้ระโยชน ์

4.2 พฒันาศกัยภาพบุคลากรใหมี้ความรู้และทกัษะในการท างานเฉพาะดา้นและท างานเป็นทีม

ท่ีมีประสิทธิภาพและยกระดบัคุณภาพการบริหารจดัการแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิตามหลกั          

ธรรมาภิบาลผา่นเกณฑก์ารบริหารจดัการท่ีดี 

4.3 ปรับปรุงและพฒันาระบบการส่ือสารเพื่อการพฒันางานและพฒันาชุมชนใหมี้

ประสิทธิภาพ และลดขั้นตอนปฏิบติังาน 

4.4 พฒันาระบบบริการทุกกระบวนงานบริการของเทศบาลโดยส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วน

ร่วมอยา่งเขม้แขง็ 

4.5 เพ่ิมประสิทธิภาพและพฒันาการจดัเก็บรายไดข้องเทศบาลใหค้รบถว้น ทัว่ถึง และเป็น

ธรรม 

4.6 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารสู่การพฒันาเมืองอยา่งย ัง่ยนื 

4.7 ปรับปรุงและพฒันาเคร่ืองมือเคร่ืองใชแ้ละสถานท่ีปฏิบติังาน 

4.8 ส่งเสริมองคก์รชุมชน (อบช.) ทุกองคก์ารบริหารชุมชน/กลุ่มต่าง ๆ ใหมี้ส่วนร่วมในการ

พฒันาเมืองอยา่งเขม้แขง็ และบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
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 6.2 แผนผงัแสดงการแปลงวสัิยทศัน์ไปสู่แนวทางการพฒันา 
 

 
 

ภาพที ่11 แผนผงัแสดงการแปลงวสัิยทศัน์ไปสู่แนวทางการพฒันา 
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6.3 แผนทียุ่ทธศาสตร์เทศบาลเมืองทุ่งสง 
 

 
 

ภาพที ่12 แผนทียุ่ทธศาสตร์เทศบาลเมืองทุ่งสง 
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 6.4 ความเช่ือมโยงของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสงกับยุทธศาสตร์จังหวัดและ
ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดั 
 แผนยทุธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลเมืองทุ่งสง เป็นเคร่ืองมือส าคญัอยา่งยิ่งท่ีจะช่วยสนบัสนุนให้
เทศบาลใชใ้นการวิเคราะห์สภาพปัญหา/ความตอ้งการ เพ่ือน าไปสู่การก าหนดจุดมุ่งหมายในการพฒันา  ก าหนด
ภารกิจและแนวทางการด าเนินงานเพ่ือน าไปสู่จุดมุ่งหมายดังกล่าวอย่างเป็นระบบ ซ่ึงจะช่วยให้การก าหนด
แผนงาน/โครงการของเทศบาลมีทิศทางท่ีสอดคลอ้งและประสานสนบัสนุนในจุดมุ่งหมายร่วมกนั ซ่ึงนอกจากท า
ใหปั้ญหา/ความตอ้งการไดรั้บการตอบสนองอยา่งเหมาะสมแลว้  ยงัเป็นการบริหารทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัให้
เกิดประโยชน์สูงสุดในขณะเดียวกนัดว้ย  

โดยการก าหนดแผนยทุธศาสตร์การพฒันาเทศบาลจะตอ้งค านึงถึงความเช่ือมโยงของแผนยทุธศาสตร์
การพฒันาเทศบาลเมืองทุ่งสงกบัยทุธศาสตร์จงัหวดัและยทุธศาสตร์การพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขต
จงัหวดั ทั้งน้ีเพ่ือใหเ้ทศบาลมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับมาตรการในการถ่ายโอนภารกิจ  งบประมาณ และ
อตัราก าลงัจากหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตามท่ีกฎหมายก าหนด เพ่ือท่ีจะสามารถปฏิบติัตามภารกิจท่ี
ไดรั้บมอบหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 
 
ตารางที่ 5 ความเช่ือมโยงของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสงกับยุทธศาสตร์จังหวัดและ
ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดั  

ยุทธศาสตร์การพฒันาเทศบาลเมืองทุ่งสง ยุทธศาสตร์จงัหวดั ยุทธศาสตร์ อปท. ในเขตจงัหวดั 

ยทุธศาสตร์ท่ี 1   
พฒันาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี 
ศิลปวฒันธรรม และการกีฬาแบบ 
บูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานท่ีเหนือกวา่ 

ยทุธศาสตร์ท่ี 5  

การพฒันาสงัคมแห่งการเรียนรู้

และภูมิปัญญาเพื่อคุณภาพของคน

นครศรีธรรมราช 

ยทุธศาสตร์ท่ี 5  

การพฒันาสงัคมและคุณภาพชีวติ 

ยทุธศาสตร์ท่ี 2  
ร่วมกนัจดัวางผงัเมือง พฒันาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน รักษาส่ิงแวดลอ้ม ป้องกนัน ้ าท่วม  
สู่เมืองน่าอยูอ่ยา่งย ัง่ยนื 

ยทุธศาสตร์ท่ี 3   

การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 

น ้ า ส่ิงแวดลอ้มและพลงังานมี

ประสิทธิภาพ เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว

และการใชพ้ลงังานสะอาด  

ยทุธศาสตร์ท่ี 4  

ศูนยก์ลางการกระจายสินคา้

และโลจิสติกส์ชั้นน าของภูมิภาค 

ไดม้าตรฐาน ลดตน้ทุน เพ่ิม

ประสิทธิภาพการคมนาคมและ

การขนส่ง 

ยทุธศาสตร์ท่ี 2  

การบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม

และพลงังาน   

ยทุธศาสตร์ท่ี 4  

การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ยทุธศาสตร์ท่ี 3   
พฒันาเศรษฐกิจและสงัคม สู่คุณภาพชีวติท่ี
ดีกวา่ 
 

ยทุธศาสตร์ท่ี 2  

การพฒันาการท่องเท่ียวเชิง

อนุรักษแ์ละวฒันธรรมระดบั

มาตรฐานสากล ท่ีสามารถสร้าง

อาชีพและรายไดใ้นพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน 

ยทุธศาสตร์ท่ี 1  

การพฒันาเศรษฐกิจ  

ยทุธศาสตร์ท่ี 3  

การพฒันาสงัคมและคุณภาพชีวติ 

ยทุธศาสตร์ท่ี 4   
ปรับปรุงและพฒันาการบริหารจดัการ
องคก์รเทศบาลและองคก์รชุมชนสู่การ
บริหารจดัการท่ีดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วม
แบบบูรณาการรองรับความเปล่ียนแปลงสู่
เทศบาลอจัฉริยะ 

ยทุธศาสตร์ท่ี 5 
การพฒันาสงัคม การเรียนรู้และ
ภูมิปัญญา เพ่ือการอยูดี่ มีสุข 
 

ยทุธศาสตร์ท่ี 5   
การพฒันาการบริหารจดัการ
องคก์รภายใตร้ะบบธรรมาภิบาล 
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7. สรุปการน าโครงการตามแผนพฒันาเทศบาลสามปี (2560-2562) ไปด าเนินการจริง ในปีงบประมาณ 2560 

 

ตารางที่ 6 สรุปการน าโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (2560-2562) ไปด าเนินการจริง ในปีงบประมาณ 

2560 

ยุทธศาสตร์การพฒันา จ านวน/ 

โครงการ

ตาม แผน

สามปี 

จ านวน

โครงการ ตาม

แผน 3 ปีที่

น ามาท าแผน 

ด าเนินงาน 

สัดส่วนของ 

โครงการตาม

แผน 3 ปีทนี า 

มาท าแผน

ด าเนินงาน 

คดิเป็นร้อยละ 

จ านวน/

โครงการ ตาม

แผน 

ด าเนินงานที ่

ด าเนินการ

เสร็จ 

สัดส่วนของ 

โครงการตาม

แผน 3 ปีที ่ 

ด าเนินการ 

เสร็จ คดิเป็น

ร้อยละ 

1. พฒันาการศึกษา  ศาสนา  

ประเพณี ศิลปวฒันธรรม และ

การกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพ

มาตรฐานท่ีเหนือกวา่ 

43 34 79.07 29 67.44 

2. ร่วมกนัจดัวางผงัเมือง พฒันา

โครงสร้างพ้ืนฐาน รักษา

ส่ิงแวดลอ้ม ป้องกนัน ้ าท่วมสู่

เมืองน่าอยูอ่ยา่งย ัง่ยนื 

33 20 60.61 16 48.48 

3. ร่วมกนัพฒันาเศรษฐกิจและ

สงัคม สู่คุณภาพชีวติท่ีดีกวา่ 

45 26 57.78 23 51.11 

4. ปรับปรุงและพฒันาการ

บริหารจดัการองคก์รเทศบาล

และองคก์รชุมชนสู่การบริหาร

จดัการท่ีดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วม

แบบบูรณาการรองรับความ

เปล่ียนแปลงสู่เทศบาลอจัฉริยะ 

30 29 96.67 27 90.00 

รวม 151 109 72.19 95 62.91 

 

สรุปผลโครงการท่ีไดบ้รรจุไวใ้นแผนพฒันาเทศบาลเมืองทุ่งสงสามปี (2560-2562) ซ่ึงในปีงบประมาณ 

2560 มีจ านวนรวมทั้งส้ิน 151 โครงการ เทศบาลไดด้ าเนินการน าโครงการตามแผนพฒันาเทศบาลเมืองทุ่งสงสาม

ปี (2560-2562) มาจดัท าแผนด าเนินงานประจ าปี 2560 จ านวน 109 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 72.19 และสามารถ

ด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จ ทนัภายในปีงบประมาณ 2560 มีจ านวนรวมทั้งส้ิน 95 โครงการ สดัส่วนของโครงการตาม

แผน 3 ปี ท่ีด าเนินการแลว้เสร็จ คิดเป็นร้อยละ 62.91 
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8. สรุปผลการด าเนินงานโครงการตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปี 2560 

 

ตารางที ่7 สรุปผลการด าเนินงานโครงการตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปี 2560 

ยุทธศาสตร์การพฒันา โครงการที่เสร็จ โครงการท่ีอยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

โครงการที่ไม่

ด าเนินการ 

โครงการตาม

แผนการด าเนินงาน 

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

1. พฒันาการศึกษา  ศาสนา  

ประเพณี ศิลปวฒันธรรม 

และการกีฬาแบบบูรณาการ

สู่คุณภาพมาตรฐานท่ี

เหนือกวา่ 

29 85.29 0 0.00 5 14.17 34 31.19 

2. ร่วมกนัจดัวางผงัเมือง 

พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

รักษาส่ิงแวดลอ้ม ป้องกนั

น ้าท่วมสู่เมืองน่าอยูอ่ยา่ง

ย ัง่ยนื 

16 80.00 4 20.00 0 0.00 20 18.35 

3. ร่วมกนัพฒันาเศรษฐกิจ

และสังคม สู่คุณภาพชีวติท่ี

ดีกวา่ 

23 88.45 0 0.00 3 11.54 26 23.85 

4. ปรับปรุงและพฒันาการ

บริหารจดัการองคก์ร

เทศบาลและองคก์รชุมชน

สู่การบริหารจดัการท่ีดีโดย

ทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบ

บูรณาการรองรับความ

เปล่ียนแปลงสู่เทศบาล

อจัฉริยะ 

27 93.10 0 0.00 2 6.90 29 26.61 

รวม 95 87.16 4 3.67 10 9.17 109 100.00 
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   จากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปีงบประมาณ 2560 ซ่ึง

เทศบาลไดต้ั้งงบประมาณส าหรับการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ภายใตย้ทุธศาสตร์การพฒันา  4  ยทุธศาสตร์ 

รวมทั้งส้ิน 109 โครงการ                      

- จ านวนโครงการท่ีด าเนินการแลว้เสร็จ จ านวน 95 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 87.16 

               - จ านวนโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งด าเนินการ จ านวน 4  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.67 

               - จ านวนโครงการท่ีไม่ด าเนินการ 10  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9.17 

ปรากฏผลการด าเนินงาน ดงัน้ี 

1)  ยทุธศาสตร์ท่ี 1 มี จ านวนโครงการตามแผนด าเนินงาน ประจ าปี 2560  ทั้งหมด 34 โครงการ เทศบาล

สามารถด าเนินการแลว้เสร็จ จ านวน 29 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 85.29  จ านวนโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งด าเนินการ 

จ านวน 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.00 และจ านวนโครงการท่ีไม่ด าเนินการ จ านวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 

14.17 

2)  ยทุธศาสตร์ท่ี 2  มี จ านวนโครงการตามแผนด าเนินงาน ประจ าปี 2560  ทั้งหมด 20 โครงการ เทศบาล

สามารถด าเนินการแลว้เสร็จ จ านวน 16 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 80.00 จ านวนโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งด าเนินการ 

จ านวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.00 และจ านวนโครงการท่ีไม่ด าเนินการ จ านวน 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 

0.00 

3) ยทุธศาสตร์ท่ี 3 มี จ านวนโครงการตามแผนด าเนินงาน ประจ าปี 2560 ทั้งหมด 26 โครงการ เทศบาล

สามารถด าเนินการแลว้เสร็จ จ านวน 23  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 88.45 จ านวนโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งด าเนินการ 

จ านวน 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.00  และจ านวนโครงการท่ีไม่ด าเนินการ  จ านวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 

11.54 

4)  ยทุธศาสตร์ท่ี 4 มี  จ านวนโครงการตามแผนด าเนินงาน ประจ าปี 2560 ทั้งหมด 29  โครงการ เทศบาล

สามารถด าเนินการแลว้เสร็จ จ านวน 27  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 93.10  จ านวนโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งด าเนินการ 

จ านวน 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.00  และจ านวนโครงการท่ีไม่ด าเนินการ จ านวน 2  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 

6.90 

จากผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์นั้น แสดงให้เห็นว่าเทศบาลเมืองทุ่งสงสามารถด าเนินงาน

ส าเร็จไดต้ามแผนด าเนินงาน ประจ าปี 2560 ท่ีก าหนดไว ้ คิดเป็นร้อยละ 87.16 

ดงันั้น   จากสัดส่วนผลการด าเนินงานโครงการต่าง ๆ ตามแผนด าเนินงาน ประจ าปี 2560 ผลปรากฏวา่ 

สัดส่วนของโครงการท่ีด าเนินการแลว้เสร็จ มีมากท่ีสุด ร้อยละ 87.16 ของโครงการทั้ งหมด เน่ืองจากคณะ

ผูบ้ริหารไดมี้การเร่งรัด และติดตามการท างานของทุกงาน/ฝ่าย/กอง ของเทศบาลเมืองทุ่งสงใหท้ างานใหเ้กิดผลแก่

ประชาชนให้มากท่ีสุด แสดงให้เห็นวา่เทศบาลเมืองทุ่งสงมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานไดต้ามแผนพฒันา

เทศบาล ประจ าปี 2560 
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9. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลจากผลการประเมนิความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการด าเนินงานเทศบาลเมืองทุ่งสง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 2560 (ในส่วนของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล 4 

ยุทธศาสตร์ ตามแผนพฒันาเทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2560) 

 

ผูป้ระเมินไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล จากประชาชนท่ีเป็นตวัแทนครัวเรือนท่ีอาศยัในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 
จงัหวดันครศรีธรรมราช โดยแบ่งพ้ืนท่ีออกเป็น 20  ชุมชน และ 1 ยา่นการคา้ จ านวน 400 คน (ร้อยละ 1.3016 ของ 
30,732 คน) ซ่ึงได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) และสุ่มจากหน่วยงานของราชการ 
รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และอ่ืน ๆ ท่ีอยู่ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช จ านวน 50 
หน่วยงาน โดยวิธีการสุ่มแบบโควตา้ (Quota Sampling) รวมกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 450 คน ซ่ึงผลการประเมิน
ผลสมัฤทธ์ิของการด าเนินงานตามยทุธศาสตร์การพฒันาของเทศบาล ตามความพึงพอใจของประชาชน ดงัแสดง
ในตาราง 

 

ตารางที ่8 ผลการประเมนิผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาล 

ยุทธศาสตร์ด้าน ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความพงึพอใจ 

อนัดบั 

1. พฒันาการศึกษา ศาสนา ประเพณี 
ศิลปวฒันธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่
คุณภาพมาตรฐานท่ีเหนือกวา่ 

3.321 .625 ปานกลาง 1 

2. ร่วมกนัจดัวางผงัเมือง พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
รักษาส่ิงแวดลอ้ม ป้องกนัน ้ าท่วม สู่เมืองน่าอยูอ่ยา่ง
ย ัง่ยนื 

3.240 .659 ปานกลาง 2 

3. ร่วมกนัพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม สู่คุณภาพชีวติ
ท่ีดีกวา่ 

3.206 .650 ปานกลาง 4 

4. ปรับปรุงและพฒันาการบริหารจดัการองคก์ร
เทศบาลและองคก์รชุมชนสู่การบริหารจดัการท่ีดี
โดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความ
เปล่ียนแปลงสู่เทศบาลอจัฉริยะ 

3.215 .686 ปานกลาง 3 

รวม 3.262 .606 ปานกลาง  
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ผลการประเมินผลสมัฤทธ์ิของการด าเนินงานตามยทุธศาสตร์การพฒันาของเทศบาล ตามความพึงพอใจ
ของประชาชน พบวา่ทุกยทุธศาสตร์ประชาชนมีความพึงพอใจเกินก่ึงหน่ึง คือเกิน 2.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 ถือ
ไดว้า่บรรลุผลสมัฤทธ์ิ แต่เม่ือพิจารณาระดบัความพึงพอใจ พบวา่ อยูใ่นระดบัปานกลาง คือมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.262 
ซ่ึงถือไดว้า่ยงัไม่บรรลุผลสมัฤทธ์ิเท่าท่ีควร โดยสามารถเรียงล าดบัความพึงพอใจ 3 อนัดบัแรก ไดด้งัน้ี 

ความพงึพอใจมากทีสุ่ด  3 อนัดบัแรก (เรียงจากมากไปหาน้อย) 
 อนัดบัท่ี 1 ยทุธศาสตร์ดา้นท่ี 1 พฒันาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวฒันธรรม และการกีฬาแบบ
บูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานท่ีเหนือกวา่ ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง  คือมีค่าเฉล่ีย  3.321 
 อนัดบัท่ี 2  ยทุธศาสตร์ดา้นท่ี 2 ร่วมกนัจดัวางผงัเมือง พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน รักษาส่ิงแวดลอ้ม 
ป้องกนัน ้ าท่วม สู่เมืองน่าอยูอ่ยา่งย ัง่ยนื ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง  คือมีค่าเฉล่ีย  3.240 

อนัดบัท่ี 3  ยทุธศาสตร์ดา้นท่ี 4 ปรับปรุงและพฒันาการบริหารจดัการองคก์รเทศบาลและองคก์รชุมชน
สู่การบริหารจดัการท่ีดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปล่ียนแปลงสู่เทศบาลอจัฉริยะ
ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง  คือมีค่าเฉล่ีย  3.215 
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10. สรุปผลการประเมนิผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาล ประจ าปี 2560 

 

ตารางที ่9 สรุปผลการประเมนิผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลเมืองทุ่งสง

ยุทธศาสตร์ที ่1 

พฒันาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี ศิลปวฒันธรรม และการกฬีาแบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานทีเ่หนือกว่า 

การ

ประเมนิ 

โครงการ

ทั้งหมด 

โครงการ 

ทีแ่ล้วเสร็จ 

คดิเป็น

ร้อยละ 

ผลการ

ประเมนิ 

ผลสัมฤทธ์ิ 

เชิง

ปริมาณ 

34 29 85.29  มีทั้งหมด 34 โครงการ เทศบาลสามารถ

ด าเนินการแลว้เสร็จ จ านวน 29 โครงการ 

คิดเป็นร้อยละ 85.29 จ านวนโครงการท่ี

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ จ านวน 0 โครงการ 

จ านวนโครงการท่ีไม่ด าเนินการ จ านวน 

5 โครงการ แสดงถึงการท างานส่วนใหญ่

เป็นไปตามแผนการด าเนินงานตาม

เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

เชิง

คุณภาพ 

   3.321 ประชาชนมีความพึงพอใจในการ

ด าเนินงานอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 

จากตาราง พบวา่ การด าเนินงานของเทศบาลเมืองทุ่งสง ตามยุทธ์ศาสตร์ท่ี 1 พฒันาการศึกษา  ศาสนา 

ประเพณี ศิลปวฒันธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานท่ีเหนือกวา่ 

มีทั้งหมด 34 โครงการ เทศบาลสามารถด าเนินการแลว้เสร็จ จ านวน 29 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 85.29

จ านวนโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งด าเนินการ จ านวน 0 โครงการ จ านวนโครงการท่ีไม่ด าเนินการ จ านวน 5 โครงการ 

แสดงถึงการท างานส่วนใหญ่เป็นไปตามแผนการด าเนินงานตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง คือมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.321 
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ตารางที ่10 สรุปผลการประเมนิผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลเมืองทุ่งสง

ยุทธศาสตร์ที ่2 

ร่วมกนัจดัวางผงัเมือง พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน รักษาส่ิงแวดล้อม ป้องกนัน า้ท่วม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยัง่ยืน 

การ

ประเมนิ 

โครงการ

ทั้งหมด 

โครงการ 

ทีแ่ล้วเสร็จ 

คดิเป็น

ร้อยละ 

ผลการ

ประเมนิ 

ผลสัมฤทธ์ิ 

เชิง

ปริมาณ 

20 16 80.00  มีทั้งหมด 20 โครงการ เทศบาลสามารถ

ด าเนินการแลว้เสร็จ จ านวน 16 โครงการ 

คิดเป็นร้อยละ 80.00 จ านวนโครงการท่ี

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ จ านวน 4 โครงการ 

จ านวนโครงการท่ีไม่ด าเนินการ จ านวน 

0 โครงการ แสดงถึงการท างานส่วนใหญ่

เป็นไปตามแผนการด าเนินงานตาม

เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

เชิง

คุณภาพ 

   3.240 ประชาชนมีความพึงพอใจในการ

ด าเนินงานอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 

จากตาราง พบว่า การด าเนินงานของเทศบาลเมืองทุ่งสง ตามยุทธ์ศาสตร์ท่ี 2 ร่วมกันจดัวางผงัเมือง 

พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน รักษาส่ิงแวดลอ้ม ป้องกนัน ้ าท่วม สู่เมืองน่าอยูอ่ยา่งย ัง่ยนื 

มีทั้งหมด 20 โครงการ เทศบาลสามารถด าเนินการแลว้เสร็จ จ านวน 16 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 80.00 

จ านวนโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งด าเนินการ จ านวน 4 โครงการ จ านวนโครงการท่ีไม่ด าเนินการ จ านวน 0 โครงการ 

แสดงถึงการท างานส่วนใหญ่เป็นไปตามแผนการด าเนินงานตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง คือมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.240 
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ตารางที ่11 สรุปผลการประเมนิผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลเมืองทุ่งสง

ยุทธศาสตร์ที ่3 

ร่วมกนัพฒันาเศรษฐกจิและสังคม สู่คุณภาพชีวติทีด่กีว่า 

การ

ประเมนิ 

โครงการ

ทั้งหมด 

โครงการ 

ทีแ่ล้วเสร็จ 

คดิเป็น

ร้อยละ 

ผลการ

ประเมนิ 

ผลสัมฤทธ์ิ 

เชิง

ปริมาณ 

26 23 88.45  มีทั้งหมด 26 โครงการ เทศบาลสามารถ

ด าเนินการแลว้เสร็จ จ านวน 23 โครงการ 

คิดเป็นร้อยละ 88.45 จ านวนโครงการท่ี

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ จ านวน 0 โครงการ 

จ านวนโครงการท่ีไม่ด าเนินการ จ านวน 

3 โครงการ แสดงถึงการท างานส่วนใหญ่

เป็นไปตามแผนการด าเนินงานตาม

เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

เชิง

คุณภาพ 

   3.206 ประชาชนมีความพึงพอใจในการ

ด าเนินงานอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 

จากตาราง พบวา่ การด าเนินงานของเทศบาลเมืองทุ่งสง ตามยุทธ์ศาสตร์ท่ี 3 ร่วมกนัพฒันาเศรษฐกิจ

และสงัคม สู่คุณภาพชีวติท่ีดีกวา่ 

มีทั้งหมด 26 โครงการ เทศบาลสามารถด าเนินการแลว้เสร็จ จ านวน 23 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 88.45 

จ านวนโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งด าเนินการ จ านวน 0 โครงการ จ านวนโครงการท่ีไม่ด าเนินการ จ านวน 3 โครงการ 

แสดงถึงการท างานส่วนใหญ่เป็นไปตามแผนการด าเนินงานตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง คือมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.206 
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ตารางที ่12 สรุปผลการประเมนิผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลเมืองทุ่งสง

ยุทธศาสตร์ที ่4 

ปรับปรุงและพฒันาการบริหารจดัการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจดัการทีด่โีดยทุกภาคมีส่ีวน

ร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลีย่นแปลงสู่เทศบาลอจัฉริยะ 

การ

ประเมนิ 

โครงการ

ทั้งหมด 

โครงการ 

ทีแ่ล้วเสร็จ 

คดิเป็น

ร้อยละ 

ผลการ

ประเมนิ 

ผลสัมฤทธ์ิ 

เชิง

ปริมาณ 

29 27 93.10  มีทั้งหมด 29 โครงการ เทศบาลสามารถ

ด าเนินการแลว้เสร็จ จ านวน 27 โครงการ 

คิดเป็นร้อยละ 93.10 จ านวนโครงการท่ี

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ จ านวน 0 โครงการ 

จ านวนโครงการท่ีไม่ด าเนินการ จ านวน 

2 โครงการ แสดงถึงการท างานเป็นไป

ตามแผนการด าเนินงานตามเป้าหมายท่ี

ก าหนดไว ้

เชิง

คุณภาพ 

   3.215 ประชาชนมีความพึงพอใจในการ

ด าเนินงานอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 

จากตาราง พบวา่ การด าเนินงานของเทศบาลเมืองทุ่งสง ตามยทุธ์ศาสตร์ท่ี 4 ปรับปรุงและพฒันาการ

บริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจดัการท่ีดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ

รองรับความเปล่ียนแปลงสู่เทศบาลอจัฉริยะ 

มีทั้งหมด 29 โครงการ เทศบาลสามารถด าเนินการแลว้เสร็จ จ านวน 27 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 93.10 

จ านวนโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งด าเนินการ จ านวน 0 โครงการ จ านวนโครงการท่ีไม่ด าเนินการ จ านวน 2 โครงการ 

แสดงถึงการท างานเป็นไปตามแผนการด าเนินงานตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง คือมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.215 
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11. ผลการประเมนิผลสัมฤทธ์ิการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองทุ่งสง ปี พ.ศ. 2560 

 

จากการประเมินผลสัมฤทธ์ิการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองทุ่งสง ปี พ.ศ. 2560 ซ่ึง

เทศบาลไดต้ั้งตวัช้ีวดัไว ้รวมทั้งส้ิน 85 ตวัช้ีวดั 

- จ านวนตวัช้ีวดัท่ีด าเนินการบรรล ุ  จ านวน 52 ตวัช้ีวดั   คิดเป็นร้อยละ 61.18  

- จ านวนตวัช้ีวดัท่ีด าเนินการไม่บรรลุ   จ านวน 17 ตวัช้ีวดั   คิดเป็นร้อยละ 20.00  

- จ านวนตวัช้ีวดัท่ีประเมินไม่ได ้  จ านวน 16 ตวัช้ีวดั   คิดเป็นร้อยละ 18.82 

ปรากฏผลการด าเนินงาน ดงัน้ี 

1) ยทุธศาสตร์ท่ี 1 มีจ านวนตั้งตวัช้ีวดัไว ้รวมทั้งส้ิน 31 ตวัช้ีวดั  

- จ านวนตวัช้ีวดัท่ีด าเนินการบรรล ุ  จ านวน 20 ตวัช้ีวดั   คิดเป็นร้อยละ 64.51  

- จ านวนตวัช้ีวดัท่ีด าเนินการไม่บรรลุ   จ านวน 8 ตวัช้ีวดั   คิดเป็นร้อยละ 25.81  

- จ านวนตวัช้ีวดัท่ีประเมินไม่ได ้  จ านวน 3 ตวัช้ีวดั   คิดเป็นร้อยละ 9.68 

2) ยทุธศาสตร์ท่ี 2 มีจ านวนตั้งตวัช้ีวดัไว ้รวมทั้งส้ิน 28 ตวัช้ีวดั  

- จ านวนตวัช้ีวดัท่ีด าเนินการบรรล ุ  จ านวน 16 ตวัช้ีวดั   คิดเป็นร้อยละ 57.14 

- จ านวนตวัช้ีวดัท่ีด าเนินการไม่บรรลุ   จ านวน 5 ตวัช้ีวดั   คิดเป็นร้อยละ 17.86 

- จ านวนตวัช้ีวดัท่ีประเมินไม่ได ้  จ านวน 7 ตวัช้ีวดั   คิดเป็นร้อยละ 25.00 

3) ยทุธศาสตร์ท่ี 3 มีจ านวนตั้งตวัช้ีวดัไว ้รวมทั้งส้ิน 14 ตวัช้ีวดั  

- จ านวนตวัช้ีวดัท่ีด าเนินการบรรล ุ  จ านวน 7 ตวัช้ีวดั   คิดเป็นร้อยละ 50.00 

- จ านวนตวัช้ีวดัท่ีด าเนินการไม่บรรลุ   จ านวน 1 ตวัช้ีวดั   คิดเป็นร้อยละ 7.14 

- จ านวนตวัช้ีวดัท่ีประเมินไม่ได ้  จ านวน 6 ตวัช้ีวดั   คิดเป็นร้อยละ 42.86 

4) ยทุธศาสตร์ท่ี 4 มีจ านวนตั้งตวัช้ีวดัไว ้รวมทั้งส้ิน 12 ตวัช้ีวดั  

- จ านวนตวัช้ีวดัท่ีด าเนินการบรรล ุ  จ านวน 9 ตวัช้ีวดั   คิดเป็นร้อยละ 75.00 

- จ านวนตวัช้ีวดัท่ีด าเนินการไม่บรรลุ   จ านวน 3 ตวัช้ีวดั   คิดเป็นร้อยละ 25.00 

- จ านวนตวัช้ีวดัท่ีประเมินไม่ได ้  จ านวน 0 ตวัช้ีวดั   คิดเป็นร้อยละ 0.00 

ดงันั้น จากสดัส่วนผลการด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์เทศบาลเมืองทุ่งสง ปี พ.ศ. 2560 ผลปรากฏวา่ 

สดัส่วนของตวัช้ีวดัท่ีด าเนินการบรรลุ มีมากท่ีสุด ร้อยละ 61.18 ของตวัช้ีวดัทั้งหมด แสดงให้เห็นวา่เทศบาลเมือง

ทุ่งสงมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานเพ่ือใหบ้รรลุตามตวัช้ีวดัท่ีสูงข้ึน แตต่อ้งทบทวนการตั้งตวัช้ีวดัหรือติดตาม

การเก็บขอ้มูลตามตวัช้ีวดั เพราะจ านวนตวัช้ีวดัท่ีประเมินไม่ได ้มีมากถึงร้อยละ 18.82 
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ผลการประเมนิผลสัมฤทธ์ิการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เทศบาลเมอืงทุ่งสง ปี พ.ศ. 2560 
 

การประเมนิผลสัมฤทธ์ิการด าเนนิงานตามแผนยุทธศาสตร์เทศบาลเมอืงทุ่งสง  
1. ยทุธศาสตร์ท่ี 1 พฒันาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี ศิลปวฒันธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานท่ีเหนือกวา่ 
2. ยทุธศาสตร์ท่ี 2 ร่วมกนัจดัวางผงัเมือง พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน รักษาส่ิงแวดลอ้ม ป้องกนัน ้ าท่วม สู่เมืองน่าอยูอ่ยา่งย ัง่ยนื 
3. ยทุธศาสตร์ท่ี 3 ร่วมกนัพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมสู่คุณภาพชีวติท่ีดีกวา่  
4. ยทุธศาสตร์ท่ี 4 ปรับปรุงและพฒันาการบริหารจดัการองคก์รเทศบาลและองคก์รชุมชนสู่การบริหารจดัการท่ีดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปล่ียนแปลงสู่

เทศบาลอจัฉริยะ 
 

เกณฑ์การประเมนิผลสัมฤทธ์ิการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เทศบาลเมอืงทุ่งสง  
1. บรรล ุ
2. ไม่บรรลุ 
3. ประเมินไม่ได ้เน่ืองจากการด าเนินงานไม่สอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดัท่ีตั้งไว ้หรือไม่มีขอ้มูลท่ีน ามาประเมินได ้

 
ผลการประเมนิผลสัมฤทธ์ิการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เทศบาลเมอืงทุ่งสง  

ล าดบั ผลการด าเนินงาน ตวัช้ีวดัตามยุทธศาสตร์ที ่1   ตวัช้ีวดัตามยุทธศาสตร์ที ่2   ตวัช้ีวดัตามยุทธศาสตร์ที ่3 ตวัช้ีวดัตามยุทธศาสตร์ที ่4 รวม 
1 บรรล ุ 20 

(64.51%) 
16 

(57.14%) 
7 

(50.00%) 
9 

(75.00%) 
52 

(61.18%) 
2 ไม่บรรลุ 8 

(25.81) 
5 

(17.86%) 
1 

(7.14%) 
3 

(25.00%) 
17 

(20.00%) 
3 ประเมินไม่ได ้ 3 

(9.68) 
7 

(25.00%) 
6 

(42.86%) 
0 

(0.00%) 
16 

(18.82%) 
รวม 31 

(100.00%) 
28 

(100.00%) 
14 

(100.00%) 
12 

(100.00%) 
85 

(100.00%) 
 




