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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 
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 2561 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 3.403 ซ่ึงสูงกวา่การประเมิน ประจ าปี 2559 และ 
2560 ท่ีมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.199 และ 3.273 ตามล าดบั แสดงให้เห็นประชาชนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน
ของเทศบาลเมืองทุ่งสงสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

ผูป้ระเมินหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าขอ้มูลผลการประเมินจะสามารถน าไปใช้เป็นประโยชน์ในการพฒันา
เทศบาลเมืองทุ่งสงอยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บทสรุป 2 

 

1. วตัถุประสงค์ของกำรประเมนิ 
1.1 เพ่ือตอ้งการทราบระดบัความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงานตามภารกิจต่าง  ๆ ของ

เทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2561 

1.2 เพ่ือตอ้งการทราบระดบัความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน 5 

เร่ือง และนโยบายการพฒันา 5 ดา้น ของผูบ้ริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2561 

1.3 เพ่ือตอ้งการทราบระดบัความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การ

พฒันา ของเทศบาล 4 ยทุธศาสตร์ ตามแผนพฒันาเทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2561 

1.4 เพื่อตอ้งการทราบระดบัของความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการรักษาความสะอาดของเทศบาล

เมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2561 

 
2. ขอบเขตของกำรประเมนิ 

2.1 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 2561 
 ตอนท่ี 3  ความคิดเห็นทัว่ไปและขอ้เสนอแนะ 

2.2 ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตวัอย่ำง  
ประชำกร  

ประชากรท่ีใชใ้นการประเมินคร้ังน้ี เป็นประชาชนท่ีเป็นตวัแทนครัวเรือนท่ีอาศยัในเขตเทศบาลเมือง 

ทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช โดยแบ่งพ้ืนท่ีออกเป็น 20 ชุมชน และ 1 ยา่นการคา้ จ านวน 30,582 คน  

(ท่ีมา: งานทะเบียนราษฎร์ เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช ข้อมลู ณ เดือนกันยายน พ.ศ. 2561) 

กลุ่มตวัอย่ำง  

1. สุ่มจากกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการประเมินคร้ังน้ี เป็นประชาชนท่ีเป็นตวัแทนครัวเรือนท่ีอาศยัในเขต

เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช ประมาณขนาดกลุ่มตวัอย่างทั้ งหมดท่ีใช้ในการศึกษาด้วยความ

เช่ือมัน่ 95% ( = .05) ซ่ึงเทียบจากตารางขนาดกลุ่มตวัอยา่งของยามาเน่ (ล้วน  สายยศ และอังคณา  สายยศ. 2538 

: 297 ;  อ้างอิงจาก Yamane. 1967) หรือจากสูตร n = N/(1+Ne2) ปรากฏวา่ตอ้งใชข้นาดกลุ่มตวัอยา่งอยา่งนอ้ย 395 

คน แต่ผูป้ระเมินก าหนดท่ี 400 คน โดยแบ่งพ้ืนท่ีออกเป็น 20  ชุมชน และ 1 ยา่นการคา้ จ านวน 400 คน (ร้อยละ 

1.3080 ของ 30,582 คน) ซ่ึงไดม้าจากการสุ่มอยา่งง่าย (Sample Random Sampling)  



 บทสรุป 3 

 

 2. สุ่มจากหน่วยงานของราชการ รัฐวิสาหกิจ องคก์รเอกชน และอ่ืน ๆ ท่ีอยูใ่นเขตเทศบาลเมือง   ทุ่งสง 

จงัหวดันครศรีธรรมราช จ านวน 50 หน่วยงาน โดยวธีิการสุ่มแบบโควตา้ (Quota sampling)            

 

3. กำรวเิครำะห์ข้อมูล  
การประเมินน้ีจะใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
3.1) น าผลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ค่าทางสถิติ โดยค านวณหาค่าสถิติพ้ืนฐาน ดว้ยโปรแกรม

ส าเร็จรูป SPSS for Windows ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉล่ีย ( x ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพ่ือวดัค่าเฉล่ีย
และการกระจายของขอ้มูล และน าเสนอในรูปแบบตารางพร้อมกบัพรรณนาประกอบ 
 3.2) การใชก้ระบวนการวิเคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงคท์ั้ง 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 หมายถึง  มากท่ีสุด 

 คะแนนเฉล่ีย 3.50  -  4.49 หมายถึง  มาก 

 คะแนนเฉล่ีย 2.50  -  3.49 หมายถึง  ปานกลาง 

 คะแนนเฉล่ีย 1.50  -  2.49 หมายถึง  นอ้ย 

 คะแนนเฉล่ีย 1.00  -  1.49 หมายถึง  นอ้ยท่ีสุด 

 ส าหรับขอ้มูลท่ีไดจ้ากค าถามปลายเปิดไดท้ าการรวบรวมขอ้มูลทั้งหมด และด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูล

ดว้ยการจดัจ าแนกประเภทขอ้ความท่ีมีลกัษณะเหมือนกนัและคลา้ยคลึงกันให้อยู่ในประเภทเดียวกนั จากนั้น

วเิคราะห์เน้ือหาของขอ้มูลและน าเสนอในรูปแบบของความเรียง 

 
 
 
 
 



 บทสรุป 4 

 

4. สรุปภำพรวมควำมพงึพอใจของประชำชนทีม่ต่ีอกำรด ำเนนิงำนตำมภำรกจิต่ำง ๆ ของเทศบำลเมอืงทุ่งสง  
จงัหวดันครศรีธรรมรำช ประจ ำปี 2561 
 
ตำรำงที ่01 สรุปภำพรวมควำมพงึพอใจของประชำชนทีม่ต่ีอกำรด ำเนินงำนตำมภำรกจิต่ำง ๆ ของเทศบำลเมอืง
ทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมรำช ประจ ำปี 2561 

ภำรกจิด้ำน ค่ำเฉลีย่ ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

ระดบั 
ควำมพงึพอใจ 

อนัดบั 

1. โครงสร้างพ้ืนฐาน 3.428 .73 ปานกลาง 5 
2. การศึกษา 3.472 .69 ปานกลาง 2 
3. สาธารณสุข 3.467 .73 ปานกลาง 3 
4. บริการสงัคมและสวสัดิการ 3.395 .76 ปานกลาง 6 
5. การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากร 3.291 .74 ปานกลาง 8 
6. การพฒันาเศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ 3.228 .75 ปานกลาง 10 
7. การรักษาความสงบปลอดภยัในชุมชน 3.444 .73 ปานกลาง 4 
8. การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 3.272 .74 ปานกลาง 9 
9. การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมประเพณี 3.560 .74 มาก 1 
10. การบริหารจดัการเทศบาล 3.346 .72 ปานกลาง 7 

รวม 3.403 .61 ปำนกลำง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บทสรุป 5 

 

5. สรุปภำพรวมควำมพงึพอใจของประชำชนทีม่ต่ีอกำรด ำเนนิงำนตำมนโยบำยเร่งด่วน  
(วำระท้องถิ่นเมอืงทุ่งสง) 5 เร่ือง ของผู้บริหำรเทศบำลเมอืงทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมรำช ประจ ำปี 2561 
 
ตำรำงที ่02 สรุปภำพรวมควำมพงึพอใจของประชำชนทีม่ต่ีอกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยเร่งด่วน  
(วำระท้องถิ่นเมอืงทุ่งสง) 5 เร่ือง ของผู้บริหำรเทศบำลเมอืงทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมรำช ประจ ำปี 2561 

นโยบำยเร่งด่วน (วำระท้องถิ่นเมอืงทุ่งสง) 5 เร่ือง ค่ำเฉลีย่ ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

ระดบั 
ควำมพงึ
พอใจ 

อนัดบั 

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

3.428 .73 ปานกลาง 2 

2. สานต่อแผนป้องกนัและแกไ้ขปัญหาภยัพิบติัอุทกภยั     
วาตภยั และดินโคลนถล่ม ควบคูก่บัการป้องกนัภยัแลง้ท่ี
ส่งผลกระทบต่อชีวติ ความเป็นอยูแ่ละอาชีพของคนใน
ทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื 

3.272 .74 ปานกลาง 5 

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

3.307 .68 ปานกลาง 4 

4. สนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และจงัหวดั
นครศรีธรรมราชในเร่ืองยาเสพติด โดยป้องกนักลุ่มเส่ียง
และประชาชนในทอ้งถ่ินไม่ใหเ้ขา้ไปเก่ียวขอ้งกบั           
ยาเสพติด และส่งเสริมใหผู้ติ้ดยาเสพติดไดรั้บการ
บ าบดัรักษาใหก้ลบัมาเป็นคนดีของสงัคม ตามแนวทาง 
“เมืองสีขาว หวัใจสีเขียว” 

3.420 .80 ปานกลาง 3 

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

3.438 .70 ปานกลาง 1 

รวม 3.373 .61 ปำนกลำง  
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6.  สรุปภำพรวมควำมพงึพอใจของประชำชนทีม่ต่ีอกำรด ำเนนิงำนตำมนโยบำยกำรพฒันำ 5 ด้ำนของผู้บริหำร
เทศบำลเมอืงทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมรำช ประจ ำปี 2561 
 

ตำรำงที ่03 สรุปภำพรวมควำมพงึพอใจของประชำชนทีม่ต่ีอกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยกำรพฒันำ 5 ด้ำนของ
ผู้บริหำรเทศบำลเมอืงทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมรำช ประจ ำปี 2561 

นโยบำยด้ำน ค่ำเฉลีย่ ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

ระดบั 
ควำมพงึ
พอใจ 

อนัดบั 

1. การพฒันาการศึกษา ส่งเสริมการกีฬา ศิลปวฒันธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพ่ือสร้างทุ่งสงเป็น “เมืองแห่งการ
เรียนรู้” 

3.459 .64 ปานกลาง 1 

2. การพฒันาเศรษฐกิจ เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพการพฒันาและส่งเสริมการ
คา้ขาย ของผูป้ระกอบการ ทุกประเภท ทุกระดบั และชุมชน ให้
สามารถเพ่ิมรายได ้ลดรายจ่าย และมีขีดความสามารถในการแข่งขนั 

3.228 .75 ปานกลาง 5 

3. การพฒันาคุณภาพชีวติ ใหอ้ยูดี่มีสุข อยูเ่ยน็เป็นสุข อยา่งย ัง่ยนื 

เพ่ือดูแลความเป็นอยูข่องประชาชนใหมี้คุณภาพชีวติท่ีดี บา้นเมือง

สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความปลอดภยัในชีวติและ

ทรัพยสิ์น ปลอดอาชญากรรม มีสุขภาวะ สุขอนามยัท่ีดี มีความสุข มี

ความอบอุ่นในครอบครัวชุมชนเขม้แขง็ และมีส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 

3.397 .68 ปานกลาง 2 

4. การพฒันาระบบการบริหารจดัการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
บริหารงานเทศบาลเมืองทุ่งสงโดยยดึหลกัธรรมาภิบาล ดว้ยความ
โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได ้มุ่งผลประโยชน์ของประชาชน
เป็นหลกับูรณาการทุกภาคส่วน ใหมี้ส่วนร่วมร่วมคิด ร่วมวางแผน 
ร่วมท า ร่วมตรวจสอบ ร่วมประเมินผล ร่วมรับผิดชอบ ร่วมรับผล
การพฒันา และร่วมภาคภูมิใจกบัความส าเร็จจากผลของพฒันาเมือง
ทุ่งสงท่ีไดร่้วมกนัท าอยา่งต่อเน่ืองดว้ยความรู้สึกรวมเป็นหน่ึงเดียว
วา่ “ทุกคนเป็นเจ้าของเมืองทุ่งสงร่วมกัน” 

3.346 .72 ปานกลาง 4 

5. การวางผงัเมืองและผงัชุมชน พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพ่ือรองรับการพฒันาเศรษฐกิจ และ
สงัคม การจดัการความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง การจดั
การจราจร และภูมิทศัน์ของเมือง การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และท่ีส าคญัอยา่งยิง่คือการ
จดัการภยัพิบติัอุทกภยั วาตภยั ดินถล่ม ภยัแลง้ และอคัคีภยั 

3.350 .65 ปานกลาง 3 

รวม 3.356 .62 ปำนกลำง  
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7. สรุปภำพรวมควำมพงึพอใจของประชำชนทีม่ต่ีอกำรด ำเนนิงำนตำมยุทธศำสตร์กำรพฒันำของเทศบำล 4 
ยุทธศำสตร์ตำมแผนพฒันำเทศบำลเมอืงทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมรำช ประจ ำปี 2561 
 
ตำรำงที ่04 สรุปภำพรวมควำมพงึพอใจของประชำชนทีม่ต่ีอกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์กำรพฒันำของ
เทศบำล 4 ยุทธศำสตร์ตำมแผนพฒันำเทศบำลเมอืงทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมรำช ประจ ำปี 2561 

ยุทธศำสตร์ด้ำน ค่ำเฉลีย่ ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

ระดบั 
ควำมพงึพอใจ 

อนัดบั 

1. พฒันาการศึกษา ศาสนา ประเพณี 
ศิลปวฒันธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่
คุณภาพมาตรฐานท่ีเหนือกวา่ 

3.477 .64 ปานกลาง 1 

2. ร่วมกนัจดัวางผงัเมือง พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
รักษาส่ิงแวดลอ้ม ป้องกนัน ้ าท่วม สู่เมืองน่าอยูอ่ยา่ง
ย ัง่ยนื 

3.337 .63 ปานกลาง 3 

3. ร่วมกนัพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม สู่คุณภาพชีวติ
ท่ีดีกวา่ 

3.301 .70 ปานกลาง 4 

4. ปรับปรุงและพฒันาการบริหารจดัการองคก์ร
เทศบาลและองคก์รชุมชนสู่การบริหารจดัการท่ีดี
โดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความ
เปล่ียนแปลงสู่เทศบาลอจัฉริยะ 

3.346 .72 ปานกลาง 2 

รวม 3.365 .61 ปำนกลำง  
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8. สรุปเปรียบเทียบควำมพงึพอใจของชุมชนต่ำง ๆ ท่ีมีต่อกำรด ำเนินงำนของเทศบำลเมืองทุ่งสง   
จังหวัดนครศรีธรรมรำช 2 ปี ย้อนหลงั (ประจ ำปี 2559-2561) 
 
ตำรำงที่ 05 สรุปเปรียบเทียบควำมพึงพอใจของชุมชนต่ำง ๆ ท่ีมีต่อกำรด ำเนินงำนของเทศบำลเมืองทุ่งสง   
จังหวัดนครศรีธรรมรำช 3 ปี ย้อนหลงั (ประจ ำปี 2559-2561) 

ชุมชน ค่ำเฉลีย่ ระดบัควำมพงึพอใจ 

2559 2560 2561 2559 2560 2561 
1. ท่าแพใต ้ 3.449 3.463 3.035 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

2. ตะวนัออกวดัชยัชุมพล 3.157 3.117 3.587 ปานกลาง ปานกลาง มาก 

3. หลงัโรงพยาบาลทุ่งสง 3.632 3.340 3.671 มาก ปานกลาง มาก 

4. ตลาดใน 3.601 3.808 3.881 มาก มาก มาก 
5. เขาปรีดี 2.449 3.559 3.437 นอ้ย มาก ปานกลาง 

6. สะพานเหลก็ 3.337 3.181 2.402 ปานกลาง ปานกลาง นอ้ย 

7. บา้นพกัรถไฟทุ่งสง 3.202 3.313 2.890 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

8. เสริมชาติ 3.303 3.035 3.509 ปานกลาง ปานกลาง มาก 

9. หมู่บา้นพฒันา 3.364 3.055 3.520 ปานกลาง ปานกลาง มาก 

10. เปรมประชา 3.405 2.528 3.262 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

11. ประชาอุทิศ 1.968 3.336 3.817 นอ้ย ปานกลาง มาก 

12. บา้นนาเหนือ 3.256 3.287 3.927 ปานกลาง ปานกลาง มาก 

13. ยทุธศาสตร์ 3.077 3.318 3.248 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

14. บา้นในหวงั 3.699 2.727 2.885 มาก ปานกลาง ปานกลาง 
15. ทุ่งสง-หว้ยยอด 3.497 3.346 3.442 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

16. ทุ่งสง-นาบอน 3.400 3.614 2.647 ปานกลาง มาก ปานกลาง 
17. ท่าแพเหนือ 3.166 3.372 3.435 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

 18. ตลาดสด 3.767 2.989 2.976 มาก ปานกลาง ปานกลาง 

19. โดมทองธานี (ท่าแพ) 3.057 3.158 3.678 ปานกลาง ปานกลาง มาก 

 20. ราชบริพาร 3.766 3.289 3.311 มาก ปานกลาง ปานกลาง 
 21. ยา่นการคา้ 3.248 3.200 3.732 ปานกลาง ปานกลาง มาก 

 22. หน่วยงานของ
ราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องคก์รเอกชน และอ่ืน ๆ 

3.464 3.204 3.577 ปานกลาง ปานกลาง มาก 

รวม 3.199 3.273 3.403 ปำนกลำง ปำนกลำง ปำนกลำง 
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9. สรุปภำพรวมควำมพงึพอใจของประชำชนทีม่ต่ีอกำรรักษำควำมสะอำดของเทศบำลเมอืงทุ่งสง            
จงัหวดันครศรีธรรมรำช ประจ ำปี 2561 
 
ตำรำงที ่06 สรุปภำพรวมควำมพงึพอใจของประชำชนทีม่ต่ีอกำรรักษำควำมสะอำดของเทศบำลเมอืงทุ่งสง   
จงัหวดันครศรีธรรมรำช ประจ ำปี 2561 

ประเดน็ ค่ำเฉลีย่ ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

ระดบั 
ควำมพงึ
พอใจ 

อนัดบั 

1. ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 3.36 .92 ปานกลาง 5 
2. ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 3.43 .91 ปานกลาง 2 
3. ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 3.43 .95 ปานกลาง 2 
4. โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด 3.38 .90 ปานกลาง 4 
5. ความพึงพอใจต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีกวาดขยะของเจา้หนา้ท่ี
เพียงใด 

3.40 .95 ปานกลาง 3 

6. ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การลา้งท าความสะอาด/การ
ดูดฝุ่ น 

3.33 .96 ปานกลาง 6 

7. พนกังานกวาดขยะปฏิบติัหนา้ท่ีไดท้ัว่ถึงในพ้ืนท่ีรับผดิชอบ
เพียงใด 

3.36 .99 ปานกลาง 5 

8. ภาพรวมการด าเนินงานของเทศบาลดา้นการรักษาความสะอาด 3.45 .93 ปานกลาง 1 
รวม 3.391 .86 ปำนกลำง  
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10. สรุปควำมคดิเห็นทัว่ไปและข้อเสนอแนะ (ข้อมูลได้จำกกำรเกบ็แบบสอบถำม) 
 
ตำรำงที ่07 สรุปควำมคดิเห็นทัว่ไปและข้อเสนอแนะ (ข้อมูลได้จำกกำรเกบ็แบบสอบถำม) 
(ข้อมูลได้จำกกำรเกบ็แบบสอบถำม) 

ล ำดบั ประเดน็ ควำมคดิเห็นทัว่ไปและข้อเสนอแนะ 
1 ในช่วง 1 ปี ท่ีผา่นมา 

ท่านคิดวา่งานดา้นใด
ของเทศบาลเมืองทุ่ง
สงท่ีมีการพฒันาอยา่ง
ชดัเจนท่ีสุด 

1. การแกไ้ขปัญหาน ้ าท่วม การจดัการคูระบายน ้ า ระบายไดเ้ร็วข้ึน ไม่ท่วม
หลายวนั การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั (22 คน) 
2. ดา้นกีฬา (9 คน) 
3. การพฒันาชดัเจนบางเร่ือง ไม่ค่อยมีอะไรเด่นชดั ท างานกนัแบบเร่ือย ๆ   
(7 คน) 
4. การจดัระเบียบจราจร (5 คน) 
5. ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน การปรับปรุงถนน และทางเทา้ (4 คน) 
6. การศึกษาของเด็กและเยาวชนของแต่ละโรงเรียน (3 คน) 
7. ถนนคนเดินสายหนา้เทศบาลท่ีจดัการดีมาก ขยายท่ีทางใหป้ระชาชนให้
คา้ขายสินคา้ดว้ยทัว่ถึงมากข้ึน (2 คน) 
8. ความเติบโตของเศรษฐกิจไปอยา่งรวดเร็ว (2 คน) 
9. การก่อสร้างท่ีท าการเทศบาลใหม่ การก่อสร้างอาคาร ท่ีท าการต่าง ๆ        
(1 คน) 
10. ดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (1 คน) 
11. ดา้นบ ารุงศิลปวฒันธรรม (1 คน) 
12. ความสะอาด (1 คน) 
13. ดีทุกอยา่ง (1 คน) 

2 ท่านมีความตอ้งการให้
เทศบาลเมืองทุ่งสง
ปรับปรุงการ
ด าเนินงานในเร่ืองใด
มากท่ีสุด เพราะอะไร 

1. การจราจร เพราะรถติดใชเ้วลานานในการจะไปส่งลูกไปโรงเรียนนาน
มาก โดยเฉพาะตลาด โรงเรียนวดัชยัชุมพล โรงเรียนสตรีทุ่งสง การจดั
ระเบียบรถและส่ิงกีดขวางในการจอดรถ (15 คน) 
2. ความสะอาด ถงัขยะ เพราะถงัขยะไม่พอ ถงัขยะนอ้ยไม่พอต่อความ
ตอ้งการและใหย้กเลิกการเก็บค่าขยะเพราเทศบาลไม่เพ่ิมถงัขยะใหพ้อกบั
ชุมชน ขยะเร่ียราดตามถนน (9 คน) 
3. ความสงบ ความปลอดภยั ใหชุ้มชน การป้องกนัยาเสพติด  เพราะจะท า
ใหเ้ยาวชนมีอนาคตท่ีดีข้ึน และใหอ้ าเภอน่าอยูน่่าท่องเท่ียว (6 คน) 
4. หาบเร่ แผงลอย ทางเทา้ เพราะ หาบเร่ แผงลอย และทางเทา้ ท าให้
ทศันียภาพของเมืองไม่น่าดูชม จดัระเบียบตลาดสด เพราะไม่มีความเป็น
ระเบียบ สกปรก (4 คน) 
5. ลอกคูคลอง การดูแลระบายน ้ า เพราะป้องกนัการอุดตนั ป้องกนัน ้ าท่วม 
เพ่ือใหน้ ้ าระบายไดเ้ร็วและสะดวก ใหพ้ฒันาการระบายน ้ าใหดี้กวา่น้ี (4 
คน) 
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6. ความสะอาดในถนนท่ีเป็นซอย เพราะถนนสายหลกัสะอาดแตถ่นนซอย
สกปรก สภาพพ้ืนผิวถนนบางสายไม่ค่อยดี ฝุ่ นเยอะ ถนนก็ไม่ค่อยลา้ง ลา้ง
แต่หนา้เทศบาล (2 คน) 
7. ดา้นการปฏิบติัตามกฎจราจร เพราะไม่ปฏิบติัตามกฎจราจรจึงเกิด
อุบติัเหตุบ่อยคร้ัง ควรเพ่ิมความเขม็แขง็ของต ารวจ ช่วยลดอุบติัเหตุบน
ทอ้งถนน      (2 คน) 
8. ดา้นส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากร เพราะเกิดฝุ่ นละอองในอากาศมากจาก
การท าถนนท าสะพาน (2 คน) 
9. เศรษฐกิจ เพราะอยากใหช่้วยกระตุน้ใหเ้ศรษฐกิจดีข้ึนกวา่น้ี โครงการ
ใหค้นมาท่องเท่ียว (2 คน) 
10. การส่ือสารกบัประชาชน เพราะไม่ค่อยไดรั้บข่าวสาร (2 คน) 
11. สร้างประตนู ้ า เพราะป้องกนัน ้ าท่วมในระยะยาว (2 คน) 
12. โครงสร้างพ้ืนฐาน มีการปรับปรุงไม่จริงจงั เช่น ถนนใชไ้ดไ้ม่ถึง  3 
เดือนก็พงัแลว้ เป็นตน้ (1 คน) 
13. ส่งเสริมการกีฬา เพราะประชาชนทัว่ไปมีความสนใจการออกก าลงักาย
มากข้ึน (1 คน) 
14. ถนนบางสาย เช่น ถ.จากหลงั ร.พ.ทุ่งสง ไปถึงสะพานลอยช ารุดมาก    
เป็นตน้ (1 คน) 
15. เร่ิมดว้ยการบริหารก่อน เพราะงานทุกอยา่งอยูท่ี่การบริหารจดัการท่ีดี      
(1 คน) 
16. จิตส านึกในการท างานใหเ้ท่าทนัความเจริญทางวตัถุ (1 คน) 
17. น ้าท่วมบ่อย เพราะบรรเทาสาธารณะไม่ไดคุ้ณภาพ (1 คน) 
18. ระบบทางเขา้ในเขตเทศบาล (1 คน) 
19. สวสัดิการต่าง ๆ (1 คน) 
20. การเรียน (1 คน) 

3 ท่านคิดวา่เทศบาล
เมือง 
ทุ่งสงมีจุดเด่นจุดดอ้ย
เร่ืองอะไร 

 

3.1 มีจุดเด่นเร่ืองอะไร 1. การสนบัสนุนดา้นกีฬา ทุ่งสงเมืองเจา้ภาพกีฬา การจดัการแข่งขนักีฬา

ประเภทต่าง ๆ มีการแข่งขนักีฬาในระดบัต่าง ๆ (21 คน)  

2. บริหารจดัการน ้ าเร่ืองน ้ าท่วม เวลาน ้ าท่วมมีการประกาศใหเ้ฝ้าระวงัน ้ า
ใหท้นัท่วงที (16 คน) 
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3. ผลลพัธ์ของเทศบาล จดัการเร่ืองต่าง ๆ รวดเร็วพ้ืน การบริหารเขา้กบั
ประชาชนไดดี้ ผูบ้ริหารท างานเก่งมาก ช่วยเหลือชาวบา้นดี รับฟังปัญหา
ของประชาชน ด าเนินการเร่งด่วนเม่ือชุมชนร้องขอ (12 คน) 
4. สาธารณูปโภค คมนาคม การสร้างถนน (5 คน) 
5. มีงานประเพณี การจดักิจกรรมสิบสานประเพณี (3 คน) 
6. ปัญหาขยะลดลง มีรถเก็บขยะสม ่าเสมอ (3 คน) 
7. การประชาสมัพนัธ์กิจกรรม (2 คน) 
8. ชุมทางการคา้และเศรษฐกิจ (2 คน) 
9. การศึกษา (2 คน) 
10. เป็นอ าเภอท่ีมีความเจริญมากและเหมาะสมแก่การลงทุนในการ
ประกอบธุรกิจ (1 คน) 
11. การจดัหอ้งสมุดประชาชน (1 คน) 
12. การปรับปรุงแผงลอย (1 คน) 

 3.2 มีจุดดอ้ยเร่ืองอะไร 1. ความสะอาด ขยะ และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตเทศบาล 
จดัระเบียบตลาดสดใหมี้ระเบียบเรียบร้อย ความสะอาดของถนนสายต่าง ๆ 
เช่น ท่ีท าการชุมชน ริมแผงลอย เป็นตน้ (5 คน) 
2. เทศบาลไม่ลงมาดูแลประชาชน การแจง้ข่าวสารต่าง ๆ ไม่ทัว่ถึงขาดการ
ประชาสมัพนัธ์อยา่งมาก การประสานงานท่ีล่าชา้ และไม่ทัว่ถึง (5 คน) 
3. การจราจรโดยเฉพาะในตลาด การจอดรถขายของในสถานท่ีออกก าลงั
กาย (4 คน) 
4. การแกปั้ญหาดา้นยาเสพติดและพวกรถซ่ิง (3 คน) 
5. มีมากหลายประการ ด าเนินการชา้มาก (2 คน) 
6. การสร้างความเป็นเอกลกัษณ์ของเมืองทุ่งสงเชิงการศึกษา (1 คน) 
7. ดา้นกีฬา เราไม่มีนกักีฬาตวัเด่น ๆ เลยสกัคน (1 คน) 
8. วนิยัของคนเมือง ชอบท าอะไรง่าย ๆ (1 คน) 
9. เกือบทุกดา้น ยกเวน้การจดักีฬา (1 คน) 
10.จดัระเบียบสถานท่ีออกก าลงักาย (1 คน) 
11. ท าในส่ิงท่ีประชาชนไม่ตอ้งการ (1 คน) 
12. การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ (1 คน) 
13. การพฒันาชุมชน (1 คน) 
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4 ขอ้เสนอแนะต่อการ

การด าเนินงาน 
 

 4.1 ดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

1. ปรับปรุงถนน ควรร้ือของเก่าออกก่อนท่ีจะท าใหม่ ถนนหวัเสน้ทาง 
ถนนกบัฟตุปาทจะเท่ากนัอยูแ่ลว้ ควรปรับปรุงถนนใหสู้งกวา่ท่ีวางท่อง
ระบาย ถนนหลุมบ่อ ควรซ่อมแซมทนัที ตอ้งหนีหลุมแต่ชนฝาท่อบนถนน 
บ ารุงรักษาท่อระบายน ้ าคูคลอง บ ารุงรักษาทางเทา้ (9 คน) 
2. ควรปรับปรุงสวนสาธารณะใหเ้ป็นท่ีผกัผอ่นจริง ๆ ไม่วุน่วาย (1 คน) 
3. โดยรวมใชไ้ด ้(1 คน) 

 4.2 ดา้นการศึกษา 1. ดูแลเร่ืองอาหารกลางวนัใหถู้กสุขลกัษณะ อาหารกลางวนัไม่เพียงพอกบั
จ านวนเด็ก โดยเฉพาะโรงเรียนเทศบาลวดัชยัชุมพล (13 คน) 
2. พฒันาใหเ้ด็กอ่านหนงัสือออกมากข้ึน พฒันาการของนกัเรียนในการ
อ่านและพดูภาษาไทย เพ่ิมการเอาใจใส่กบัเด็กพิการและขาดแคลนทุน
ทรัพยใ์หไ้ดรั้บทุนการศึกษาเท่าเทียมกบัเด็กอ่ืน ๆ รับเด็กเขา้เรียนก่อนอาย ุ
(6 คน) 
3. การสนบัสนุนการศึกษาในโรงเรียนและการเรียนรู้ของประชาชน 
ชุมชน เช่น มีหอสมุด ท่ีอ่านหนงัสือพิมพป์ระจ าชุมชน อินเทอร์เน็ตชุมชน 
มี wifi ฟรีใหทุ้กคนในชุมชน ไดติ้ดตามข่าวส่ารสารสนเทศทางเทศบาลได้
ทัว่ถึง เป็นตน้ (5 คน) 
4. ดี ท าไดดี้อยูแ่ลว้ (5 คน) 
5. ช่วยส่งเสริมใหเ้ยาวชนมีการศึกษาท่ีดีและรักการเรียนรักท่ีจะไป
โรงเรียน ใหค้วามรู้ท่ีเป็นประโยชน์แก่เด็กและเยาวชน และส่งเสริม
ประชาชนใหมี้ส่วนร่วม และพฒันาการศึกษาของเยาวชนใหเ้ป็นท่ีโดดเด่น
ของอ าเภอใหม้ากท่ีสุด (2 คน) 
6. โรงเรียนอนุบาลรีสอร์ท ครูร้อยละ 70 ไม่สนใจเด็ก ท าแต่งานส่วนตวั 
และลกัษณะนิสยัของครูบางท่านไม่เหมาะต่ออาชีพครู ควรมีการ
กลัน่กรองบุคลากรครูตวัอยา่งของเด็กใหม้ากกวา่น้ี ชยัชุมพลก็เช่นกนั (1 
คน) 
7. สร้างสนามเด็กเล่นในโรงเรียนอนุบาลรีสอร์ท (1 คน) 
8. ดี แต่ ร.ร.อนุบาล น่าจะอยูท่ี่เดียวกนั (1 คน) 
9. ดีมาก (1 คน) 
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4.3 ดา้นสาธารณสุข 1. ดูแลผูสู้งอาย ุและผูพิ้การใหดี้กวา่น้ี ควรมีบุคลากรเขา้ตรวจเยีย่มผูป่้วย

ติดเตียงและผูพิ้การอยา่งสม ่าเสมอ การจดัระบบการจดัการผูป่้วยสูงอาย ุ
รวมถึงการบริการของโรงพยาบาล (9 คน) 
2. ควรบริการประชาชนใหท้ัว่ถึงกวา่น้ี อยากใหเ้ขา้มาดูแลผูป่้วยในทอ้งท่ี 
ควรมีการประชาสมัพนัธ์ใหป้ระชาชนเขา้ใจง่าย จดัใหมี้การอบรมดา้น
สาธารณสุข ควรใหค้วามรู้ดา้นการป้องกนัใหม้ากข้ึน (8 คน) 
3. ดีมาก (5 คน) 
4. ส่งเสริมการออกก าลงักายในชุมชน ขยายสถานท่ีออกก าลงัการเพ่ิม 
เคร่ืองออกก าลงักายมีมากข้ึนใหพ้อกบัผูม้าใช ้(5 คน) 
5. การรณรงคแ์ละป้องกนัเฝ้าระวงัเพ่ือแกไ้ขปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี เช่น 
โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในเยาวชนและประชาชน ทั้ง
ในและนอกโรงเรียน เป็นตน้ (2 คน) 
6. เวลามีกิจกรรมอะไรควรกระจายข่าวใหม้าก โลกมนัเปล่ียนไป กระจาย
ข่าวทางวทิย ุเด็กยคุใหม่มนัไม่ฟังกนัแลว้วทิย ุยคุสมยัมนัเปล่ียนไปแลว้ (1 
คน) 
7. จดัยาสามญัใหป้ระชาชนไวป้ระจ าบา้นทุกบา้น (1 คน) 
8. ใหมี้การตรวจสุขภาพประจ าปี (1 คน) 
9. พอใชไ้ด ้(1 คน) 

4.4 ดา้นบริการสงัคม
และสวสัดิการ 

1. การใหส้วสัดิการอยา่งทัว่ถึงแก่ เด็ก คนพิการ ผูสู้งอาย ุและผูป่้วยโรค
เอดส์อยากใหมี้เจา้หนา้ท่ีลงมาดูแล (13 คน) 
2. ไม่ค่อยแจง้ข่าวสารเก่ียวกบัสวสัดิการ และการดูแลสุขภาพของ
ประชาชนในชุมชน (5 คน) 
3. ดี (5 คน) 
4. ควรพฒันาปรับปรุงศูนยอ์อกก าลงักายและอุปกรณ์ในการออกก าลงักาย 
จดัใหทุ้กชุมชนมีการออกก าลงักาย (2 คน) 
5. การจดัพ้ืนท่ีส าหรับกิจกรรมนนัทนาการและการออกก าลงักาย จดั
กิจกรรมนนัทนาการใหทุ้กคนในชุมชน (2 คน) 
6. ควรสร้างความเช่ือมัน่ของสงัคมและการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
อ าเภอ ใหทุ้กคนเสมอภาคกนั (2 คน) 
7. การเก็บค่าบริการสถานท่ีขายของเวลาจดังาน (1 คน) 
8. เลิกเก็บเงินค่าขยะของแต่ละบา้น (1 คน) 
9. ดีมาก (1 คน) 
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4.5 ดา้นการจดัการ
ดา้นส่ิงแวดลอ้มและ
ทรัพยากร 

1. การมีส่วนร่วมของชุมชน การส่งเสริมอนุรักษ ์การจดัการดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม และสร้างจิตส านึกในการแกไ้ข เช่น การลดภาวะโลกร้อน 
การจดัการดา้นขยะ น ้ า ป่า บ าบดัน ้ าเสีย ส่ิงปฏิกลู เป็นตน้ (6 คน) 
2. พฒันาส่ิงแวดลอ้มใหเ้ป็นเอกลกัษณ์ ปรับสภาพภูมิทศัน์ท่ีท าการชุมชน
และ สถานท่ีต่าง ๆ ใหดู้สวยงาม ถนนภายในหมู่บา้นและชุมชนตอ้งไม่มี
หญา้ ตอ้งมีการตดั บริเวณหนา้โรงยมิตรงขา้มท่ีออกก าลงักายขอใหจ้ดัการ
ใหส้ะอาดและทางเดินสะดวกอยา่ใหมี้หิน ดิน ทราย (5 คน) 
3. การรักษาความสะอาด การแยกขยะ (2 คน) 
4. พอใชไ้ด ้(2 คน) 
5. ดี (2 คน) 
6. ยงัไม่ดี (1 คน) 

4.6 ดา้นการพฒันา
เศรษฐกิจชุมชนและ
อาชีพ 

1. การส่งเสริมสร้างอาชีพ สร้างรายไดใ้หชุ้มชน ควรมีการแนะน าแนวทาง
ใหป้ระชาชนในการประกอบอาชีพหรือก่อตั้งเป็นสหกรณ์แก่ชุมชน การ
ออกร้านขายสินคา้ตามชุมชนต่าง ๆ สร้างเศรษฐกิจใหเ้ท่าทนัเหตุการณ์ 
เช่น 4.0 (13 คน) 
2. ส่งเสริมจดักิจกรรมพฒันาการท่องเท่ียว สร้างเมืองจ าลองส่ิงต่าง ๆ 
คลา้ยของประเทศสิงคโปร์เพ่ือใหเ้ป็นเมืองท่องเท่ียว (3 คน) 
3. พอใช ้ยงัไม่ค่อยมี (2 คน) 
4.ไม่เคยมีอะไรท่ีเทศบาลน ามาใหช้าวบา้นเลยนอกจากมีโครงการ
บางอยา่งมาเทศบาลก็ช่วยไดม้าก (1 คน) 
5.ควบคุมราคาสินคา้ (1 คน) 
6. ไม่ดี (1 คน) 

4.7 ดา้นการรักษา
ความสงบปลอดภยัใน
ชุมชน 

1. สร้างเวรยามใหก้บัชุมชน จดัใหมี้มิสเตอร์เตือนภยัต่าง ๆ จดัตารางของ
สายตรวจ และเพ่ิมความสวา่ง/ไฟฟ้าริมทาง ส่งเสริมใหป้ระชาชนใน
ชุมชนช่วยการสอดคลอ้งดูแลภายในหมู่บา้นของตนเอง หากมีโจรขโมยงดั
แงะตอ้งตามหาความจิงใหไ้ด ้(10 คน) 
2. สร้างกลอ้งวงจรปิด ติดตั้งตามถนนสายต่าง ๆ ของชุมชน และภายในตวั
เมืองทุ่งสง (2 คน) 
3. สถานท่ีบางสถานท่ีน่าจะมีการอลุ่มอล่วย เพ่ือเป็นการช่วยเหลือ
ประชาชนน่าจะดีกวา่กวาดขยะพ้ืนไวใ้หห้มาข้ี ประชาชนไดมี้รายได ้ไม่
ตอ้งไปประกอบอาชีพไม่สุจริต (1 คน) 
4. การจดัระเบียบทางถนน ทางเทา้ และความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ให้
ประชาชนปฏิบติัตามกฎหมาย (1 คน) 
5. ดี (1 คน) 
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4.8 ดา้นการป้องกนั
และบรรเทา 
สาธารณภยั 

1. พอใช ้ดีในระดบัหน่ึง รักษาความดีท่ีมีอยูใ่หต้ลอด (3) 
2. มีเหตุน ้ าท่วมขอใหเ้ขา้ไปประชาสมัพนัธ์ในทุกซอย เพราะท่ีผา่นมาขบั
ผา่นเฉพาะถนนสายหลกัแต่ไม่เขา้ในหมู่บา้น (2 คน) 
3. ดา้นน ้ าท่วม เพ่ิมระบบการระบายน ้ า ขดุลอกคลอง เพ่ือป้องกนัปัญหาน ้ า
ท่วม (3 คน) 
4. ควรจะมีการเตรียมพร้อมล่วงหนา้ เฝ้าระวงัตลอดเวลา (2 คน) 
5. ช่วยเหลือชุมชนต่าง ๆ การจดัฝึกอบรมในการรับภยัต่าง ๆ อยา่งถูกวธีิ      
(1 คน) 
6. เทศบาลก็ท าไปตามหนา้ท่ี เนือย ๆ เฉ่ือย ๆ (1 คน) 
7. ใหล้า้งถนนในชุมชน 2 อาทิตยต์่อคร้ัง (1 คน) 
8. ช่วยเหลือชุมชนดา้นภยัแลง้ (1 คน) 
9. ดา้นอุบติัเหตุ (1 คน) 

4.9 ดา้นการท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม
ประเพณี 

1. การจดักิจกรรมหรือส่งเสริมใหป้ระชาชนนึกถึงและเขา้ใจประเพณีเพ่ือ
รักษาวฒันธรรม ควรมีการจดังานตามประเพณีในแต่ละชุมชน พฒันา
ปรับปรุงและจดัโครงการเพ่ือส่งเสริมและอนุรักษว์ฒันธรรมและสถานท่ี
ศกัด์ิสิทธ์ิ (6 คน) 
2. ดี ท าไดดี้อยูแ่ลว้ (4 คน) 
3.ควรจดัใหน้อ้ยลงกวา่เดิม ควรจดัแต่ประเพณีท่ีส าคญัสุด ๆ (1 คน) 
4. ไม่ควรเอาผลประโยชน์มาก่อน เช่น งานชกัพระ เป็นตน้ (1 คน) 
5.ควรปรับปรุงพฒันาทั้งตลาดใหดี้กวา่เดิม (1 คน) 
6. จดัใหมี้ศูนยมี์วฒัธรรมประจ าอ าเภอ (1 คน) 
7. จดัสรรงบประมาณใหก้บัชุมชน (1 คน) 
8. ใชไ้ด ้(1 คน) 

4.10 ดา้นการบริหาร
จดัการเทศบาล 

1. มีการรับฟังขอ้เสนอแนะ ส่งเสริมใหป้ระชาชนเขา้มีส่วนร่วมเยอะ ๆ 
ข่าวสารต่าง ๆ ใหท้ัว่ถึง เพ่ือใหรั้บรู้ข่าวสาร ขอ้มูลข่าวสารอยา่งรวดเร็ว
โดยการประชาสมัพนัธ์ทางดา้นส่ือต่าง ๆ (6 คน) 
2. หากมีการเก็บค่าใชจ่้ายจากประชาชนอยากใหเ้ป็นราคาประชาชน (1 
คน) 
3. ใหฝ่้ายบริหารก าชบัเจา้หนา้ท่ีใหท้ างานเตม็เวลา (1 คน) 
4. การบริหารจดัการของเทศบาลดีอยูแ่ลว้ (1 คน) 
5. จดัระบบตามแบบแผนใหช้ดัเจน (1 คน) 
6. จดัคนใหเ้หมาะสมกบังาน (1 คน) 
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4.11 ดา้นการรักษา
ความสะอาด 

1. เขม้งวดคนกวาดขยะและรถเก็บขยะ ก าหนดวนัเวลาการจดัเก็บขยะให้
ชดัเจน ควรเพ่ิมรอบการเก็บขยะใหม้ากข้ึน หรือควรเพ่ิมคนงานท าความ
สะอาด คนท าความสะอาดบางคนกวาดใส่ในท่อระบายน ้ า ท าใหท่้อน ้ าอุด
ตนั เคยตกัเตือนผูป้ฏิบติัการแลว้ เขาก็ยงัท าอยู ่(11 คน) 
2. ถงัขยะไม่เพียงพอ  ท าใหข้ยะเกล่ือนถนน (9 คน) 
3. เห็นควรพฒันาถนนซอกซอย อยา่ใหมี้หญา้รก 3 เดือนต่อคร้ัง 
ตอ้งเพ่ิมมาตรฐานความสะอาดมากกวา่น้ี (4 คน) 
4. มีหลายคนท่ีตั้งใจท างานจริงๆ น่ายกยอ่ง สุดยอด ดีมาก (4 คน) 
5. ดี คนกวาดขยะท าหนา้ท่ีไดดี้ (4 คน) 
6. การลา้งถนนควรลา้งอาทิตยเ์วน้อาทิตย ์หรือท าความสะอาดบ่อย ๆ ดูด
ฝุ่ น ไม่ตอ้งใหป้ระชาชนร้องเรียน (3 คน) 
7. ช่วยกนัเก็บขยะ ขดุลอกคูคลอง เพ่ือส่ิงแวดลอ้มท่ีดีของชุมชนกลบัคืน
มา     (3 คน) 
8. ใหค้วามรู้และสร้างความเขา้ใจในการแยกขยะ (1 คน) 
9. เก็บค่าขยะ ก็ควรท าใหส้ะอาดเรียบร้อย (1 คน) 
10. ตอ้งดูแลใหท้ัว่ถึงตามซอยต่าง ๆ (1 คน) 

5 ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ 
เพ่ิมเติม 

1. อยากใหป้รับปรุงสวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น ควรจะปรับปรุงพฒันา  
ถ ้าตลอด หนองป่าแก่ ใหเ้ป็นสถานท่ีท่องเท่ียว (4 คน) 
2. ท างานแบบเร่ือย ๆ ไม่มีอะไรเด่นอะไรดอ้ย พนกังานท างานล่าชา้บา้ง
เลก็นอ้ย (3 คน) 
3. การจดัระเบียบเรียบร้อยของชุมชนท าไดย้ากเพราะแบ่งเขตปะปนกนั มี
ประชาชนจากชุมชนชะมายมาอยูร่่วมในชุมชนทุ่งสง-หว้ยยอด จะเกิด
ความขดัแยง้ในการท างาน และการประสานงาน (2 คน) 
4. ปีท่ีผา่นมาไม่ไดรั้บการช่วยเหลือ เร่ืองน ้ าท่วม อยากใหเ้ทศบาลลงพ้ืนท่ี
ส ารวจประชาชนอยา่งทัว่ถึง น ้ าท่วมไม่ไดรั้บค่าชดเชยอยากใหต้รวจสอบ    
(2 คน) 
5. ควรแต่งตั้งผูบ้ริหารท่ีมีความรู้เฉพาะทาง และตั้งใจบริหารเพื่อบา้นเมือง 
ไม่ใช่เพ่ือผลประโยชนข์องตนเอง และควรหาบุคคลท่ีปรึกษาท่ีมีความรู้
ความเขา้ใจและเสียสละเพ่ือส่วนรวมอยา่งแทจ้ริง (1 คน) 
6. ชุมชนตะวนัออกวดัชยัชุมพลไม่ค่อยมีประชุมเลย ใหท้างเทศบาลจดัการ
มาประชุมบา้งเพราะประชาชนไม่ไดเ้สนออะไรเลย (1 คน) 
7. อยากใหม้าติดตั้งหมอ้ไฟตรงปากซอยเสริมชาติ จะไดมี้ไฟฟ้าสวา่ง
ตรงท่ีคา้ขายปากซอย (1 คน) 
8. อยากใหส้มาชิกเทศบาลลงมาดูแลประชาชน ไม่ใช่มาแต่ตอนเฉพาะหา
เสียงเลือกตั้ง (1 คน) 
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9. อยา่โกงกินงบประมาณ ใชง้บประมาณใหเ้ป็นประโยชนต์่อประชาชน
ใหม้ากท่ีสุด (1 คน) 
10. การเก็บค่าท่ีงานชกัพระมีคนมาเก็บถึง 3 รอบ ใหเ้ทศบาลช่วย
ตรวจสอบ   (1 คน)  
11. อยากเปิดโครงการใหผู้ค้า้รายใหม่ ไดข้ายของในตลาดชุมทาง/โตรุ่้ง         
(1 คน) 
12. แม่คา้วางแผงขายของในตลาดระเบียบการจอดรถ (1 คน) 
13. หลงัน ้ าท่วมยงัไม่มีหน่วยงานเขา้มาดูแล (1 คน) 
14. อยากใหเ้ทศบาลลงพ้ืนท่ีพบประชาชน (1 คน) 
15. อยากใหมี้ท่ีท าการชุมชนราชบริพาร (1 คน) 
16. ดูแลปัญหายาเสพติดบริเวณชุมชน (1 คน) 
17. การบริหารจดัการโดยภาพรวมดี (1 คน) 
18. ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (1 คน) 
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11. สรุปควำมต้องกำรทีใ่ห้เทศบำลเมอืงทุ่งสงด ำเนินกำรเป็นเร่ืองเร่งด่วนระดบัประชำชน  
(ข้อมูลได้จำกกำรเกบ็แบบสอบถำม) 
 
ตำรำงที ่08 สรุปควำมต้องกำรทีใ่ห้เทศบำลเมอืงทุ่งสงด ำเนนิกำรเป็นเร่ืองเร่งด่วนระดบัประชำชน  
(ข้อมูลได้จำกกำรเกบ็แบบสอบถำม) 

ล ำดบั ชุมชน ควำมต้องกำรทีใ่ห้เทศบำลเมอืงทุ่งสงด ำเนินกำรเป็นเร่ืองเร่งด่วนระดบัประชำชน 
1 ท่าแพใต ้ 1. ในชุมชนมีสุนขัจรจดัมาก อยากใหเ้ทศบาลเขา้มาดูแลและจดัการ/การจดัการหมาจรจดั

ในชุมชนมีเยอะ/หมาจรจดัเยอะ/ปัญหาหมาจรจดั 

2. ปัญหาน ้ าท่วมการใหค้วามช่วยเหลือ/น ้าท่วมไดรั้บการช่วยเหลือไม่ทัว่ถึง/น ้าท่วม/
จดัการปัญหาน ้ าท่วมชา้ 
3. ยาเสพติดในชุมชน 
4. การใหค้วามช่วยเหลือสวสัดิการต่าง ๆ/สร้างอาชีพผูมี้รายไดน้อ้ยในชุมชน 
5. การจดัการขยะ/ถงัขยะไม่พอ 

2 ตะวนัออกวดั 
ชยัชุมพล 

1. การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
2. ปรับปรุงเร่ืองน ้ าประปาหมู่บา้น น ้ าไหลบา้งไม่ไหลบา้ง/ดูแลปรับปรุงน ้ าประปาของ
เทศบาลใหมี้คุณภาพ 
3. เร่ืองจราจร 
4. ปรับปรุงถนนจากลานกีฬามาต่อกบั ถ.พฒันาการ ซ.8 ช่วง ร.ร. กาญจนะ 
5. การส่งเสริมและพฒันาเศรษฐกิจของชุมชนแต่ละชุมชน 
6. ใหเ้ทศบาลท าป้ายหา้มท้ิงขยะมาติดท่ี ถ.พฒันาการ ซ.8 สกั 3-4 ป้าย 

3 หลงัโรงพยาบาล 
ทุ่งสง 

1. แกไ้ขการจราจรติดขดั  
2. จ ากดัความเร็วในเขตชุมชน  
3. งานท่ีชุมชนขอไป 
4. การช่วยเหลือผูป้ระสบภยัและผูท่ี้เดือดร้อนใหท้ัว่ถึง 
5. งานท่ีมีงบประมาณเลก็นอ้ยใหท้ าก่อน 

4 ตลาดใน 1. แกไ้ขปัญหายาเสพติด  
2. แกไ้ขปัญหาน ้ าท่วม  

5 เขาปรีดี 1. ถงัขยะไม่เพียงพอ  
2. แกไ้ขยาเสพติดในชุมชน 
3. จดัการหมาจรจดั 

6 สะพานเหลก็ -ไม่มี- 
7 บา้นพกัรถไฟทุ่งสง -ไม่มี- 
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ล ำดบั ชุมชน ควำมต้องกำรทีใ่ห้เทศบำลเมอืงทุ่งสงด ำเนินกำรเป็นเร่ืองเร่งด่วนระดบัประชำชน 
8 เสริมชาติ 1. การจดัการน ้ า ขดุลอกเหมืองเก่า/ขดุลอกเหมืองเก่า บริเวณเสริมชาติ ซอย 5  

2. พฒันาสวนสาธารณะชุมชนหนองปาแก่ 
3. สาธารณสุขอยากใหเ้ขา้มาดูแลเน่ืองจากมีผูป่้วย 
4. อยากใหเ้ทศบาลติดตั้งหมอ้ไฟส าหรับอ านวยความสะดวกส าหรับแม่คา้ถนนเสริมชาติ 
5. การซ่อมแซมถนน 
6. จดักิจกรรมวนัเด็ก 

9 หมู่บา้นพฒันา 
 

1 ลอกคูคลองทุกสาย ร้ือถนนส่ิงปลูกสร้างขวางทางน ้ า/การป้องกนัน ้ าท่วมอยา่งถาวร เพ่ือ
ไม่ใหป้ระชาชนกงัวลเวลามืดฝน/ขดุลอกคูคลองในชุมชน/การจดัการคลอง คูน ้ าเพ่ือ
ป้องกนัน ้ าท่วม/จดัการลอกคูคลองสายยอ่ยในหมู่บา้น/ช่วยเร่งท าคูน ้ าในหมู่บา้นพฒันา
ระหวา่งซอย 6 – 8/มีการก่อสร้าง ปรับปรุง และบ ารุงรักษาท่อระบายน ้ าคูคลอง  
2. ส่ิงท่ีทางชุมชนขอไปไม่ไดม้าท าตามท่ีขอ/ตอ้งการใหเ้ทศบาลท าตามท่ีชุมชนขอไป เช่น 
ท าป้ายชุมชน/2 ป้าย ใหติ้ดตั้งหลอดไฟเพ่ิมเติมท่ีท าการชุมชน/ท าป้ายทางเขา้ของชุมชน
ทั้งสองดา้น (จุดเนน้ซุม้ของชุมชน)/ปรับปรุงป้ายช่ือตามซอยต่าง ๆ เป็นตน้ 
3. ควรจะมีถงัขยะตั้งไวห้นา้บา้น แต่ไม่มีถงัขยะ ล าบากในการท้ิงขยะ/ไม่มีถงัขยะหนา้
บา้น ตอ้งเอาถุงด ามาตั้งไวแ้ทน แต่มาเก็บค่าขยะ 30 บาททุกเดือน  
4. การจราจรในชัว่โมงเร่งด่วน (รถติดมาก 7.00-8.10 น. และ 15.30-17.00 น.)/การปฏิบติั
ตามกฎจราจร/การจอดรถท่ีหา้มจอด 
5. ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีรายได ้เช่น การคา้ขาย การเกษตร เป็นตน้ 
6. การใหค้วามรู้และจดักิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ใหแ้ก่เด็กและเยาวชน 
7. การดูแลทางเทา้ หาบเร่ แผงลอย 
8. การสนบัสนุนการศึกษาในโรงเรียนและการเรียนรู้ของประชาชน/ชุมชน เช่น มี
หอสมุด/ท่ีอ่านหนงัสือพิมพป์ระจ าชุมชน/อินเตอร์เน็ตชุมชน 
9. จดัการสตัวเ์ล้ียงใหเ้ป็นระเบียบและดูแลถนนใหส้ะอาด 
10. การสร้าง/ปรับปรุง/บ ารุงรักษาถนน สะพาน และปรับปรุงภูมิทศัน์ มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและสวยงาม 

10 เปรมประชา 1. ดูแลความสะอาด 
2. แกไ้ขปัญหาน ้ าท่วม 
3. พฒันาถ ้าตลอด 
4. พฒันาสถานท่ีออกก าลงักาย 

11 ประชาอุทิศ 1. แกไ้ขปัญหาการจราจรในชุมชน 
2. แกไ้ขปัญหาน ้ าท่วม 
3. แกไ้ขปัญหายาเสพติดในชุมชน  
4. การสร้างอาชีพผูมี้รายไดน้อ้ย 
5. ดูแลความสะอาดในชุมชน 
6. ถงัขยะไม่พอ 
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ล ำดบั ชุมชน ควำมต้องกำรทีใ่ห้เทศบำลเมอืงทุ่งสงด ำเนินกำรเป็นเร่ืองเร่งด่วนระดบัประชำชน 
12 

 
บา้นนาเหนือ 1. การจดัระเบียบจราจร 

2. แกไ้ขปัญหายาเสพติด 
13 ยทุธศาสตร์ 1. การจราจรในเทศบาล/กรุณาเปิดสญัญาณไฟจราจร เขียว เหลือง แดง 24 ชัว่โมง/การขบั

รถตามกฎจราจร/การจอดรับ-ส่ง นกัเรียน ม.1 เพ่ิมท่ีจอดรถ/การขายของริมฟตุบาตรหนา้
โรงเรียน/การจอดรถในท่ีหา้มจอด/จอดรถหนา้ร้านคา้ ริมถนนในตลาดและบริเวณต่าง ๆ/
ใหจ้ดัระเบียบจราจรตอนเชา้ ตอนบ่าย/การจราจร ตอนเชา้-เยน็  
2. ถงัขยะไม่เพียงพอ/ถงัขยะ/การเก็บขยะในถงั/เร่ืองการเก็บขยะของยทุธศาสตร์ใหดี้กวา่
น้ี/เร่ืองการเก็บขยะของซอยยทุธศาสตร์ใหดี้กวา่เดิม/รถขยะไม่ไดเ้ขา้มาเก็บทุกวนั  
3. สถานท่ีออกก าลงักาย ร.5 หนา้อ าเภอ/อุปกรณ์ในการออกก าลงักายของเทสบาล/สร้างท่ี
ออกก าลงักายใหท้ัว่ถึงทุกชุมชน/สถานท่ีออกก าลงักาย  
4. ลา้งท่อระบายน ้ า/จดัการขดุลอกคูคลองในชุมชน หมูบา้น/เร่ืองน ้ าท่วมท่ีถ ้าตลอดให้
ระบายน ้ าเร็วกวา่น้ี/ถนนในพ้ืนท่ียทุธศาสตร์ต ่ามาก ท าใหน้ ้ าท่วมขงัสูงบ่อย  
5. แม่คา้ยงัใชถุ้งพลาสติกห่อขา้วใหลู้กคา้/การจดัใหแ้ม่คา้เขา้ไปขายในตลาดใหเ้รียบร้อย/
ความสะอาดของตลาดสด  
6. หญา้วชัพืชเล้ือยตามถนน/ก าจดัวชัพืชท่ีลามขา้มาปกคลุมถนนทางเทา้ในเขตชุมชนและ
หมู่บา้น/ดา้นขา้งถนนมีหญา้ปกคลุมตามชุมชน  
7. ไฟฟ้า/สายไฟท่ีตกหล่น/สาธารณูปโภค ดา้นไฟฟ้า ส่ิงแวดลอ้ม  
8. ตลาดโตรุ่้งไม่ควรใหจ้กัรยานยนตเ์ขา้ไป/จดัระเบียบตลาดโตรุ่้ง  
9. ไฟฟ้าบนถนนตามทางเดินเสียบ่อย/ไฟดบับ่อย  
10. ปรับปรุงทางเทา้/ท่อน ้ าท่ีมีความเส่ียงผพุงั บนทางเทา้  
11. ความปลอดภยัจากขโมย มิจฉาชีพในชุมชน/การเฝ้าระวงัปราบราม ติดตามคนร้าย  
12. ปรับปรุงความสะอาดดา้นหลงัเวทีหนา้โรงยมิสกปรก ส่งกล่ินเหมน็มาก 
13. จดัการกบัสุนขั/แมวท่ีไม่มีเจา้ของ 
14. กรุณาดูผงัเมืองและการอนุมติัการสร้างหมู่บา้นใหม่ ๆ เพราะบางท่ีสร้างบนทางระบาย
น ้ า 
15. น่าจะจดัการเรียนใหเ้ทียบเท่ากนัของแต่ละโรงเรียน 

14 บา้นในหวงั 1. การก าจดัขยะในชุมชน/ถงัขยะไม่เพียงพอ  
2. จดัการสุนขัจรจดั  
3. ปัญหายาเสพติด/ปัญหายาเสพติดในชุมชน  
4. สร้างอาชีพผูมี้รายไดน้อ้ย  

15 ทุ่งสง-หว้ยยอด 1. สร้างประตูระบายน ้ า/ป้องกนัการเกิดน ้ าท่วม  
2. ขอสถานท่ีออกก าลงักาย  
3. ขอกลอ้งวงจรปิด 
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ล ำดบั ชุมชน ควำมต้องกำรทีใ่ห้เทศบำลเมอืงทุ่งสงด ำเนินกำรเป็นเร่ืองเร่งด่วนระดบัประชำชน 
16 ทุ่งสง-นาบอน 1. แกไ้ขปัญหาน ้ าท่วม/น ้าท่วมขงั/การป้องกนัน ้ าท่วม/การบริหารจดัการน ้ าท่วม  

2. แกไ้ขยาเสพติดในชุมชน/ยาเสพติด/การป้องกนัยาเสพติด  
3. ถงัขยะไม่เพียงพอ/จดัการขยะ  
4. แกไ้ขปัญหาจราจร/การจราจร  
5. สร้างอาชีพผูมี้รายไดน้อ้ย 
6. ดูแลสวสัดิการต่าง ๆ 

17 ท่าแพเหนือ 
 

1. ถงัขยะไม่พอ เพ่ิมรอบการเก็บขยะ/ปัญหาขยะ/ถงัขยะไม่เพียงพอ  
2. แกไ้ขปัญหายาเสพติด/ปัญหายาเสพติดในชุมชน  
3. เพ่ิมอาชีพใหผู้มี้รายไดน้อ้ย/เพ่ิมสวสัดิการผูมี้รายไดน้อ้ย  
4. การช่วยเหลือน ้ าท่วมไม่ทัว่ถึง/การช่วยเหลือเร่ืองน ้ าท่วม  

18 ตลาดสด 
 

1. แกไ้ขปัญหายาเสพติด  
2. แกไ้ขปัญหาน ้ าท่วม/การระบายน ้ า  
3. แกไ้ขปัญหาถนน เป็นหลุม เป็นบ่อ/ถนนท่ีใชไ้ม่เรียบร้อย ถนนเป็นหลุม เป็นบ่อ  
4. การส่งเสริมพฒันาอาชีพ 
5. แกไ้ขปัญหาขยะ 
6. แกไ้ขปัญหาการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
7. จดัการรถแต่งซ่ิง 
8. ดูแลดา้นกีฬา 
9. แกไ้ขปัญหาฤดูแลง้ ขาดน ้ าด่ืม น ้ าใช ้ไม่เพียงพอ 
10. ดูแลการจดัเก็บค่าบริการ ค่าเช่า ค่าน ้ า ค่าขยะ ไม่เหมาะสม 
11. การเขา้ถึงเทศบาลไม่ค่อยสะดวก 

19 โดมทองธานี 
(ท่าแพ) 

1. แกไ้ขการจราจรติดขดัช่วงเวลาเร่งด่วน เชา้-เยน็ 
2. ขอกลอ้งวงจรปิด 
3. ดูแลความปลอดภยัในทรัพยสิ์นยามวกิาล 

20 ราชบริพาร 1. ดูแลเร่ืองท่อระบายน ้ า ป้องกนัน ้ าท่วม/แกไ้ขปัญหาน ้ าท่วม  
2. ปรับปรุงถ ้าตลอด  
3. อยากใหมี้ท่ีท าการชุมชน 
4. แกไ้ขปัญหายาเสพติดภายในชุมชน 

21 ยา่นการคา้ 
 

1. แกไ้ขปัญหาการจราจร เก็บค่าบริการรถบนถนนส าหรับคนจอดรถนาน ๆ การจดัการท่ี
หา้มจอดรถในพ้ืนท่ีออกก าลงักาย 
2. จดัการทางเทา้ ขยะหนา้บา้น 
3. ทาสีตามส่ีแยก ขาวด าหรือขาวแดง เพ่ิมแสงไฟตามทอ้งถนน 
4. ควรปรับปรุงถนนสายวฒันธรรมท่ีท่านใชจ้ดัพิธีตกับาตรในวนัข้ึนปีใหม่โดยด่วน 
5. จดัการการระบายน ้ า 
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ล ำดบั ชุมชน ควำมต้องกำรทีใ่ห้เทศบำลเมอืงทุ่งสงด ำเนินกำรเป็นเร่ืองเร่งด่วนระดบัประชำชน 
6. จดัระเบียบตลาดสดใหมี้ระเบียบเรียบร้อย 
7. ดูแลความปลอดภยัในทรัพยสิ์นป้องกนัโจรขโมย 
8. แกไ้ขปัญหายาเสพติด 
9. ถนนในเขตเทศบาลควรลา้งอยา่งนอ้ยใหไ้ดเ้ดือนละคร้ัง เนน้ย  ้าวา่ทุกสาย 

22 หน่วยงานของ
ราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องคก์รเอกชนและ
อ่ืน ๆ 
 

1. แกไ้ขปัญหาการจราจร 
2. แกไ้ขปัญหาเร่ืองความสะอาด ฝุ่ นจากการสร้างถนน ควรเพ่ิมรอบการเก็บขยะใหบ่้อย
ข้ึน 
3. แกไ้ขปัญหาน ้ าท่วม 
4. จดัการแผงลอย ทางเทา้ 
5. อยากใหพ้ฒันาถ ้าตลอด 
6. แกไ้ขปัญหาอาหารกลางวนัไม่เพียงพอกบัจ านวนเด็ก 
7. จดัการสุนขัจรจดัเยอะ 
8. เพ่ิมสวสัดิการผูสู้งอาย ุ
9. ปรับปรุงการแจง้ข่าวสารท่ีไม่ทัว่ถึง 
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12. สรุปควำมต้องกำรทีใ่ห้เทศบำลเมอืงทุ่งสงด ำเนินกำรเป็นเร่ืองเร่งด่วนระดบัชุมชน  
(ข้อมูลได้จำกกำรจดัเวท)ี 
 
ตำรำงที ่09 สรุปควำมต้องกำรทีใ่ห้เทศบำลเมอืงทุ่งสงด ำเนนิกำรเป็นเร่ืองเร่งด่วนระดบัชุมชน  
(ข้อมูลได้จำกกำรจดัเวท)ี 

ล ำดบั ชุมชน ควำมต้องกำรทีใ่ห้เทศบำลเมอืงทุ่งสงด ำเนินกำรเป็นเร่ืองเร่งด่วนระดบัชุมชน 
1 ท่าแพใต ้ 1. ***ขอกลอ้งวงจรปิด  CCTV เพ่ือป้องกนัปัญหาอาชญากรรมและการลกัขโมย  

(ปัญหาเดิม ปี 2560)*** 
2. ***แกไ้ขตล่ิงพงับริเวณท่ีท าการชุมชน และฝ่ังตรงกนัขา้มกบั โดยการสร้างฝาพนงักั้น 
(ปัญหาเดิม ปี 2560)*** 
3. ซ่อมแซมหอกระจายข่าว สายและล าโพงช ารุดเสียหาย 
4. ตอ้งการรถพยาบาล/รถฉุกเฉินเพื่อส่งโรงพยาบาลทนัเวลา 
5. ติดตั้งตูจ้ราจรเพื่อคอยดูแลชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชน ดูแลความเรียบร้อยในเวลา
กลางคืน 

2 ตะวนัออกวดั 
ชยัชุมพล 

1. ***ปรับปรุงคอสะพานขา้มคลองทั้ง 2 ฝ่ังสะพานทางขา้มคลองท่าโหลนไปถนน
พฒันาการซอย 12 (ปัญหาเดิม ปี 2560)*** 
2. ปรับปรุงระบบประปาชุมชน ถนนพฒันาการ ซอย 12 
3. ปรับปรุงถนนระหวา่งลานกีฬา (สนามเด็กเล่น) ไปออกถนนพฒันาการ ซอย 8 
4. ซ่อมแซมเคร่ืองเล่นเด็กภายในลานกีฬา 
5. เพ่ิมขนาดหมอ้แปลงไฟฟ้า ถนนพฒันาการซอย 8 และ 12 

3 หลงัโรงพยาบาล 
ทุ่งสง 

1. ***การดูแลผูสู้งอาย ุจดัใหมี้สถานท่ีออกก าลงักายส าหรับผูสู้งอายแุละเด็ก  
(ปัญหาเดิม ปี 2558-2560)*** 
2. ***ขอหอกระจายข่าว (ปัญหาเดิม ปี 2560)*** 
3. ***ติดตั้งกลอ้งวงจรปิด CCTV (ปัญหาเดิม ปี 2560)*** 
4. ***ปรับปรุงถนน คูระบายน ้ า (ปัญหาเดิม ปี 2560)*** 
5. ***แกไ้ขปัญหาการจราจรในชัว่โมงเร่งด่วน (ปัญหาเดิม ปี 2560)*** 

4 ตลาดใน 1. ***ปรับปรุงถนนในชุมชน (ปัญหาเดิม ปี 2560)*** 
2. ***ขอกลอ้งวงจรปิด CCTV (ปัญหาเดิม ปี 2560)*** 
3. ติดตั้งท่ีกั้นคลองบริเวณท่ีขดุใหม่ เพ่ือป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุรถตกคลองของผูส้ญัจร
ผา่นไปมา โดยเฉพาะคนต่างพ้ืนท่ีไม่ทราบวา่ขอ้มูล 
4. ดูแลผูสู้งอายติุดเตียงติดบา้น 

5 เขาปรีดี 1. ***ท าฝายมีชีวติ เพ่ือใหมี้น ้ าและตน้ไม ้(ปัญหาเดิม ปี 2560)***  
2. ก าจดัสุนขัจรจดั เช่น การท าหมนั เป็นตน้ 
3. ซ่อมแซมเสียงตามสาย เพ่ือกระจายข่าวสารใหค้นในชุมชนรับทราบข่าวสาร  
4. ติดตั้งตูแ้ดง เพ่ือป้องกนัปัญหายาเสพติด 
5. ลา้งถนนเพ่ือก าจดัฝุ่ น อยา่งนอ้ยสปัดาห์ละ 1 คร้ัง 
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ล ำดบั ชุมชน ควำมต้องกำรทีใ่ห้เทศบำลเมอืงทุ่งสงด ำเนินกำรเป็นเร่ืองเร่งด่วนระดบัชุมชน 
6. ขอเคร่ืองออกก าลงักาย 
7. ให ้อสม. ช่วยดูแลเร่ืองยงุลาย  

6 สะพานเหลก็ 1. ***ขอกลอ้งวงจรปิด CCTV (ปัญหาเดิม ปี 2557-2560)*** 
2. ***ขอเคร่ืองออกก าลงักายกลางแจง้ (ปัญหาเดิม ปี 2557-2560)*** 
3. ***ท าถนนและท่อระบายน ้ าตลอดแนวเขตชุมชน (ปัญหาเดิม ปี 2559-2560)*** 
4. ***ถนนบางซอยท่ียงัไม่ด าเนินการ กรุณาส ารวจใหด้ว้ย (2 ซอย ตรงขา้มวดัเขาปรีดี) 
(ปัญหาเดิม ปี 2559-2560)*** 
5. ***ขอหอกระจายข่าวชุมชน (ปัญหาเดิม ปี 2559-2560)*** 
6. ***ซ่อมแซมหลงัคาโรงครัวและฝ้าเพดานท่ีท าการชุมชน (ปัญหาเดิม ปี 2560)*** 

7 บา้นพกัรถไฟทุ่งสง 
 

1. ***แกปั้ญหาการจราจรภายในบา้นพกัรถไฟ ช่วงรับส่งนกัเรียนจะติดขดัมาก 
(ปัญหาเดิม ปี 2559-2560)*** 
2. ***ท าคูระบายน ้ าแบบรางว ีภายในบา้นพกัรถไฟและรอบ ๆ สนามฟตุบอลหลงั
โรงพยาบาลรถไฟ เพื่อแกไ้ขปัญหาถนนแคบ รถขบัสวนทางกนัไม่ได ้ 
(ปัญหาเดิม ปี 2559-2560)*** 
3. ***แกไ้ขปัญหาไฟฟ้าในชุมชนดบับ่อยมาก รวมถึงแกไ้ขปัญหาไฟส่องสวา่งถนน 
เปล่ียนหลอดหรือขา ป้องกนัอาชญากรรม (ปัญหาเดิม ปี 2559-2560)*** 
4. ปรับปรุงถนน ซ่อมแซมถนนและไหล่ทาง ส่วนท่ีช ารุด 
5. แกปั้ญหาการท้ิงขยะท่ีน ามาจากท่ีอ่ืนแลว้น ามาท้ิงในบา้นพกัรถไฟ และจดัการกบั
รถบรรทุกปลาของแม่คา้ท่ีขบัผา่น จะมีน ้ าไหลตลอด ส่งกล่ินเหมน็และสกปรก 

8 เสริมชาติ 1. ***พฒันาหนองป่าแก่ เป็นสถานท่ีออกก าลงักาย เพ่ือใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียว  
(ปัญหาเดิม ปี 2560)*** 
2. ขดุลอกคลอง เหมืองเก่า จดัการท่อระบายท่ีอุดตนั  
3. ท าก าแพงกั้นริมคลอง เพ่ือใหเ้ป็นเข่ือนกั้นน ้ า 
4. อยากใหส้าธารณสุขเขา้ไปดูแลช่วยดูแลผูสู้งอายท่ีุติดเตียง 
5. ติดตั้งหมอ้แปลงไฟฟ้าทางเขา้ถนนชุมชนเสริมชาติ 
6. ติดตั้งกลอ้งวงจรปิด CCTV 

9 หมู่บา้นพฒันา 
 

1. ***ติดตั้งกลอ้งวงจรปิด CCTV (ปัญหาเดิม ปี 2560)*** 
2. ***ดูแลการแยกขยะของชุมชน (ปัญหาเดิม ปี 2560)*** 
3. ***จดัการสนุขและแมวจรจดั เพราะเยอะมาก (ปัญหาเดิม ปี 2560)*** 

10 เปรมประชา 1. ***ท าคูระบายน ้ าเพ่ือป้องกนัปัญหาน ้ าท่วม (ปัญหาเดิม ปี 2560)*** 
2. ***จดัระเบียบการจราจร (ปัญหาเดิม ปี 2560)*** 
3. ดูแลความสะอาด 
4. พฒันาสถานท่ีออกก าลงักาย 
5. จดัการสนุขและแมวจรจดั 
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ล ำดบั ชุมชน ควำมต้องกำรทีใ่ห้เทศบำลเมอืงทุ่งสงด ำเนินกำรเป็นเร่ืองเร่งด่วนระดบัชุมชน 
11 ประชาอุทิศ 1. ***ช่วยขดุลอกคลองตมอยา่งเร่งด่วน (เร่งด่วนมาก) (ปัญหาเดิม ปี 2559-2560)*** 

2. ***ขออปุกรณ์ใชง้านของท่ีท าการชุมชน (ปัญหาเดิม ปี 2559-2560)*** 
3. ***ขอเคร่ืองออกก าลงักายประจ าชุมชน (ปัญหาเดิม ปี 2560)*** 
4. ขอกระจกโคง้บางจุดท่ียงัไม่ติดตั้ง 
5. ท าท่อระบายน ้ าและรางว ีถนนประชาอุทิศ ซอย 5 

12 
 

บา้นนาเหนือ 1. ***ขอหอกระจายข่าว (ปัญหาเดิม ปี 2560)*** 
2. ***กลอ้งวงจรปิด CCTV ทุก ๆ จุดท่ีมีทางแยก (ปัญหาเดิม ปี 2560)*** 
3. ติดตั้งสญัญาณไฟจราจรและไฟสวา่งตามซอยและบนทอ้งถนน 
4. ตดัก่ิงไมท่ี้ติดกบัสายไฟฟ้า 

13 ยทุธศาสตร์ 1. ***ขอเคร่ืองออกก าลงักาย (ปัญหาเดิม ปี 2560)*** 
2. ท าฝายกั้นน ้ าแบบคอนกรีต และขดุลอกคลองตม 
3. ขอหอกระจายข่าว 
4. ขอกลอ้งวงจรปิด CCTV 

14 บา้นในหวงั 1. ***ขดุลอกคูคลอง คูระบายน ้ า เพ่ือแกปั้ญหาน ้ าท่วมในชุมชน   
(ปัญหาเดิม ปี 2558-2560)*** 
2. ติดตั้งเสียงตามสายของชุมชนแบบโบบายเคล่ือนท่ี 
3. พฒันาเคร่ืองออกก าลงักาย 

15 ทุ่งสง-หว้ยยอด 1. ***ขอหอกระจายข่าว (ปัญหาเดิม ปี 2559-2560)*** 
2. ***ขอกลอ้งวงจรปิด CCTV (ปัญหาเดิม ปี 2560)*** 
3. ***ขอประตูระบายน ้ า (ปัญหาเดิม ปี 2560)*** 
4. ขอเคร่ืองออกก าลงักายและอุปกรณ์กีฬา 
5. ขอศูนย ์ICT ชุมชน 

16 ทุ่งสง-นาบอน 1. ***ท าคูระบายน ้ า ถนนทุ่งสง-นาบอน ซอย 1 เน่ืองจากน ้ าท่วมบ่อย 
(ปัญหาเดิม ปี 2559-2560)*** 
2. ***ขยายถนนซอย 3 ใหท้ะลุซอย 5 เพ่ือแกไ้ขปัญหาจราจรตอนเชา้เยน็  
(ปัญหาเดิม ปี 2560)*** 
3. ***อยากไดท่ี้ท าชุมชนใหม่ เพราะท่ีเก่าแคบไป (ปัญหาเดิม ปี 2560)*** 
4. รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี 

17 ท่าแพเหนือ 
 

1. ***จดัการฝาระบายน ้ ากลางถนนทุ่งสง-นครศรีฯ เพราะอุบติัเหตุบ่อยมาก 
(ปัญหาเดิม ปี 2559-2560)*** 
2. ***อยากใหมี้หมอ้แปลงของชุมชน (ปัญหาเดิม ปี 2559-2560)*** 

3. ***เพ่ิมถงัขยะในชุมชน (ปัญหาเดิม ปี 2559-2560)*** 

4. ***ท าคูระบายน ้ าหลงัท่ีท าการชุมชน (ปัญหาเดิม ปี 2560)*** 

5. ***ใหจ้ดัท าหนา้หมู่บา้นพรศกัด์ิถมดินในคูระบายน ้ า (ปัญหาเดิม ปี 2560)*** 
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ล ำดบั ชุมชน ควำมต้องกำรทีใ่ห้เทศบำลเมอืงทุ่งสงด ำเนินกำรเป็นเร่ืองเร่งด่วนระดบัชุมชน 
18 ตลาดสด 

 
1. ***จดัการพ้ืนตลาดท่ีล่ืน ก าจดัหนูในตลาด ขดุลอกคูระบาย (ปัญหาเดิม ปี 2560)*** 

2. ***ขอกลอ้งวงจรปิด CCTV (ปัญหาเดิม ปี 2560)*** 

3. ช่วยประชาสมัพนัธ์ตลาดชั้น 2 เพราะแม่คา้เดือดร้อนมาก บางวนัขายสินคา้ไม่ไดเ้ลย 

4. ปรับปรุงถนนทางเขา้ตลาดท่ีเป็นหลุมเป็นบ่อ 

19 โดมทองธานี  
(ท่าแพ) 
 

1. ซ่อมแซมก าแพงกั้นน ้ าป้องกนัน ้ าท่วมขา้หมู่บา้น ซ่อมซมถนนท่ีทรุดตวั และดูแล
บา้นเรือนท่ีอยูใ่กลค้ลองก าลงัจะทรุดตวั 
2. จดัท าตะแกรงคดัแยกขยะ 
3. จดัหาพ้ืนท่ีเพื่อท าเป็นลานกีฬากลางแจง้ ส าหรับผูสู้งอาย ุ

20 ราชบริพาร 1. ***ดูแลทางระบายน ้ าในท่อใตถ้ ้าตลอด น ้ าระบายไม่ทนั (ปัญหาเดิม ปี 2560)*** 

2. ท าตะแกรงปากทางน ้ า เพ่ือป้องกนัส่ิงปฏิกลูลงไปขวางทางน ้ า 

3. เพ่ิมไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณถ ้าตลอด 

4. จดัระเบียบบริเวณวงเวยีนถ ้าตลอด จดัการรถท่ีจอดเกะกะไม่เป็นระเบียบ ท าลาย

บรรยายกาศสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิและแหล่งท่องเท่ียว 

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

1. แกไ้ขปัญหาการจราจร เก็บค่าบริการรถบนถนนส าหรับคนจอดรถนาน ๆ การจดัการท่ี
หา้มจอดรถในพ้ืนท่ีออกก าลงักาย 
2. จดัการทางเทา้ ขยะหนา้บา้น 
3. ทาสีตามส่ีแยก ขาวด าหรือขาวแดง เพ่ิมแสงไฟตามทอ้งถนน 
4. ควรปรับปรุงถนนสายวฒันธรรมท่ีท่านใชจ้ดัพิธีตกับาตรในวนัข้ึนปีใหม่โดยด่วน 
5. จดัการการระบายน ้ า 

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

1. แกไ้ขปัญหาการจราจร 
2. แกไ้ขปัญหาเร่ืองความสะอาด ฝุ่ นจากการสร้างถนน ควรเพ่ิมรอบการเก็บขยะใหบ่้อย
ข้ึน 
3. แกไ้ขปัญหาน ้ าท่วม 
4. จดัการแผงลอย ทางเทา้ 
5. อยากใหพ้ฒันาถ ้าตลอด 

 
 
 
 
 
 
 



 บทสรุป 28 

 

13. สรุปควำมต้องกำรทีใ่ห้ด ำเนินกำรเป็นเร่ืองเร่งด่วนระดบัเมอืง (ข้อมูลได้จำกกำรจดัเวท)ี 
 
ตำรำงที ่010 สรุปควำมต้องกำรทีใ่ห้ด ำเนินกำรเป็นเร่ืองเร่งด่วนระดบัเมอืง (ข้อมูลได้จำกกำรจดัเวท)ี 

ล ำดบั ประเดน็ ควำมต้องกำรทีใ่ห้เทศบำลเมอืงทุ่งสงด ำเนินกำรเป็นเร่ืองเร่งด่วนระดบัเมอืง 
1 การจราจร 1. จดัระเบียบท่ีจอดรถ การจอดรถซอ้นคนั โดยเฉพาะหนา้หา้งไทยสมบูรณ์ ดูแล

การจราจรภาพรวมทั้งหมด โดยเฉพาะเวลาเร่งด่วน 
2. ติดตั้งสญัญาณไฟจราจรตามจุดแยกต่าง ๆ 
3. จุดท่ีถนนแคบใหข้บัรถทางเดียว (One way) 
4. ก าหนดการจอดรถวนัคู่-วนัค่ี 

2 ยาเสพติด/ 
ความปลอดภยัในชีวติ
และทรัพยสิ์น 

1. ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดอยา่งจริงจงั 
2. ปรับปรุงระบบไฟส่องสวา่งถนนและซอย โดยเฉพาะจุดเส่ียง 
3. ทาสีทางมา้ลายใหช้ดักวา่เดิม และสร้างสะพานลอยโดยเฉพาะหนา้โรงเรียน
เสริมปัญญา 

3 กลอ้งวงจรปิด CCTV 1. ติดตั้งใหทุ้กจุดท่ีขอ โดยเฉพาะจุดเส่ียง 
4 การระบายน ้ า/ 

การป้องกนัน ้ าท่วม 
1. ปรับปรุง ซ่อมแซม คอสะพาน 
2. ขดุลอกคูคลอง/ท่อระบายน ้ าตามจุดต่าง ๆ โดยเฉพาะใตถ้ ้าตลอด 
3. ตรวจสอบการรุกล ้าเขตแม่น ้ าล าคลอง 
4. สร้างประตูปิดเปิดท่อระบายน ้า  

5 ถนน 1. ปรับปรุงถนนขรุขระ เวลาฝนตกน ้ าขงั การสญัจรมาสะดวก 
2. รักษาความสะอาดบนถนนสายต่าง ๆ และก าหนดเวลาลา้งใหส้ม ่าเสมอ 
3. ก าหนดการลา้งถนนใหเ้ป็นเวลา ควรเป็นช่วงดึก 

6 ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบา้นเมือง 

1. จดัระเบียบการบิณฑบาตพระสงฆท่ี์ยืน่แช่บริเวณจุดเดิมเป็นเวลานาน 
โดยเฉพาะถนนชนปรีดา 
2. ควบคุมการใชเ้สียงและการขบัข่ียานพาหนะของมูลนิธิ 
3. จดัการสนุขและแมวจรจดั  
4. กวดขนัการท าความสะอาดหอ้งน ้ าสวนสาธารณะ ร.5 
5. ตรวจสอบตราชัง่ของแม่คา้ 
6. กวดขนัเด็กเยาวชนท่ีขบัรถเสียงดงัเวลากลางคืน 

7 ลานกีฬา/อุปกรณ์กีฬา 1. ปรับปรุงสนามเด็กเล่น ซ่อมแซมของเล่น 
2. ใหมี้ลานกีฬาทุกชุมชุนซ่อมแซมลานกีฬาท่ีมีอยูแ่ลว้ และขออุปกรณ์เพ่ิม 

8 ขยะ/ความสะอาด 1. จดัโครงการการคดัแยกขยะประเภทต่าง ๆ ใหก้บัชุมชน 
2. จดัการขยะท่ีลน้ถงั เพ่ิมถงัขยะ และใหค้นกวาดขยะกวาดใหห้มด 
3. รณรงคก์ารท้ิงขยะใหล้งถงั 
4. ควบคุมการเก็บขยะตามเวลาท่ีก าหนด 
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ล ำดบั ประเดน็ ควำมต้องกำรทีใ่ห้เทศบำลเมอืงทุ่งสงด ำเนินกำรเป็นเร่ืองเร่งด่วนระดบัเมอืง 
9 หอกระจายข่าว 1. ติดตั้งใหเ้ร็วท่ีสุด เพ่ือประชาสมัพนัธ์ข่าวสารต่าง ๆ 

2. ส ารวจและปรับปรุงชุดเคร่ืองเสียงเดิมท่ีช ารุด 
10 ระบบไฟฟ้า 

 
1. เพ่ิมขนาดหมอ้แปลงไฟ ป้องกนัไฟฟ้าตก 
2. จดัเก็บสายไฟฟ้าลงใตดิ้น 
3. ตดัก่ิงไมท่ี้ติดกบัสายไฟฟ้า และตรวจสอบสภาพสายไฟฟ้า 

11 ภูมิทศัน ์ 1. ปรับปรุงภูมิทศัน์ทุกชุมชน 
2. ปรับปรุงภูมิทศัน์สวนสาธารณะ ร.5 

12 ส่ิงแวดลอ้ม 1. รณรงคใ์หทุ้กกิจกรรมหา้มใชโ้ฟม 
2. รักษาตน้ไมใ้หญ่ 

13 การสร้างอาชีพ/
เศรษฐกิจ 

1. ส่งเสริมอาชีพใหก้บัชุมชนและผูว้า่งงาน  
2. ช่วยประชาสมัพนัธ์ตลาดชั้น 2 

14 ประเพณีวฒันธรรม 1. ส่งเสริมประเพณีวฒันธรรมดา้นต่าง ๆ 
15 ช่วยเหลือผูย้ากไร้ 1. ใหก้ารช่วยเหลือผูย้ากไร้ 
16 ระบบน ้ าประปา 1. ช่วยปรับปรุงระบบน ้ าประปาชุมชน 
17 คุณภาพชีวติ 1. ขอศูนย ์ICT ชุมชน 
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14. เปรียบเทยีบผลกำรวเิครำะห์ควำมพงึพอใจ 5 ปี ย้อนหลงั (ประจ ำปี 2557-2561) 
 
ตำรำงที ่011 เปรียบเทยีบผลกำรวเิครำะห์ควำมพงึพอใจของประชำชนทีม่ต่ีอกำรด ำเนนิงำนตำมภำรกจิต่ำง ๆ 
ของเทศบำลเมอืงทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมรำช 5 ปี ย้อนหลงั (ประจ ำปี 2557-2561) 

  ด้ำน ค่ำเฉลีย่ ระดบัควำมพงึพอใจ 

2557 2558 2559 2560 2561 2557 2558 2559 2560 2561 
1. โครงสร้างพ้ืนฐาน 3.34 3.284 3.235 3.260 3.428 ปาน

กลาง 
ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

2. การศึกษา 3.41 3.333 3.257 3.328 3.472 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

3. สาธารณสุข 3.27 3.217 3.153 3.235 3.467 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

4. บริการสงัคมและ
สวสัดิการ 

3.50 3.480 3.283 3.316 3.395 มาก ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

5. การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม
และทรัพยากร 

3.27 3.198 3.141 3.177 3.291 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

6. การพฒันาเศรษฐกิจชุมชน
และอาชีพ 

3.26 3.218 3.121 3.112 3.228 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

7. การรักษาความสงบ
ปลอดภยัในชุมชน 

3.35 3.294 3.186 3.231 3.444 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

8. การป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั 

3.35 3.294 3.186 3.231 3.272 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

9. การท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรมประเพณี 

3.52 3.383 3.270 3.280 3.560 มาก ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

มาก 

10. การบริหารจดัการ
เทศบาล 

3.31 3.207 3.138 3.212 3.346 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

 
รวม 

3.36 3.305 3.199 3.273 3.403 ปำน
กลำง 

ปำน
กลำง 

ปำน
กลำง 

ปำน
กลำง 

ปำน
กลำง 
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ตำรำงที ่012 เปรียบเทยีบผลกำรวเิครำะห์ควำมพงึพอใจของประชำชนทีม่ต่ีอกำรด ำเนนิงำนตำมนโยบำยเร่งด่วน  
(วำระท้องถิ่นเมอืงทุ่งสง) 5 เร่ืองของผู้บริหำรเทศบำลเมอืงทุ่งสง  จงัหวดันครศรีธรรมรำช 5 ปี ย้อนหลงั  
(ประจ ำปี 2557-2561) 

ด้ำน ค่ำเฉลีย่ ระดบัควำมพงึพอใจ 

2557 2558 2559 2560 2561 2557 2558 2559 2560 2561 
1. จดัความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบา้นเมือง ปรับปรุงถนน ทาง
เทา้ ปรับภูมิทศัน์เมือง และ
ยกระดบัมาตรฐานตลาดสดน่าซ้ือ
จดัท าฐานขอ้มูลและจดัระเบียบ
การขายสินคา้หาบเร่ แผงลอยใน
เขตเทศบาลใหส้ าเร็จ  

3.34 3.290 3.246 3.261 3.428 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

2. สานต่อแผนป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาภยัพิบติัอทุกภยั  วาตภยั 
และดินโคลนถล่ม ควบคู่กบัการ
ป้องกนัภยัแลง้ท่ีส่งผลกระทบต่อ
ชีวติ ความเป็นอยูแ่ละอาชีพของ
คนในทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื 

3.39 3.332 3.197 3.195 3.272 ปาน
กลาง 

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 3.307 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 
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ด้ำน ค่ำเฉลีย่ ระดบัควำมพงึพอใจ 

2557 2558 2559 2560 2561 2557 2558 2559 2560 2561 
4. สนองนโยบายเร่งด่วนของ
รัฐบาล และจงัหวดั
นครศรีธรรมราชในเร่ืองยาเสพ
ติด โดยป้องกนักลุ่มเส่ียงและ
ประชาชนในทอ้งถ่ินไม่ใหเ้ขา้ไป
เก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด และ
ส่งเสริมใหผู้ติ้ดยาเสพติดไดรั้บ
การบ าบดัรักษาใหก้ลบัมาเป็นคน
ดีของสงัคม ตามแนวทาง “เมือง
สีขาว หวัใจสีเขียว” 

3.18 3.175 3.148 3.195 3.420 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

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

3.21 3.195 3.167 3.228 3.438 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

รวม 3.28 3.243 3.177 3.212 3.373 ปำน
กลำง 

ปำน
กลำง 

ปำน
กลำง 

ปำน
กลำง 

ปำน
กลำง 
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ตำรำงที ่013 เปรียบเทยีบผลกำรวเิครำะห์ควำมพงึพอใจของประชำชนทีม่ต่ีอกำรด ำเนนิงำนตำมนโยบำยกำร
พฒันำ 5 ด้ำนของผู้บริหำรเทศบำลเมอืงทุ่งสง  จงัหวดันครศรีธรรมรำช 5 ปี ย้อนหลงั (ประจ ำปี 2557-2561) 

ด้ำน ค่ำเฉลีย่ ระดบัควำมพงึพอใจ 

2557 2558 2599 2560 2561 2557 2558 2559 2560 2561 
1. นโยบายดา้นการพฒันา
การศึกษา ส่งเสริมการกีฬา 
ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพ่ือสร้าง  
ทุ่งสงเป็น “เมืองแห่งการ
เรียนรู้” 

3.45 3.382 3.267 3.319 3.459 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

2. นโยบายดา้นการพฒันา

เศรษฐกิจ เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพการ

พฒันาและส่งเสริมการคา้ขาย 

ของผูป้ระกอบการ ทุกประเภท 

ทุกระดบั และชุมชน ให้

สามารถเพ่ิมรายได ้ลดรายจ่าย 

และมีขีดความสามารถในการ

แข่งขนั 

3.26 3.218 3.121 3.112 3.228 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

3. นโยบายดา้นดา้นการพฒันา

คุณภาพชีวติ ใหอ้ยูดี่มีสุข อยูเ่ยน็

เป็นสุข อยา่งย ัง่ยนื เพ่ือดูแล

ความเป็นอยูข่องประชาชนใหมี้

คุณภาพชีวติท่ีดี บา้นเมือง

สะอาดและเป็นระเบียบ

เรียบร้อย มีความปลอดภยัใน

ชีวติและทรัพยสิ์น ปลอด

อาชญากรรม มีสุขภาวะ 

สุขอนามยัท่ีดี มีความสุข มี

ความอบอุ่นในครอบครัวชุมชน

เขม้แขง็ และมีส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 

 

 

 

3.32 3.263 3.173 3.233 3.397 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 
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ด้ำน ค่ำเฉลีย่ ระดบัควำมพงึพอใจ 

2557 2558 2599 2560 2561 2557 2558 2559 2560 2561 
4. นโยบายดา้นการพฒันาระบบ
การบริหารจดัการ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในบริหารงาน
เทศบาลเมืองทุ่งสงโดยยดึหลกั
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” 

3.30 3.207 3.138 3.212 3.346 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

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 

3.32 3.257 3.206 3.234 3.350 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

รวม 3.33 3.266 3.181 3.262 3.356 ปำน
กลำง 

ปำน
กลำง 

ปำน
กลำง 

ปำน
กลำง 

ปำน
กลำง 



 บทสรุป 35 

 

ตำรำงที ่014 เปรียบเทยีบผลกำรวเิครำะห์ควำมพงึพอใจของประชำชนทีม่ต่ีอกำรด ำเนนิงำนตำมยุทธศำสตร์กำร
พฒันำของเทศบำล 4 ยุทธศำสตร์ตำมแผนพฒันำเทศบำลเมอืงทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมรำช 5 ปี ย้อนหลงั  
(ประจ ำปี 2557-2561) 

ด้ำน ค่ำเฉลีย่ ระดบัควำมพงึพอใจ 

2557 2558 2559 2560 2561 2557 2558 2559 2560 2561 
1. พฒันาการศึกษา ศาสนา 
ประเพณี ศิลปวฒันธรรม และ
การกีฬาแบบบูรณาการสู่
คุณภาพมาตรฐานท่ีเหนือกวา่ 

3.45 3.452 3.267 3.321 3.477 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

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

3.33 3.271 3.207 3.240 3.337 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

3. ร่วมกนัพฒันาเศรษฐกิจและ
สงัคม สู่คุณภาพชีวติท่ีดีกวา่ 

3.29 3.246 3.159 3.206 3.301 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

4. ปรับปรุงและพฒันาการ
บริหารจดัการองคก์รเทศบาล
และองคก์รชุมชนสู่การบริหาร
จดัการท่ีดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วม
แบบบูรณาการรองรับความ
เปล่ียนแปลงสู่เทศบาลอจัฉริยะ 

3.32 3.223 3.148 3.215 3.346 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

รวม 
3.35 3.298 3.195 3.262 3.365 ปำน

กลำง 
ปำน
กลำง 

ปำน
กลำง 

ปำน
กลำง 

ปำน
กลำง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บทสรุป 36 

 

ตำรำงที ่015 เปรียบเทยีบผลกำรวเิครำะห์ควำมพงึพอใจของประชำชนทีม่ต่ีอกำรรักษำควำมสะอำดของเทศบำล
เมอืงทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมรำช 5 ปี ย้อนหลงั (ประจ ำปี 2557-2561) 

ด้ำน ค่ำเฉลีย่ ระดบัควำมพงึพอใจ 

2557 2558 2559 2560 2561 2557 2558 2559 2560 2561 
1. ถนนมีความสะอาดมากนอ้ย
เพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 

3.37 3.36 3.30 3.45 3.36 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

2. ถนนมีความสะอาดมากนอ้ย
เพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 

3.31 3.32 3.20 3.40 3.43 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

3. ถนนมีความสะอาดมากนอ้ย
เพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 

3.21 3.23 3.17 3.32 3.43 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

4. โดยภาพรวมถนนมีความสะอาด
มากนอ้ยเพียงใด 

3.34 3.29 3.24 3.40 3.38 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

5. ความพึงพอใจต่อการปฏิบติั
หนา้ท่ีกวาดขยะของเจา้หนา้ท่ี
เพียงใด 

3.35 3.39 3.24 3.39 3.40 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

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

3.29 3.18 3.16 3.27 3.33 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

7. พนกังานกวาดขยะปฏิบติัหนา้ท่ี
ไดท้ัว่ถึงในพ้ืนท่ีรับผิดชอบเพียงใด 

3.31 3.26 3.18 3.35 3.36 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

8. ภาพรวมการด าเนินงานของ
เทศบาลดา้นการรักษาความสะอาด 

3.34 3.21 3.20 3.40 3.45 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

รวม 3.31 3.27 3.210 3.372 3.391 ปำน
กลำง 

ปำน
กลำง 

ปำน
กลำง 

ปำน
กลำง 

ปำน
กลำง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บทสรุป 37 

 

15. เปรียบเทยีบควำมต้องกำรทีใ่ห้ด ำเนินกำรเป็นเร่ืองเร่งด่วนระดบัเมอืง (ข้อมูลได้จำกกำรจดัเวท)ี  
5 ปี ย้อนหลงั (ประจ ำปี 2557-2561) 
 
ตำรำงที ่016 เปรียบเทยีบควำมต้องกำรทีใ่ห้ด ำเนินกำรเป็นเร่ืองเร่งด่วนระดบัเมอืง (ข้อมูลได้จำกกำรจดัเวท)ี  
5 ปี ย้อนหลงั (ประจ ำปี 2557-2561) 

ล ำดบั 2557 2558 2559 2560 2561 
1 การจราจร การจราจร หอกระจายข่าว กลอ้งวงจรปิด CCTV การจราจร 
2 ขยะ/ 

ความสะอาด 
ส่ิงแวดลอ้ม กลอ้งวงจรปิด 

CCTV 
หอกระจายข่าว ยาเสพติด/ความปลอดภยั

ในชีวิตและทรัพยสิ์น 
3 ยาเสพติด เคร่ืองเล่นเดก็/ 

เคร่ืองออกก าลงั
กาย 

ฝายมีชีวิต/ 
คูระบายน ้า 

ลานกีฬา/อุปกรณ์กีฬา กลอ้งวงจรปิด CCTV 

4 ถนน ยาเสพติด ลานกีฬา/
อุปกรณ์กีฬา 

การจราจร การระบายน ้า/ 
การป้องกนัน ้าท่วม 

5 ส่ิงแวดลอ้ม ขยะ/ความสะอาด ปรับภูมิทศัน/์ 
ส่ิงแวดลอ้ม 

ถนน ถนน 

6 น ้าท่วม ถนน การสร้างอาชีพ ปรับภูมิทศัน/์ 
ส่ิงแวดลอ้ม 

ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบา้นเมือง 

7 ไฟฟ้า ไฟฟ้า การจราจร ฝายมีชีวิต/ครูะบายน ้า ลานกีฬา/อุปกรณ์กีฬา 
8 เคร่ืองเล่นเดก็/ 

เคร่ืองออก
ก าลงักาย 

น ้าท่วม/ 
คูระบายน ้า 

ถนน ขยะ/ความสะอาด ขยะ/ความสะอาด 

9 - ศิลปวฒันธรรม
และการส่งเสริม
อาชีพ 

ยาเสพติด/ความ
ปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยสิ์น 

ยาเสพติด/ความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยสิ์น 

หอกระจายข่าว 

10 - อาชญากรรม/
กลอ้ง CCTV 

ขยะ/ความ
สะอาด 

การสร้างอาชีพ ระบบไฟฟ้า 

11 - การศึกษา ประเพณี
วฒันธรรม 

อุปกรณ์ท่ีท าการชุมชน ภูมิทศัน ์

12 - - สวนพฤกษา ประเพณีวฒันธรรม ส่ิงแวดลอ้ม 
13 - - ช่วยเหลือผู ้

ยากไร้ 
จดัระเบียบการบิณฑบาต
พระสงฆ ์

การสร้างอาชีพ/เศรษฐกิจ 

14 - - - ช่วยเหลือผูย้ากไร้ ประเพณีวฒันธรรม 
15 - - - - ช่วยเหลือผูย้ากไร้ 
16 - - - - ระบบน ้าประปา 
17 - - - - คุณภาพชีวิต 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

การปกครองในรูปแบบเทศบาล เป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีรัฐบาลกระท าเพ่ือช่วยแกไ้ขปัญหาการปกครอง
ทอ้งถ่ิน ท่ีเรียกวา่ นโยบายสาธารณะ โดยก าหนดเป็นหลกัการหรือกลวิธีท่ีจะน าไปสู่เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้และ
รวมถึงการตดัสินใจเก่ียวกบัเป้าหมายนั้นดว้ย ซ่ึงจะตอ้งมีการก าหนดแผนหรือโครงการมาด าเนินกิจกรรมนั้น จึง
จะท าให้เป้าหมายนั้นบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ (กวี รักษ์ชน, 2541) โดยมีกิจกรรมในดา้นต่าง ๆ เช่น การ
บริการในดา้นการศึกษา สวสัดิการ การคมนาคม เป็นตน้ ทั้งน้ีทอ้งถ่ินตอ้งมีการวางแผน ก าหนดแนวทางของการ
กระท าในรูปของคณะกรรมการ มีสิทธิเสรีภาพในการก าหนดกฎ ขอ้บังคบั ให้สอดคลอ้งกบัท้องถ่ินและเกิด
ประโยชน์กบัประชาชนในทอ้งถ่ินนั้นให้มากท่ีสุด เพราะฉะนั้นเพ่ือให้ทราบถึงผลจากการด าเนินการดงักล่าว
ขา้งตน้จะสามารถบรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไวห้รือไม่นั้น จ าเป็นตอ้งอาศยัการประเมินผลนโยบายซ่ึงถือเป็น
ขั้นตอนหน่ึงของกระบวนการของนโยบายท่ีมีความส าคญั เพ่ือท่ีจะน าขอ้มูลซ่ึงเป็นขอ้เท็จจริง สามารถน ามาใช้
ปรับปรุงแกไ้ขการด าเนินงาน อนัจะเป็นประโยชน์ต่อวางแผนในการพฒันาทอ้งถ่ินใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป  

เทศบาลเมืองทุ่งสงเป็นเมืองท่ีตั้งอยูใ่นเขตทอ้งท่ีต าบลปากแพรก อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช 
เดิมมีฐานะเป็นเทศบาลต าบลปากแพรก(โดยประกาศพระราชกฤษฎีกาเม่ือวนัท่ี  21 มิถุนายน พ.ศ. 2483) ต่อมา
ไดรั้บการยกฐานะโดยไดมี้ประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะและเปล่ียนช่ือเป็นเทศบาลเมืองทุ่งสงเม่ือวนัท่ี 8 
มีนาคมพ.ศ.2547 เทศบาลเมืองทุ่งสง เป็นชุมชนท่ีมีแนวโน้มการขยายตวัสูงและเป็นศูนยก์ลางความเจริญแห่ง
หน่ึงของจงัหวดัเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของเมืองจากปัจจยัดา้นการคมนาคม โดยเร่ิมจากการเป็นชุมทางการ
คมนาคมขนส่งทางรถไฟซ่ึงมีผลให้เกิดการค้าและการบริการอ่ืน ๆ ตามมามีพ้ืนท่ีทั้ งหมดรวม 7.17 ตาราง
กิโลเมตรโดยแบ่งออกเป็นชุมชนย่อย 20 ชุมชน และ 1 ย่านการคา้  เทศบาลเมืองทุ่งสงมีพนัธกิจหน้าท่ีในการ
บริหารงานและให้บริการสาธารณะประชาชนผ่านแผนงานโครงการพัฒนาต่าง ๆ มากมาย ทั้ งน้ีตาม
พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2554 ซ่ึงเป็นกฎหมายท่ีเป็นท่ีมาของการปฏิรูป
ระบบราชการไดว้างกรอบแนวทางการบริหารราชการไวว้า่ การบริหารราชการตอ้งเป็นไป เพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน เกิดผลสมัฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุม้ค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานท่ีไม่จ าเป็น การกระจายอ านาจตดัสินใจ การอ านวยความ
สะดวกและตอบสนองความตอ้งการของประชาชน อนัเป็นท่ีมาของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และ
วธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  

การประเมินผลการปฏิบติังานเป็นส่ิงส าคญั เพราะการประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งสม ่าเสมอ จะเป็น
การสร้างระบบการควบคุมตนเองให้มีการตรวจสอบ ติดตาม วดัผลการปฏิบัติงาน และการประเมินผลท่ีมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการประเมินผลการปฏิบติัราชการท่ีน าผลการประเมินมาจากความคิดเห็นของประชาชน 
สามารถน าผลการประเมินไปบริหารราชการตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่งถูกตอ้งเป็นไปตาม
หลกัธรรมาภิบาลท่ีดีดงันั้น เพ่ือให้ทราบถึงผลจากการด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้จะสามารถบรรลุตามเป้าหมายท่ี
วางไวห้รือไม่นั้น จึงจ าเป็นตอ้งอาศยัการประเมินผลนโยบายซ่ึงถือเป็นขั้นตอนหน่ึงของกระบวนการของนโยบาย
ท่ีมีความส าคญั เพ่ือท่ีจะน าขอ้มูลซ่ึงเป็นขอ้เท็จจริง สามารถน ามาใชป้รับปรุง แกไ้ขการด าเนินงาน อนัจะเป็น
ประโยชน์ต่อการวางแผนในการพฒันาท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพต่อไป  ผูป้ระเมินจึงประเมินผลการบริการ
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สาธารณะตามแผนพฒันาเทศบาล เพื่อใหท้ราบถึงผลการด าเนินงาน ซ่ึงถือเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนไดเ้ขา้
มามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการท างานของเทศบาลได้ทางหน่ึง อีกทั้ งยงัสามารถน าข้อมูลท่ีได้ไปใช้เป็น
ประโยชน์ต่อการพฒันาเทศบาลเมืองทุ่งสงอยา่งมีประสิทธิภาพต่อไปอยา่งย ัง่ยนื 
 
1.2 วตัถุประสงค์ของกำรประเมนิ 

1.2.1 เพ่ือตอ้งการทราบระดบัความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงานตามภารกิจต่าง  ๆ ของ

เทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2561 

1.2.2 เพ่ือตอ้งการทราบระดบัความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน 5 

เร่ือง และนโยบายการพฒันา 5 ดา้น ของผูบ้ริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2561 

1.2.3 เพ่ือตอ้งการทราบระดบัความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การ

พฒันา ของเทศบาล 4 ยทุธศาสตร์ ตามแผนพฒันาเทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2561 

1.2.4 เพ่ือต้องการทราบระดับของความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการรักษาความสะอาดของ

เทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2561 

 
1.3 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 2561 
 ตอนท่ี 3  ความคิดเห็นทัว่ไปและขอ้เสนอแนะ 

2) ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตวัอย่ำง  
ประชำกร  

ประชากรท่ีใชใ้นการประเมินคร้ังน้ี เป็นประชาชนท่ีเป็นตวัแทนครัวเรือนท่ีอาศยัในเขตเทศบาลเมือง 

ทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช โดยแบ่งพ้ืนท่ีออกเป็น 20 ชุมชน และ 1 ยา่นการคา้ จ านวน 30,582 คน  

(ท่ีมา: งานทะเบียนราษฎร์ เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช ข้อมลู ณ เดือนกันยายน พ.ศ. 2561) 

กลุ่มตวัอย่ำง  

1. สุ่มจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการประเมินคร้ังน้ี เป็นประชาชนท่ีเป็นตวัแทนครัวเรือนท่ีอาศยัในเขต

เทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประมาณขนาดกลุ่มตวัอย่างทั้ งหมดท่ีใช้ในการศึกษาด้วยความ

เช่ือมัน่ 95% ( = .05) ซ่ึงเทียบจากตารางขนาดกลุ่มตวัอย่างของยามาเน่ (ล้วน  สายยศ และอังคณา  สายยศ . 
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2538 : 297 ;  อ้างอิงจาก Yamane. 1967) หรือจากสูตร n = N/(1+Ne2) ปรากฏว่าตอ้งใชข้นาดกลุ่มตวัอยา่งอยา่ง

นอ้ย 395 คน แต่ผูป้ระเมินก าหนดท่ี 400 คน โดยแบ่งพ้ืนท่ีออกเป็น 20  ชุมชน และ 1 ยา่นการคา้ จ านวน 400 คน 

(ร้อยละ 1.3080 ของ 30,582 คน) ซ่ึงไดม้าจากการสุ่มอยา่งง่าย (Sample Random Sampling)  

2. สุ่มจากหน่วยงานของราชการ รัฐวิสาหกิจ องคก์รเอกชน และอ่ืน ๆ ท่ีอยูใ่นเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 

จงัหวดันครศรีธรรมราช จ านวน 50 หน่วยงาน โดยวธีิการสุ่มแบบโควตา้ (Quota Sampling)         

 
1.4 นิยำมศัพท์เฉพำะ 

1.4.1  ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงานของเทศบาลเมือง     
ทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2561 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 บุคคลทุกคนท่ีมีรายช่ือในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง  จงัหวดั

นครศรีธรรมราช ในปี ประจ าปี 2561 
1.4.3  เทศบาล  หมายถึง การปกครองท้องถ่ินรูปแบบหน่ึง ซ่ึงกฎหมายไดก้ าหนดอ านาจหน้าท่ีและ

ความรับผิดชอบใหเ้หมาะสมกบัการบริหารจดัการทอ้งถ่ินของตนเอง  ในท่ีน้ีหมายถึง เทศบาลเมืองทุ่งสง  จงัหวดั
นครศรีธรรมราช 
 
1.5 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1.5.1 ท าใหท้ราบถึงระดบัของความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ ของ

เทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2561 

1.5.2 ท าให้ทราบถึงระดับของความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงานตามนโยบาย              

เร่งด่วน 5 เร่ือง และนโยบายการพฒันา 5 ดา้น ของผูบ้ริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 

2561 

1.5.3 ท าให้ทราบถึงระดบัของความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงานตามยทุธศาสตร์การ

พฒันาของเทศบาล 4 ยทุธศาสตร์ตามแผนพฒันาเทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2561 

1.5.4 ท าให้ทราบระดบัของความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมือง

ทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2561        

1.5.5 สามารถน าผลท่ีไดจ้ากการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนมาใชใ้นการปรับปรุงแกไ้ขและเป็น

ขอ้มูลในการน ามาใชจ้ดัท าแผนพฒันาเทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช และเร่งรัดการพฒันางานตาม

นโยบายต่อไป 

 



บทที ่ 2 
แนวคดิ  ทฤษฎ ี และงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 
การประเมินคร้ังน้ีผูป้ระเมินไดค้น้ควา้หาขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ  เพ่ือน ามาสนบัสนุนการศึกษาในคร้ังน้ี  

รวมทั้ งได้น า  แนวความคิด  ทฤษฎี  และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงเคยมีผูศึ้กษาไวแ้ล้วมาใช้เป็นแนวทางใน
ประเมิน ซ่ึงไดแ้ก่  แนวความคิดเก่ียวกบัการปกครองทอ้งถ่ิน แนวความคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจ  ทฤษฎีแห่ง
ความคาดหวงั  แนวความคิดเก่ียวกบัความคิดเห็น และแนวคิดเก่ียวกบัตวัก าหนดคุณภาพของการใหบ้ริการ 

 
2.1 แนวความคดิเกีย่วกบัการปกครองท้องถิ่น 

2.1.1  ความหมายของการปกครองท้องถิ่น 
ความหมายของการปกครองทอ้งถ่ินนั้น ไดมี้ผูใ้ห้ความหมายหรือค านิยามไวม้ากมายซ่ึงส่วนใหญ่แลว้

ค านิยามเหล่านั้นต่างมีหลกัการท่ีส าคญัคลา้ยคลึงกนัจะมีต่างกนับ้างก็คือส านวนและรายละเอียดปลีกย่อย  ซ่ึง
สามารถพิจารณาดงัน้ี   
 Daniel  Wit  (อา้งใน  โกวทิย ์ พวงงาม, 2550)  นิยามวา่  การปกครองทอ้งถ่ิน  หมายถึง  การปกครองท่ี
รัฐบาลกลางให้อ านาจ  หรือกระจายอ านาจไปให้หน่วยการปกครองทอ้งถ่ิน  เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนใน
ทอ้งถ่ินไดมี้อ านาจในการปกครองร่วมกนัทั้งหมด  หรือเพียงบางส่วนในการบริหารทอ้งถ่ินตามหลกัการท่ีวา่ถา้
อ านาจการปกครองมาจากประชาชนในทอ้งถ่ินแลว้รัฐบาลของทอ้งถ่ินก็ยอ่มเป็นรัฐบาลของประชาชนและเพ่ือ
ประชาชนดังนั้นการบริหารปกครองทอ้งถ่ินจึงจ าเป็นตอ้งมีองค์กรของตนเอง  อนัเกิดจากกระจายอ านาจของ
รัฐบาลกลางโดยใหอ้งคก์รอนัมิไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของรัฐบาลกลาง  มีอ านาจในการตดัสินใจและบริหารงานภายใน
ทอ้งถ่ินในเขตอ านาจของตน 

ประทาน  คงฤทธิศึกษาการ  (2524)  นิยามวา่  การปกครองทอ้งถ่ินเป็นระบบการปกครองท่ีเป็นผลสืบ
เน่ืองมาจากการกระจายอ านาจทางการปกครองของรัฐ  และโดยนยัน้ีจะเกิดองคก์ารท่ีท าหนา้ท่ีปกครองทอ้งถ่ิน
โดยคนในท้องถ่ินนั้น ๆ  องค์การน้ีจดัตั้งและถูกควบคุมโดยรัฐบาล  แต่ก็มีอ านาจในการก าหนดนโยบายและ
ควบคุมใหมี้การปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามนโยบายของตนเอง 

วญิญู  องัคณารักษ ์ (2519) นิยามวา่  การปกครองทอ้งถ่ิน  หมายถึง  การปกครองในรูปลกัษณะกระจาย
อ านาจการปกครองบางอย่าง  ซ่ึงรัฐไดม้อบหมายให้ทอ้งถ่ินท ากนัเองเพ่ือให้ประชาชนในทอ้งถ่ินไดมี้โอกาส
ปกครองและบริหารงานของท้องถ่ินดว้ยตนเอง เพ่ือสนองความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ินนั้น  ให้งาน
ด าเนินไปอยา่งประหยดั มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลตรงกบัความตอ้งการของประชาชนโดยเหตุท่ีประชาชนใน
แต่ละทอ้งถ่ินยอ่มจะทราบความตอ้งการของทอ้งถ่ินไดดี้กว่าบุคคลอ่ืน  โดยมีเจา้หนา้ท่ีซ่ึงราษฎรในทอ้งถ่ินได้
เลือกตั้งข้ึนมาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนมาบริหารราชการในทอ้งถ่ินนั้นโดยมีงบประมาณของตนเอง  และมีอิสระ
ในการบริหารงานพอสมควร 
 อุทัย  หิรัญโต  (2523)  นิยามว่า  การปกครองท้องถ่ิน  คือ  การปกครองท่ีรัฐบาลมอบอ านาจให้
ประชาชนในทอ้งถ่ินใดทอ้งถ่ินหน่ึงจดัการปกครองและด าเนินกิจการบางอยา่งโดยด าเนินการกนัเองเพ่ือบ าบดั
ความตอ้งการของตน  การบริหารงานของทอ้งถ่ินมีการจดัเป็นองค์การมีเจา้หน้าท่ีซ่ึงประชาชนเลือกตั้งข้ึนมา
ทั้งหมด  หรือบางส่วน  ทั้งน้ีมีความเป็นอิสระในการบริหารงาน  แต่รัฐบาลตอ้งควบคุมดว้ยวิธีการต่าง ๆ  ตาม
ความเหมาะสม  จะปราศจากการควบคุมของรัฐ 
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 จากนิยามขา้งตน้สามารถสรุปลกัษณะส าคญัของการปกครองทอ้งถ่ิน  ไดด้งัน้ี 
 1)  การปกครองของชุมชนหน่ึง  ซ่ึงชุมชนเหล่านั้นอาจมีความแตกต่างกนัในดา้นความเจริญ  จ านวน
ประชากรหรือขนาดของพ้ืนท่ี  เช่น  หน่วยการปกครองท้องถ่ินของไทยจัดเป็น  กรุงเทพมหานคร  เทศบาล  
สุขาภิบาล  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  องคก์ารบริหารส่วนต าบล  และเมืองพทัยา  ตามเหตุผลดงักล่าว 
 2)  หน่วยการปกครองท้องถ่ินจะต้องมีอ านาจอิสระ  (Autonomy)  ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามความ
เหมาะสม  กล่าวคือ  อ านาจของหน่วยการปกครองทอ้งถ่ินจะตอ้งมีขอบเขตพอควรเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของหน่วยการปกครองท้องถ่ินอย่างแท้จริง  หากมีอ านาจมากเกินไปไม่มีขอบเขต  หน่วยการ
ปกครองทอ้งถ่ินนั้นก็จะกลายสภาพเป็นรัฐอธิปไตยเองเป็นผลเสียต่อความมัน่คงของรัฐบาล  อ านาจของทอ้งถ่ินน้ี
มีขอบเขตท่ีแตกต่างกนัออกไป  ตามลกัษณะความเจริญและความสามารถของประชาชนในทอ้งถ่ินนั้นเป็นส าคญั  
รวมทั้ งนโยบายของรัฐบาลในการพิจารณาการกระจายอ านาจให้หน่วยการปกครองท้องถ่ินระดับใดจึงจะ
เหมาะสม 
 3)  หน่วยการปกครองท้องถ่ินจะตอ้งมีสิทธิตามกฎหมาย  (Legal  Rights)  ท่ีจะด าเนินการปกครอง
ตนเอง   สิทธิตามกฎหมายแบ่งไดเ้ป็น  2  ประเภทคือ 
 -  หน่วยการปกครองทอ้งถ่ินมีสิทธิท่ีจะตรากฎหมายหรือระเบียบขอ้บังคบัต่าง ๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  เพื่อประโยชน์ในการบริหารตามหนา้ท่ีและเพื่อใชบ้งัคบัประชาชนในท้องถ่ินนั้น ๆ  เช่น  
เทศบญัญติั  ขอ้บงัคบัสุขาภิบาล  เป็นตน้ 
 - สิทธิท่ีเป็นหลกัในการด าเนินการบริหารท้องถ่ินคืออ านาจในการก าหนดงบประมาณเพ่ือ
บริหารกิจการตามอ านาจหนา้ท่ีของหน่วยการปกครองทอ้งถ่ินนั้น ๆ 
 4)  มีองคก์รท่ีจ าเป็นในการบริหารและการปกครองตนเอง  องคก์รท่ีจ าเป็นของทอ้งถ่ินจดัแบ่งเป็นสอง
ฝ่าย  คือ  องค์กรฝ่ายบริหาร  และองค์กรฝ่ ายนิติบัญญัติ  เช่น  การปกครองท้องถ่ินแบบเทศบาลจะมีคณะ
เทศมนตรีเป็นฝ่ายบริหาร  และสภาเทศบาลเป็นฝ่ายนิติบญัญติัหรือในแบบมหานคร  คือกรุงเทพมหานคร  จะมี
ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานครเป็นฝ่ายบริหาร  สภากรุงเทพมหานครจะเป็นฝ่ายนิติบญัญติั  เป็นตน้ 
 5)  ประชาชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการปกครองทอ้งถ่ิน  จากแนวความคิดท่ีวา่ประชาชนในทอ้งถ่ิน
เท่านั้นท่ีจะรู้ปัญหาและวิธีการแก้ไขของตนเองอย่างแท้จริงหน่วยการปกครองท้องถ่ินจึงจ าเป็นตอ้งมีคนใน
ทอ้งถ่ินมาบริหารงานเพ่ือใหส้มเจตนารมณ์และความตอ้งการของชุมชนและอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของประชาชน
ในทอ้งถ่ิน  นอกจากนั้นจะเป็นการฝึกให้ประชาชนในทอ้งถ่ินเขา้ใจในระบบและกลไกของประชาธิปไตยอยา่ง
แทจ้ริงอีกดว้ย     
 2.1.2  วตัถุประสงค์ของการปกครองท้องถิ่น 
 1)  ช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาล  ทั้งทางดา้นการเงิน  ตวับุคคล   ตลอดจนเวลาท่ีใชใ้นการด าเนินการ 
 2)   เพ่ือสนองตอบต่อความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ินอยา่งแทจ้ริง 
 3) เพื่อให้หน่วยการปกครองทอ้งถ่ินเป็นสถาบนัท่ีให้การศึกษาการปกครองระบอบประชาธิปไตยแก่
ประชาชน          
 2.1.3 องค์ประกอบของการปกครองท้องถิ่น 

ระบบการปกครองทอ้งถ่ินจะตอ้งประกอบดว้ยองคป์ระกอบท่ีส าคญัดงัน้ี  (อุทยั  หิรัญโต, 2523) 
1)  สถานะตามกฎหมาย  (Legal  State)  หมายความว่า  หากประเทศใด ก าหนดเร่ืองการปกครอง

ทอ้งถ่ินไวใ้นรัฐธรรมนูญของประเทศ  การปกครองทอ้งถ่ินในประเทศนั้นจะมีความเขม้แข็งกวา่การปกครอง
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ทอ้งถ่ินท่ีจดัตั้งโดยกฎหมายอ่ืน  เพราะขอ้ความท่ีก าหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญนั้นเป็นการแสดงให้เห็นวา่  ประเทศ
นั้นมีนโยบายท่ีจะกระจายอ านาจอยา่งแทจ้ริง 

2)  พ้ืนท่ีและระดบั  (Area  and  Level)  ปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการก าหนดพ้ืนท่ีและระดบัของหน่วย
การปกครองทอ้งถ่ินมีหลายประการ  เช่น  ปัจจยัทางภูมิศาสตร์  เช้ือชาติ  และความส านึกใน  2  ระดบั  คือ  หน่วย
การปกครองทอ้งถ่ินขนาดเล็กและขนาดใหญ่  ส าหรับขนาดของพ้ืนท่ีจากการศึกษาขององคก์ารสหประชาชาติ  
โดยองคก์ารอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ  (FAO)  องคก์ารศึกษาวทิยาศาสตร์และวฒันธรรม  (UNESCO)  
องคก์ารอนามยัโลก  (WHO)  และส านกักิจการสังคม  (Bureau  of  Social  Affair)  โดยให้ความเห็นวา่หน่วยการ
ปกครองทอ้งถ่ินท่ีสามารถใหบ้ริการและบริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพไดค้วรมีประชากรประมาณ  50,000  คน  
แต่ก็ยงัมีปัจจยัอ่ืนท่ีจะตอ้งพิจารณาดว้ย  เช่น  ประสิทธิภาพในการบริหาร  รายได ้ และบุคลากร  เป็นตน้ 

3)  การกระจายอ านาจและหนา้ท่ี  การท่ีจะก าหนดให้ทอ้งถ่ินมีอ านาจหน้าท่ีมากนอ้ยเพียงใดข้ึนอยูก่บั
นโยบายทางการเมือง  และการปกครองของรัฐบาลเป็นส าคญั 

4) องค์กรนิติบุคคลจดัตั้งข้ึนโดยผลแห่งกฎหมายแยกจากรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลชาติมีขอบเขตการ
ปกครองท่ีแน่นอน  มีอ านาจในการก าหนดนโยบายออกกฎขอ้บงัคบัควบคุมใหมี้การปฏิบติัตามนโยบายนั้น ๆ 

5) การเลือกตั้ง  สมาชิกองคก์ารหรือคณะผูบ้ริหารจะตอ้งไดรั้บเลือกตั้งจากประชาชนในทอ้งถ่ินนั้น ๆ 
ทั้งหมดหรือบางส่วนเพ่ือแสดงถึงการเขา้มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองของประชาชน  โดยเลือกผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ินของตนเอง 

6)  มีอิสระในการปกครองตนเอง  สามารถใชดุ้ลยพินิจของตนเองในการปฏิบติักิจการภายในขอบเขต
ของกฎหมาย  โดยไม่ตอ้งขออนุมติัจากรัฐบาลกลาง  และไม่อยูใ่นสายการบงัคบับญัชาของหน่วยงานทางราชการ 

7)   งบประมาณของตนเองมีอ านาจในการจดัเก็บรายได้  การจัดเก็บภาษีตามขอบเขตท่ีกฎหมายให้
อ านาจในการจดัเก็บ  เพ่ือใหท้อ้งถ่ินมีรายไดเ้พียงพอท่ีจะท านุบ ารุงทอ้งถ่ินใหเ้จริญกา้วหนา้ต่อไป 

8)  การควบคุมดูแลของรัฐ  เม่ือไดรั้บการจดัตั้งข้ึนแลว้  ยงัคงอยูใ่นการก ากบัดูแลจากรัฐเพ่ือประโยชน์
และความมัน่คงของรัฐและประชาชนโดยส่วนรวม  โดยการมีอิสระในการด าเนินงานให้หน่วยการปกครอง
ทอ้งถ่ินนั้น  ทั้งน้ีมิไดห้มายความวา่มีอิสระเต็มท่ีทีเดียวคงหมายถึงเฉพาะอิสระในการด าเนินการเท่านั้น  เพราะ
มิฉะนั้นแลว้ทอ้งถ่ินจะกลายเป็นรัฐอธิปไตยไป   

2.1.4  หน้าทีค่วามรับผดิชอบของหน่วยการปกครองท้องถิ่น 
 หน้าท่ีความรับผิดชอบของหน่วยการปกครองท้องถ่ิน  ควรจะต้องพิจารณาถึงก าลังเงินก าลัง
งบประมาณ  ก าลงัคน  ก าลงัความสามารถของอุปกรณ์  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช ้ และหนา้ท่ี  ความรับผิดชอบควรเป็น
เร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ต่อทอ้งถ่ินอยา่งแทจ้ริง  หากเกินกวา่ภาระ  หรือ  เป็นนโยบายซ่ึงรัฐบาลตอ้งการความเป็น
อนัหน่ึงอันเดียวกันทั้ งประเทศ   ก็ไม่ควรมอบให้ท้องถ่ินด าเนินการ  เช่น  งานทะเบียนท่ีดิน  การศึกษาใน
ระดบัอุดมศึกษา  การก าหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบใหห้น่วยการปกครองทอ้งถ่ินด าเนินการ  มีขอ้พิจารณาดงัน้ี 
 1)  เป็นงานท่ีเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มของทอ้งถ่ิน  และงานท่ีเก่ียวกบัการอ านวยความสะดวกในชีวิต
ความเป็นอยูข่องชุมชน  ไดแ้ก่  การจดัท าถนน  สะพาน  สวนหยอ่ม  สวนสาธารณะการก าจดัขยะมูลฝอย  เป็นตน้ 
 2)  เป็นงานท่ีเก่ียวกบัการป้องกนัภยั  รักษาความปลอดภยั  เช่น  งานดบัเพลิง 
 3)  เป็นงานท่ีเก่ียวกบัการสวสัดิการสังคม  ดา้นน้ีมีความส าคญัต่อประชาชนในทอ้งถ่ินมาก  เช่น  การ
จดัใหมี้หน่วยการบริการสาธารณสุข  จดัใหมี้สถานสงเคราะห์เด็กและคนชรา  เป็นตน้ 
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 4)  เป็นงานท่ีเก่ียวกบัการพาณิชยท์อ้งถ่ิน  เป็นงานท่ีหากปล่อยใหป้ระชาชนด าเนินการเองอาจไม่ไดรั้บ
ผลดีเท่าท่ีควรจะเป็น  จดัให้มีโรงรับจ าน า  การจดัตลาดและงานต่าง ๆ  ท่ีมีรายไดโ้ดยสามารถเรียกค่าบริการจาก
ประชาชน         
 2.1.5  การปกครองท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล 

นครินทร์  เมฆไตรรัตน์  และคณะ  (2546)  ไดใ้ห้ความหมายของเทศบาลไวว้่า  เทศบาลถือไดว้า่เป็น
หน่วยการปกครองส่วนทอ้งถ่ินของไทยท่ีเก่าแก่ท่ีสุด  คือ  เร่ิมมีการสถาปนามาตั้งแต่  พ.ศ.2476  และเป็นองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีจดัตั้งข้ึนในเขตชุมชนท่ีมีความเจริญและใชใ้นการบริหารเมืองเป็นหลกั เทศบาลของไทย
แบ่งออกเป็น  3  ประเภท  คือ  เทศบาลนคร  เทศบาลเมือง  และเทศบาลต าบล  ตามเกณฑร์ายไดแ้ละประชากรใน
พ้ืนท่ีส าหรับการจดัโครงสร้างของเทศบาลไดใ้ชรู้ปแบบของระบบรัฐสภาเป็นหลกั  โดยแบ่งโครงสร้างออกเป็น  
2  ส่วน  คือ  สภาเทศบาลเป็นฝ่ายนิติบญัญติั  และคณะเทศมนตรีหรือนายกเทศมนตรีเป็นฝ่ายบริหาร 

โดยหน้าท่ีของเทศบาลตามพระราชบัญญติัเทศบาล  พ.ศ.2496  (รวมแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับท่ี  12  
พ.ศ.2546)  (กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  และสมาคมสนันิบาตแห่งประเทศไทย, 2543)  เฉพาะในส่วน
ของเทศบาลเมือง  มีดงัน้ี 

มาตรา  53  ภายใตบ้งัคบัแห่งกฎหมาย “เทศบาลเมือง”  มีหนา้ท่ีตอ้งท าในเขตเทศบาลดงัต่อไปน้ี 
1)  กิจการตามท่ีระบุไวใ้นมาตรา  50 
2)  ใหมี้น ้ าสะอาดหรือน ้ าประปา 
3)  ใหมี้โรงฆ่าสตัว ์
4)  ใหมี้และบ ารุงสถานท่ีท าการพิทกัษแ์ละรักษาคนเจ็บไข ้
5)  ใหมี้และบ ารุงทางระบายน ้ า 
6)  ใหมี้และบ ารุงสว้มสาธารณะ 
7)  ใหมี้และบ ารุงการไฟฟ้า  หรือแสงสวา่งโดยวธีิอ่ืน 
8)  ใหมี้การด าเนินกิจการโรงรับจ าน า  หรือสถานสินเช่ือทอ้งถ่ิน 
มาตรา  54  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย  “เทศบาลเมือง”  อาจจัดท ากิจกรรมใด ๆ  ในเขตเทศบาล

ดงัต่อไปน้ี 
1)  ใหมี้ตลาด  ท่าเทียบเรือ  และท่าขา้ม 
2)  ใหมี้สุสานและฌาปนสถาน 
3)  บ ารุงและส่งเสริมการท า มาหากินของราษฎร 
4)  ใหมี้และบ ารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก 
5)  ใหมี้และบ ารุงโรงพยาบาล 
6)  ใหมี้การสาธารณูปการ 
7)  จดัท ากิจกรรมเพ่ือจ าเป็นเพ่ือการสาธารณสุข 
8)  จดัตั้งและบ ารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา 
9)  ใหมี้และบ ารุงสถานท่ีส าหรับกีฬาและพละศึกษา 
10)  ใหมี้และบ ารุงสวนสาธารณะ สวนสตัว ์และสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ 
11)  ปรับปรุงแหล่งเส่ือมโทรม  และรักษาความสะอาดเรียบร้อยของทอ้งถ่ินเทศพาณิชย ์
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หน้าท่ีตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน  พ.ศ.2542  มาตรา  16  (กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย  และสมาคมสนันิบาติเทศบาลแห่งประเทศ
ไทย, 2543)  ดงัน้ี 

1)  การจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินของตนเอง 
2)  การจดัใหมี้และบ ารุงรักษาทางบก  ทางน ้ า  และทางระบายน ้ า 
3)  การจดัใหมี้และควบคุมตลาด  ท่าเทียบเรือ  ท่าขา้ม  และท่ีจอดรถ 
4)  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ 
5)  การสาธารณูปการ 
6)  การส่งเสริม  การฝึกและประกอบอาชีพ 
7)  การพาณิชย ์ และการส่งเสริมการลงทุน 
8)  การส่งเสริมการท่องเท่ียว 
9)  การจดัการศึกษา 
10)  การสงัคมสงเคราะห์  และการพฒันาคุณภาพชีวติ  เด็ก  สตรี  คนชรา  และผูด้อ้ยโอกาส 
11)  การบ ารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  และวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ิน 
12)  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออดัและการจดัการเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยั 
13)  การจดัใหมี้และบ ารุงรักษาสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ 
14)  การส่งเสริมการกีฬา 
15)  การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
16)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพฒันาทอ้งถ่ิน 
17)  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง 
18)  การก าจดัมูลฝอย  ส่ิงปฏิกลู  และน ้ าเสีย 
19)  การสาธารณสุข  การอนามยัครอบครัว  และการรักษาพยาบาล 
20)  การจดัใหมี้และควบคุมสุสาน  และฌาปนสถาน 
21)  การควบคุมการเล้ียงสตัว ์
22)  การจดัใหมี้และควบคุมการฆ่าสตัว ์
23)  การรักษาความปลอดภัย   ความเป็นระเบียบเรียบร้อย   และการอนามัยโรงมหรสพ   และ

สาธารณสถานอ่ืน ๆ 
24)  การจัดการ  การบ ารุงรักษา  และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้  ท่ีดินทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม 
25)  การผงัเมือง 
26)  การขนส่งและการวศิวกรรมจราจร 
27)  การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
28)  การควบคุมอาคาร 
29)  การป้องกนัและการบรรเทาสาธารณภยั 
30)  การรักษาความสงบเรียบร้อย  การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกนัและรักษาความปลอดภยัใน

ชีวติและทรัพยสิ์น 
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31) กิจการอ่ืนใดท่ีเป็นผลประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ินตามท่ีคณะกรรมการประกาศ  ก าหนด 
จากท่ีกล่าวมาสามารถสรุปไดว้า่  เทศบาลเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบหน่ึงท่ีมีหนา้ท่ีส าคญั

ในการให้บริการสาธารณะและพฒันาทอ้งถ่ิน  เพ่ือคุณภาพชีวติท่ีดีของประชาชน  และเกิดความเจริญกา้วหนา้ใน
ทอ้งถ่ิน  โดยเทศบาลนอกจากจะตอ้งปฏิบติัตามพระราชบญัญติัเทศบาล  พ.ศ.2496  (รวมทั้งท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมจนถึง
ฉบบัท่ี  12  พ.ศ.2546)  แลว้ยงัตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีรับโอนภารกิจในกระบวนการกระจายอ านาจตามพระราชบญัญติั
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.2542  ซ่ึงเป็นไปตาม
บทบญัญติัของรัฐธรรมนูญ  พ.ศ.2540  ท่ีเนน้การกระจายอ านาจสู่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นส าคญั 
 

2.2 แนวคดิเกีย่วกบัความพงึพอใจ 

2.2.1  ความหมายของความพงึพอใจ 
William  Van  Dersal  (อา้งในพณัณิชา  ทองไสย, 2547)  ไดก้ล่าวถึงปัจจยัหรือตวัแปรท่ีเอ้ืออ านวยต่อ

ความพึงพอใจ  ประกอบดว้ยนโยบายและการบริหารของหน่วยงานหรือดงักรณีนั้น ๆ  สภาพลกัษณะกิจกรรม
ความสมัพนัธ์ผูร่้วมกิจกรรมและผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักิจกรรม   Michael  Greer  (อ้างในพัณณิชา  ทองไสย, 2547)  
ให้ความหมายของความพึงพอใจว่าเป็นทัศนคติของคนท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง  Yoder  (อา้งในทวีพงษ์  หินค า,  
2541)  ไดใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจวา่เป็นความเต็มใจการปฏิบติัเพ่ือวตัถุประสงคเ์พ่ือองคก์ร  สรุปความ
พึงพอใจคือ  ผลท่ีไดรั้บจากการปฏิบติัหรือมีความเต็มใจในการปฏิบติัเพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์คาดหวงั
ไว ้        

2.2.2  ความพงึพอใจในการบริการ       
 ความพึงพอใจในการบริการ  สามารถพิจารณาไดใ้น  2  ลกัษณะ  คือ  ความพึงพอใจของผูม้ารับบริการ  
(consumer  satisfaction)  และความพึงพอใจในงาน  (job  satisfaction)  ของผูใ้ห้บริการ จิตตินันท์  เดชะคุปต ์ 
(2542, 19)  ให้ความหมายความพึงพอใจของรับบริการว่า  ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ  หมายถึง  ภาวะการ
แสดงออกถึงความรู้สึกในทางบวกท่ีเกิดจาการประเมินเปรียบเทียบประสบการณ์การไดรั้บบริการท่ีตรงกบัส่ิงท่ี
ผูรั้บบริการคาดหวงัหรือดีเกินกวา่ความคาดหวงัของผูรั้บบริการ  ในทางตรงกนัขา้ม  ความไม่พึงพอใจ  หมายถึง  
ภาวะการแสดงออกถึงความรู้สึกในทางลบท่ีเกิดจากการประเมินเปรียบเทียบประสบการณ์การไดรั้บบริการท่ีต ่า
กวา่ความคาดหวงัของผูรั้บบริการ  ดงัปรากฏในแผนภาพ 

 

 

  

  

 

 
 

รูปที ่ 1  แสดงความพงึพอใจและความไม่พงึพอใจของผู้รับบริการ 

ท่ีมา  : จิตตินนัท ์ เดชะคุปต ์ (2542) 

   การประเมินเปรียบ 

   เทียบ 

   
  ความคาดหวงัของผูรั้บบริการ 

    ความคาดหวงัของ 
    ผูรั้บบริการ 

    ความคาดหวงัของ 
    ผูรั้บบริการ 

    ความพึงพอใจ  
    บริการรับจริง 
     มากกวา่หรือ 

     เท่ากบับริการ 
     คาดหวงั 
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2.2.3  ปัจจยัทีม่ผีลต่อความพงึพอใจ 

 จิตตินนัท ์ เดชะคุปต ์ (2542)  ไดส้รุปถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูรั้บบริการ  มีดงัน้ี 
 1) ผลิตภณัฑบ์ริการ  ความพึงพอใจของผูรั้บบริการจะเกิดข้ึนเม่ือไดรั้บบริการท่ีมีลกัษณะคุณภาพ  และ
ระดบัการใหบ้ริการตรงกบัความตอ้งการ  ความเอาใจใส่ขององคก์รบริการ  และค านึงถึงคุณภาพของการน าเสนอ
บริการเป็นส่วนส าคญัยิง่ในการท่ีจะสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้     

 2)  ราคาค่าบริการ  ความพึงพอใจของผูรั้บบริการข้ึนอยูก่บัราคาค่าบริการท่ีผูรั้บบริการยอมรับ  หรือ
พิจารณาวา่เหมาะสมกบัคุณภาพของการบริการตามความเตม็ใจท่ีจะจ่ายของผูรั้บบริการ  ทั้งน้ี เจตคติของ
ผูรั้บบริการท่ีมีต่อราคาค่าบริการท่ีมีราคาสูง  เป็นสินคา้หรือบริการท่ีมีคุณภาพสูง  ในขณะท่ีลูกคา้บางคนจะ
พิจารณาราคาค่าบริการตามลกัษณะความยากง่ายของการใหบ้ริการเป็นตน้     

 3)  สถานท่ีบริการ  การเขา้ถึงบริการไดส้ะดวกเม่ือผูรั้บบริการมี ความตอ้งการยอ่มก่อใหเ้กิดความพึง
พอใจต่อการบริการ  ท าเลท่ีตั้งและการกระจายสถานท่ีบริการใหท้ัว่ถึงเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผูรั้บบริการจึง
เป็นเร่ืองส าคญั           

 4)  การส่งเสริมแนะน าบริการ  ความพึงพอใจของผูรั้บบริการเกิดข้ึนไดจ้ากการไดย้นิขอ้มูลข่าวสารหรือ
บุคคลอ่ืนถึงคุณภาพของการบริการไปในทางบวก ซ่ึงหากตรงกบัความเช่ือท่ีมีอยูก็่จะรู้สึกดีกบับริการดงักล่าว  
อนัเป็นแรงจูงใจผลกัดนัใหมี้ความตอ้งการบริการตามมาได ้     
 5)  ผูใ้ห้บริการ  ผูป้ระกอบการหรือผูบ้ริหารบริการ  และผูป้ฏิบติังานบริการลว้นเป็นบุคคลท่ีมีบทบาท
ส าคญัต่อการปฏิบัติงานบริการให้ผูรั้บบริการเกิดความพึงพอใจทั้ งส้ิน ผูบ้ริหารการบริการท่ีวางนโยบายการ
บริการ  โดยค านึงถึงความส าคญัของผูรั้บบริการเป็นหลกั  ยอ่มสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ
ใหเ้กิดความพึงพอใจไดง่้าย  เช่นเดียวกบัผูป้ฏิบติังานบริการท่ีตระหนกัถึงผูรั้บบริการให้เกิดความพึงพอใจไดง่้าย  
เช่นเดียวกบัผูป้ฏิบัติงานบริการท่ีตระหนักถึงผูรั้บบริการเป็นส าคญั  จะแสดงพฤติกรรมการบริการและสนอง
บริการผูท่ี้มารับบริการตอ้งการดว้ยความสนใจเอาใจใส่อยา่งเตม็ท่ีดว้ยจิตส านึกของการบริการ  
 6)  สภาพแวดลอ้มของการบริการ  สภาพแวดลอ้มและบรรยากาศของการบริการทีมีอิทธิพลต่อความ 
พึงพอใจของผูรั้บบริการ  ผูรั้บบริการมกัจะช่ืนชมสภาพแวดลอ้มของการบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบ
อาคาร  สถานท่ี  ความสวยงามองการตกแต่งภายในดว้ยเฟอร์นิเจอร์และการใชสี้สนั  การจดัแบ่งพ้ืนท่ีเป็นสดัส่วน  
ตลอดจนการออกแบบวสัดุเคร่ืองใชใ้นงานบริการเช่น  กระดาษจดหมาย  ซอง  เป็นตน้   
 7)  กระบวนการบริการ  วิธีการน าเสนอบริการในกระวนการบริการเป็นส่วนส าคญัในการสร้างความ 
พึงพอใจกับผูรั้บบริการ  ประสิทธิภาพของการจัดการระบบ  การบริการส่งผลให้การปฏิบัติงานบริการแก่
ผูรั้บบริการมีความคล่องตวั  และสนองความต้องการของผูรั้บบริการได้อย่างถูกตอ้งมีคุณภาพ  เช่น  การน า
เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์เขา้มาจดัระบบขอ้มูล     

 2.2.4  ปัจจยัทีม่ผีลต่อการให้บริการสาธารณะ     
 พิศาล  มูลศาสตรสาทร  (2529) อธิบายว่าหลักและปัจจัยในการให้บริการประชาชนจะเป็น
ส่วนประกอบในการปฏิบติังานของขา้ราชการบงัเกิดผลแก่ส่วนรวมอยา่งจริงจงั  ตวัขา้ราชการเองเปรียบเสมือน
เทียนไข  ท่ีจะตอ้งเผาไหมต้นเองเพ่ือความสุข เพ่ือแสงสวา่งท่ีจะมีผูอ่ื้นจะเหน่ือยยากประการใดก็สามารถทนได ้ 
ทั้งน้ีเพ่ือให้ประชาชนซ่ึงรับบริการไดรั้บความสะดวกรวดเร็ว  ตรงกบัความตอ้งการและไดรั้บความสบายใจแยม้
ยิม้เม่ือเขากา้วออกจากสถานท่ีราชการน่ีคือสุดยอดของการใหบ้ริการประชาชน   
 จากแนวคิดดงักล่าวขา้งตน้  จะเห็นว่าการบริการสาธารณะจะเป็นภารกิจหลกัของรัฐไม่ว่าจะเป็นทั้ ง
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ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถ่ิน  ขา้ราชการจึงเป็นตวัเช่ือมในการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งรัฐและประชาชน  
เหล่าขา้ราชการจึงตอ้งตระหนกัวา่ตนคือผูใ้หบ้ริการ  เป็นผูรั้บใชข้องประชาชนโดยไม่เลือกปฏิบติัและตอ้งบริการ
อยา่งเท่าเทียมกนัดว้ยความรวดเร็ว  และตอ้งยดึหลกัในการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ประชาชนดว้ย  การบริการท่ี
ดีย่อมจะส่งผลให้ผูท่ี้มารับบริการเกิดทศันคติท่ีดีต่อผูป้ฏิบติังาน  รวมทั้งหน่วยงานแต่ถา้หากการบริการไม่ดีก็
ยอ่มจะท าใหผู้ม้ารับบริการเกิดทศันคติไปในทางลบดว้ยซ่ึงคงไม่มีองคก์รใดปรารถนา   
 2.2.5   การวดัความพงึพอใจ        
 Stromborg (1984)  การวดัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการนั้น จะวดัในเร่ืองนั้นยอ่มแตกต่างกนัไปตาม
วตัถุประสงคข์องผูท่ี้จะศึกษา แต่มีวธีิท่ีนิยมใชก้นั       

 1)  การสัมภาษณ์  วธีิน้ีผูศึ้กษาจะมีแบบสมัภาษณ์ท่ีมีค าถาม  ซ่ึงไดรั้บการทดสอบหาความเท่ียงตรงและ
ความเช่ือมัน่แลว้  ท าการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่าง ขอ้ดีของวิธีน้ีคือ ผูส้ัมภาษณ์อธิบายค าถามให้ผูต้อบเขา้ใจได ้ 
สามารถใชก้บักลุ่มตวัอยา่งท่ีอ่านเขียนหนังสือไม่เป็น แต่มีขอ้เสีย คือ การสัมภาษณ์ตอ้งใชเ้วลามาก และอาจมี
ขอ้ผิดพลาดในการส่ือความหมาย     

 2)  การใชแ้บบสอบถาม  เป็นวธีิท่ีมีผูนิ้ยมใชม้ากท่ีสุด มีลกัษณะเป็นค าถามท่ีไดท้ดสอบความเท่ียงตรง
และความเช่ือมัน่แลว้ กลุ่มตวัอย่างเลือกตอบหรือเติมค า ขอ้มของวิธีน้ี คือไดค้  าตอบท่ีมีความหมายแน่นอน มี
ความสะดวก รวดเร็วในการส ารวจ สามารถใชก้บักลุ่มตวัอยา่งท่ีมีขนาดใหญ่  ขอ้เสีย คือ ผูต้อบตอ้งสามารถอ่าน
ออกเขียนได้ และมีความสามารถในการคิดเป็น ความพึงพอใจเป็นสภาวะท่ีมีความต่อเน่ือง ไม่สามารถบอก
จุดเร่ิมตน้และส้ินสุดของความพึงพอใจได ้แบบสอบถามถึงนิยมสร้างเป็นแบบมาตรอนัดบั   
 
2.3 ทฤษฎแีห่งความคาดหวงั        
 ความคาดหวงัเป็นความปรารถนาท่ีจะไดส่ิ้งหน่ึงส่ิงใด  หรืออยากท่ีจะอยู่ในสภาพอย่างใดอยา่งหน่ึง  
เพราะส่ิงหรือสภาพเหล่านั้ นจะน าซ่ึงความสุข  หรือความสะดวกสบายในด้านความเป็นอยู่ของตน  เพื่อให้
ทดัเทียมกบัผูอ่ื้นหรืออ่ืน ๆ  ดงันั้นจึงกล่าวไดว้า่ความคาดหวงัเป็นความรู้สึกนึกคิด  และคาดการณ์ของบุคคลท่ีมี
ต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด  โดยส่ิงนั้น ๆ  อาจเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมความรู้สึกนึกคิดหรือคาดการณ์ การประเมินค่าจึง
อาศัยมาตรฐานของตนเป็นเคร่ืองวดั  การคาดการณ์ของแต่ละคนจึงแตกต่างกันออกไป ทั้ งน้ีแลว้แต่ภูมิหลงั  
ประสบการณ์  ความสนใจ  และเห็นคุณค่าความส าเร็จ ทฤษฎีความคาดหวงัของ  Ted  Robert  Gurr  (อา้งใน 
สุเชษฐ์  ทรัพยสิ์นเสริม, 2541) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหวา่งสภาวการณ์ดา้นจิตใจของมนุษยก์บัสภาพแวดลอ้ม
ทางสังคม  โดยเสนอใช้ค  าศัพท์  “Relative Deprivation”  ซ่ึงหมายถึง  ความไม่สอดคล้องกันระหว่างความ
คาดหมายดา้นคุณค่ากับความสามารถท่ีจะบรรลุถึงคุณค่า  ความคาดหมายด้านคุณค่า  ได้แก่  สภาพชีวิตและ
ทรัพยสิ์นท่ีมนุษยเ์ช่ือว่าตนมีสิทธิครอบครองส าหรับความสามารถท่ีจะบรรลุถึงคุณค่า  ไดแ้ก่สภาพชีวิตและ
ทรัพยสิ์นท่ีมนุษยมี์ไวใ้นครอบครองโดยถูกตอ้งตามกระบวนการท่ียอมรับกนัในสังคมท่ีระดบัเฉล่ียของความ
คาดหวงัไดเ้พ่ิมสูงข้ึน  โดยท่ีความสามารถของผูท่ี้ถูกคาดหวงัมิไดเ้พ่ิมสูงตามข้ึนไดด้ว้ย  แลว้จะท าให้ความไม่
พอใจรุนแรงยิง่ข้ึน   ชัยพร  วิชชาวุธ (อา้งใน เดือน แสวงหาทรัพย,์ 2544)  กล่าวว่า  การกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึง
บุคคลย่อมมีความคาดหวงั (Expectancy)  ว่าจะได้รับส่ิงจูงใจเป็นผลตอบแทนการกระท า  เช่น  คาดว่าเม่ือมี
โครงการพฒันาเกิดข้ึน  จะส่งผลใหมี้งานท ามีรายไดเ้พ่ิมข้ึน ความเป็นอยูข่องครอบครัวดีข้ึน ความคาดหวงัน้ีเกิด
ก่อนท่ีจะมีโครงการพฒันา Henry A.Nurray  (อา้งใน มรกต ชินประหัษฐ, 2546)  ไดใ้ห้ความหมายของความ
คาดหวงัว่า  หมายถึง  ระดบัผลงานท่ีบุคคลก าหนดหรือคาดหวงัวา่จะท าได ้ และความคาดหวงันั้นเป็นระดบัท่ี
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บุคคลปรารถนาจะไปใหถึ้งเป้าหมายท่ีก าหนดไวใ้นการท างานแต่ละคร้ัง ภานุมาศ  พรหมเผ่า(อา้งใน มรกต 
ชินประหัษฐ, 2546) สรุปไวว้า่  ความคาดหวงัเป็นความรู้สึกนึกคิดและคาดการณ์ของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด  
โดยส่ิงนั้นๆ  อาจจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ได ้ ความรู้สึกนึกคิดหรือคาดการณ์ของแต่ละบุคคล  แมจ้ะเป็น
การให้ต่อส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมชนิดเดียวกนัก็อาจจะแตกต่างกนัออกไปได ้ แมจ้ะเป็นการให้ต่อส่ิงท่ี
เป็นรูปธรรมหรือนามธรรมชนิดเดียวกนัก็อาจจะแตกต่างกนัออกไปได ้ ทั้งน้ีแลว้แต่ภูมิหลงัประสบการณ์  ความ
สนใจ  และการเห็นคุณค่าของความส าเร็จของส่ิงนั้น ๆ  เบญจา  นิลาบุตร  (อา้งใน มรกต ชินประหษัฐ, 2546)  ให้
ความหมายวา่ความคาดหวงัคือ  ความคิดเห็นและความตอ้งการของบุคคลท่ีคาดหวงัวา่จะไดรั้บ   รักษ์พล  วงษ์
ม่วง  (อา้งใน วงจนัทร์  จนัทรวงศ,์ 2544)  สรุปวา่  ความคาดหวงัคือ  ความคิดเห็นหรือส่ิงท่ีคาดคิดไวว้า่จะเกิดข้ึน  
หรือสามารถจะกระท าได ้ และปรารถนาจะไปใหถึ้งเป้าหมายท่ีก าหนดไวจ้ากความหมายขา้งตน้สามารถสรุปได้
วา่  ความคาดหวงัคือ  ระดบัของผลงานหรือส่ิงท่ีบุคคลคาดคิดวา่จะสามารถท าไดแ้ละปรารถนาท่ีจะให้เป็นไป
ตามเป้าหมายท่ีตนเองตั้งไว ้ สาเหตุของความคาดหวงัสามารถแยกออกเป็น  2  ประเด็น 
 1)  ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ  ไดแ้ก่  ความตอ้งการในดา้นร่างกายซ่ึงจ าเป็นจะตอ้งตอบสนองทางดา้น
เศรษฐกิจเป็นหลกั          

 2)  ปัจจยัทางดา้นสงัคม  ไดแ้ก่  ความตอ้งการล าดบัท่ีสูงข้ึนไปเก่ียวกบัความยอมรับในสงัคมการไดรั้บ
การยกยอ่ง  การประสบความส าเร็จต่าง ๆ  (อา้งใน อภิญญา สุมา, 2541)    

 Victor H. Vroom  (อา้งใน อภิญญา  สุมา, 2541)  ไดเ้สนอทฤษฎีแห่งความคาดหวงั  เป็นการศึกษา
จิตวทิยาของบุคคลในองคก์าร  พบวา่การท่ีบุคคลจะกระท าส่ิงใด ๆ  ก็ตามข้ึนอยูก่บัตวัแปรดงัต่อไปน้ี  

1)  ผลตอบแทนท่ีเขาไดรั้บนั้นเหมาะสมกบับทบาทท่ีเขาเป็นอยูเ่พียงใด    
2)  ความพอใจหรือไม่พอใจต่อผลท่ีเขาจะไดรั้บ       
3)  เม่ือเปรียบเทียบกบัผูอ่ื้นแลว้  เขาเช่ือวา่เขาจะตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บผลนั้นอยา่งแน่นอน   

 4)  เขามีโอกาสท่ีจะไดรั้บผลตอบแทนความคาดหวงั หรือไดรั้บล่วงหนา้  
 ความพอใจต่อส่ิงเหล่าน้ีจะเพ่ิมข้ึน เม่ือไดรั้บผลตอบแทนเพ่ิมข้ึน  และจะลดลงเม่ือไดรั้บผลตอบแทน
ลดลงความสัมพนัธ์ของความพอใจกบัผลตอบแทนจะหายไป  เม่ือบุคคลไม่สนใจต่อผลตอบแทนต่าง ๆ  แต่ถา้
ความสมัพนัธ์เป็นไปในทางตรงขา้ม  นัน่ก็ช้ีใหเ้ห็นวา่บุคคลไม่พอใจต่อผลตอบแทนท่ีได ้ นอกจากน้ี  Vroom  ยงั
ไดใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจวา่เป็นผลจากบุคคลนั้น ๆ  ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือเขา้ไปรับรู้แลว้เกิด
ความพอใจจึงจะเห็นไดว้า่ทฤษฎีน้ีมีองคป์ระกอบส าคญั  3  ประการ  (อา้งใน วรางคณา ขาวเชียร, 2540)  คือ 
 1)  Valence  คือ  ความพึงพอใจ       
 2)  Instrumentality  คือ ความเป็นเคร่ืองมือ  คือ  ส่ือ  เคร่ืองมือ  วถีิทางน าไปสู่ความพึงพอใจ 
 3)  Expectancy  คือ  ความคาดหวงัภายในตวับุคคลนั้น ๆ  บุคคลมีความตอ้งการและมีความคาดหวงัใน
หลายส่ิงหลายอยา่ง  ดงันั้นจึงตอ้งกระท าดว้ยวิธีใดวิธีหน่ึงเพ่ือตอบสนองความตอ้งการหรือส่ิงท่ีคาดหวงัเอาไว ้ 
ซ่ึงเม่ือไดรั้บการตอบสนองแลว้ตามท่ีตั้งความคาดหวงัหรือคาดหวงัเอาไวบุ้คคลก็จะไดรั้บความพึงพอใจ  และใน
ขณะเดียวกนัก็จะคาดหวงัในส่ิงท่ีสูงข้ึนอีกเร่ือย ๆ  จากแนวความคิดน้ีจะเห็นไดว้า่ประชาชนผูซ่ึ้งเลือกตั้งคณะ
ผูบ้ริหารเทศบาลเขา้มาย่อมตอ้งการท่ีจะไดรั้บผลตอบแทนดา้นบริการสาธารณะจากคณะผูบ้ริหารตามท่ีตนเอง
คาดหวงัไว ้ คือคาดหวงัวา่เม่ือไดรั้บเลือกตั้งเขา้มาแลว้จะสามารถด าเนินการต่าง ๆ  ให้เป็นไปตามนโยบาย  และ
ภารกิจท่ีเคยเสนอไวก่้อนการเลือกตั้ง 
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2.4  แนวคดิเกีย่วกบัความคดิเห็น 
2.4.1  ความหมายของความคดิเห็น 
ไดมี้นกัวชิาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของความคิดเห็น  (Opinion)  ไวต้่าง ๆ  กนัดงัน้ี 
พจนานุกรมของ  Webster  (1967)  กล่าววา่  ความคิดเห็นเป็นการแสดงออกของการตดัสินใจหรือการ

ลงความคิดเห็นเก่ียวกบับุคคลหรือส่ิงใด  เป็นการประเมินสถานการณ์  หรือประเมินค่าตามความเช่ือถือหรือ
ความรู้สึก  โดยตามความเช่ือถือ  มีน ้ าหนกัมากกวา่  ความประทบัใจแต่นอ้ยกวา่ความรู้อนัแทจ้ริง 

Kolesnik  (1970, 320)  ใหนิ้ยามความคิดเห็นวา่  ความคิดเห็นเป็นการแสดงออกซ่ึงการตดัสินใจจากการ
ประเมินค่า  (Evaluation Judgment)  หรือทศันะ  (Point of View)  เก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะ  และความ
คิดเห็นหรือทศันะน้ียอ่มไดรั้บอิทธิพลจากทศันคติ 

Broom และ Philips  (อ้างใน  ประเสริฐ  แยม้กล่ินฟุ้ ง, 2519) กล่าวไวว้่า  ทัศนคติจะปรากฏอยู่ใน
ความคิดเห็นซ่ึงเป็นเร่ืองการตดัสินใจเฉพาะในประเด็นใดประเด็นหน่ึง   การเรียงล าดบัจากค่านิยมไปสู่ทศันคติ
และความคิดเห็นเป็นการกา้วจากเร่ืองทัว่ไปไปยงัเร่ืองเฉพาะ  จากสภาพจิตหรือความโนม้เอียงท่ีเร่ิมกวา้งๆ  และ
แคบเขา้  จนในท่ีสุดแสดงออกมาเป็น  ความคิดเป็นเฉพาะเร่ืองความคิดเห็นข้ึนอยูก่บัสถานการณ์  ความคิดเห็น
ของบุคคลท่ีแสดงถึงความกดดนัในสถานการณ์หน่ึงจะไม่มีผลผกูพนัจริงจงั  ดงัจะเห็นไดจ้ากกรณีสมาชิกสภานิติ
บญัญติั  ซ่ึงเปล่ียนความคิดเห็นของตนไปตามอ านาจของกลุ่มต่าง ๆ  และบรรยากาศ  ความคิดเห็นเปล่ียนแปลง
อยูเ่สมอ 

ทวี  เลรามัญ  (2520)  กล่าวว่า  ความคิดเห็นเป็นการแสดงออกซ่ึงความรู้สึกท่ีอยู่บนเส้นฐานของ
ขอ้เท็จจริงและทศันคติของบุคคลต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง  ซ่ึงอาจเป็นบุคคลกลุ่มบุคคลหรือสถานการณ์เป็นตน้  ความ
คิดเห็นอาจจะเป็นไปในทางเห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ยกบัส่ิงนั้นก็ได ้

สุชา  จนัทร์เอม  และ  สุรางค ์จนัทร์เอม  (2520)  มีความคิดเห็นวา่  เราไม่สามารถจะแยกทศันคติ  และ
ความคิดเห็นออกจากกนัได ้ เพราะทศันคติและความคิดเห็นนั้นมีลกัษณะคลา้ย ๆ  กนั  แต่ก็มีลกัษณะของความ
คิดเห็นจะไม่ลึกซ้ึงเหมือนทศันคติ 

เรืองเวทย ์ แสงรัตนา  (2522)  กล่าวว่า  ความคิดเห็นเป็นการแสดงออกทางดา้นความรู้สึกต่อส่ิงใดส่ิง
หน่ึงดว้ยการพูดหรือเขียน  โดยอาศยัพ้ืนความรู้  ประสบการณ์ และสภาพแวดลอ้มซ่ึงการแสดงความคิดเห็นน้ี
อาจจะไดรั้บการยอมรับหรือการปฏิเสธจากคนอ่ืน ๆ  ได ้

ปทานุกรมสังคมวิทยา  (ราชบัณฑิตยสถาน, 2523)  ได้บัญญัติค  าว่า  ความคิดเห็น  ซ่ึงตรงกับค าว่า  
Opinion  ในภาษาองักฤษไวว้า่  หมายถึง  1)  ขอ้พิจารณาเห็นวา่เป็นจริงจากการใชปั้ญญาความคิดประกอบ  ถึงแม้
จะไม่ไดอ้าศยัหลกัฐานพิสูจน์ยืนยนัไดเ้สมอไปก็ตาม  2) ทศันะหรือประมาณเก่ียวกบัปัญหา  หรือประเด็นใด
ประเด็นหน่ึง  3) ค าแถลงท่ียอมรับนบัถือกนัวา่เป็นผูเ้ช่ียวชาญในหัวขอ้ปัญหาท่ีมีผูน้ ามาขอปรึกษา  ค าวา่  ความ
คิดเห็น  มีความหมายใกลเ้คียงกบัค าวา่  “ทศันคติ”  ซ่ึงมีค  าอธิบายไดว้า่  คือ  แนวโนม้ท่ีบุคคลไดรั้บมาหรือเรียนรู้
มา  และกลายเป็นแบบอยา่งในการแสดงปฏิกิริยาสนบัสนุน  หรือเป็นปฏิปักษต์่อบางส่ิงบางอยา่งหรือต่อบุคคล
บางคน 

อุทัย  หิรัญโต  (2526) ให้ความเห็นไวว้่า  ความคิดเห็นของคนมีหลายระดบั คือ อย่างผิวเผินก็มีอย่าง
ลึกซ้ึงก็มี ส าหรับความคิดเห็นท่ีเป็นทศันคตินั้นเป็นความคิดเห็นอย่างลึกซ้ึง และติดตวัไปเป็นเวลานาน  และ
ความคิดเห็นทัว่ ๆ  ไปไม่เฉพาะอย่างยิ่งซ่ึงมีประจ าตวัของบุคคลทุกคนความคิดเห็นท่ีไม่ลึกซ้ึง  และเป็นความ
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คิดเห็นเฉพาะอย่าง  และมีอยู่เป็นเวลาอนัสั้ น  เรียกว่า  Opinion  เป็นความคิดเห็นประเภทหน่ึงท่ีไม่ตั้ งอยู่บน
รากฐานของพยานหลกัฐานท่ีเพียงพอแก่การพิสูจน์  มีความรู้แห่งอารมณ์นอ้ยและเกิดข้ึนไดง่้ายแต่ก็สลายตวัเร็ว 

กมลรัตน์  หลา้สุวงษ ์ (2527) ไดส้รุปวา่ ความคิดเห็นเป็นเพียงการแสดงออกท่ีเกิดจากความรู้สึกภายใน
ต่างๆ  ซ่ึงความรู้สึกภายในนั้นอาจเป็นเพียงเจตคติหรือความเช่ือหรือค่านิยมหรือถา้จะกล่าวในลกัษณะของ
พฤติกรรมในแง่ของจิตวทิยาก็กล่าวไดว้า่เจตคติ  ความเช่ือและค่านิยมเป็นพฤติกรรมภายในท่ีไม่มีผูใ้ดสงัเกตหรือ
ทราบไดน้อกจากตวัของเขาผูน้ั้น  แต่ความคิดเห็นเป็นพฤติกรรมภายนอกท่ีผูอ่ื้นสามารถสงัเกตหรือทราบไดอ้ยา่ง
ชดัเจน  ดงันั้นคนท่ีมีเจตคติหรือความเช่ือหรือค่านิยมอยา่งหน่ึง  แต่ถา้เขาไม่แสดงความคิดเห็นออกมาก็จะไม่มี
ผูใ้ดทราบไดเ้ลยวา่เขามีเจตคติหรือความเช่ือหรือค่านิยมเช่นใด 

นพมาศ  ธีรเวคิน  (2539)  อธิบายวา่  ความคิดเห็นนั้นถูกจดัวา่เป็นส่วนท่ีมนุษยไ์ดแ้สดงออกมาโดยการ
พดูหรือการเขียน มนุษยน์ั้นพดูจากใจจริง  พดูตามสงัคม  หรือพดูเพ่ือเอาใจผูฟั้งก็ตาม แต่เม่ือพดูหรือเขียนไปแลว้
ก็ท าให้เกิดผลได ้ คนส่วนใหญ่ก็มกัจะถือไดว้่าเป็นส่ิงท่ีมนุษยแ์สดงออกมานั้นเป็นส่ิงท่ีสะทอ้นถึงความในใจ  
ดว้ยเหตุน้ีจึงเป็นท่ีนิยมกนัมากความคิดเห็นของบุคคลเกิดจากประสบการณ์  การติดต่อสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น  การ
เลียนแบบและองคป์ระกอบทางสถาบนัสงัคม  คือ  

1)  ประสบการณ์  บุคคลจะมีความคิดเห็นในแบบใด  ลกัษณะใด  ข้ึนอยูก่บัวา่บุคคลนั้นมีประสบการณ์
กบัส่ิง ๆ  นั้น  ในลกัษณะใด 

2)  การติดต่อสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น  ความคิดเห็นของบุคคลอาจเกิดจากการท่ีมีการติดต่อสัมพนัธ์กนัมีการ
ถ่ายทอดเร่ืองราวต่าง ๆ  จากบุคคลนั้นแลว้ก็รับเอาความคิดเห็นนั้นมาเป็นของตนเอง 

3)  ตัวแบบ   ความคิดเห็นของบุคคลบางอย่างอาจเกิดจากการเลียนแบบไม่ว่าเป็นการเลียนแบบ
พฤติกรรมของบุคคลท่ีช่ืนชอบ หรือจากส่ือต่าง ๆ  ดว้ย 

4)  องคป์ระกอบทางสถาบนัสังคม  สถาบนัทางสังคมต่าง ๆ  ไม่วา่จะเป็นโรงเรียน  วดั  องค์การ  เป็น
ส่ิงท่ีมีอิทธิพลในการสร้างคามคิดเห็น  โดยบุคคลจะค่อย ๆ   รับประสบการณ์จากชีวติประจ าวนัจนกลายเป็นความ
คิดเห็นต่อไป 

กิตติ  สุทธิสมัพนัธ์  (2542)  ไดส้รุปปัจจยัพ้ืนฐานท่ีมีอิทธิพลต่อความคิดเห็นของบุคคล  ซ่ึงท าใหบุ้คคล
แต่ละคนแสดงความคิดเห็นท่ีอาจเหมือนกนัหรือแตกต่างกนัออกไป  คือ 

1)  ปัจจยัส่วนบุคคล  ไดแ้ก่ 
-  ปัจจยัทางพนัธุกรรมและร่างกาย  คือ  เพศ  อวยัวะ  ความครบถว้นสมบูรณ์ของอวยัวะต่าง ๆ  

คุณภาพของสมอง 
-  ระดบัการศึกษา การศึกษามีอิทธิพลต่อการแสดงออก  ซ่ึงความคิดเห็นและการศึกษาท าให้

บุคคลท่ีมีความรู้ในเร่ืองต่าง ๆ  มากข้ึน  และคนท่ีมีความรู้มากจะมีความคิดเห็นในเร่ืองต่าง ๆ  อยา่งมีเหตุผล 
-  ความเช่ือ  ค่านิยม  และเจตคติของบุคคลต่อเร่ืองต่าง ๆ  ซ่ึงอาจไดจ้ากการเรียนรู้กลุ่มบุคคล

ในสงัคม  หรือจากการอบรมสัง่สอนของครอบครัว 
-  ประสบการณ์  เป็นส่ิงท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้  ท าให้มีความรู้ความเขา้ใจในหนา้ท่ีและความ

รับผิดชอบต่องาน  ซ่ึงจะส่งผลต่อความคิดเห็น 
2)  ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม  ไดแ้ก่ 

-  ส่ือมวลชน  ไดแ้ก่  วิทย ุ โทรทศัน์  หนงัสือพิมพ ์ เป็นตน้  ส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีมีอิทธิพลอยา่ง
มากต่อความคิดเห็นของบุคคล  เป็นการไดรั้บข่าวสาร  ขอ้มูลต่าง ๆ  ของแต่ละบุคคล 
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- กลุ่มและสงัคมท่ีเก่ียวขอ้ง  มีอิทธิพลต่อความคิดเห็นของบุคคล  เพราะเม่ือบุคคลอยูใ่นกลุ่ม
ใดหรือสังคมใด  ก็จะตอ้งยอมรับและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของกลุ่มหรือสังคมนั้น  ซ่ึงท าให้บุคคลนั้นมีความ
คิดเห็นไปตามกลุ่ม  หรือสงัคมท่ีอยู ่

- ขอ้เท็จจริงในเร่ืองต่าง ๆ  หรือส่ิงต่าง ๆ  ท่ีบุคคลแต่ละคนไดรั้บ   ทั้ งน้ีเพราะขอ้เท็จจริงท่ี
บุคคลไดรั้บแตกต่างกนั  ก็จะมีผลต่อการแสดงความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั 

ปัจจยัท่ีท าใหบุ้คคลเกิดความคิดเห็นต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงประกอบดว้ย 
1)  ปัจจยัทางพนัธุกรรมและร่างกาย  เป็นปัจจยัท่ีมกัจะไม่มีการพูดถึงมากนัก ซ่ึงจากการศึกษาพบว่า  

ปัจจยัทางพนัธุกรรมจะมีผลต่อความกา้วร้าวของบุคคล  ซ่ึงจะท าให้มีผลต่อการศึกษา  เจตคติ  หรือความคิดเห็น
ของบุคคลนั้น ๆ  ได ้ ประสบการณ์โดยตรงของบุคคล  คือ  การท่ีบุคคลไดรั้บความรู้สึก  และความคิดโดยตรงไม่
วา่จะเป็นการกระท า  หรือไดพ้บเห็นต่อส่ิงต่างๆดว้ยตวัเอง  ท าใหเ้กิดเจตคติหรือความคิดเห็นจากประสบการณ์ท่ี
ตนเองไดรั้บ 

2)  อิทธิพลจากครอบครัว  เป็นปัจจยัท่ีบุคคลไดรั้บจากการเล้ียงดู  อบรม  ของพ่อแม่และครอบครัว  ท า
ใหเ้ด็กไดรั้บการอบรมสั่งสอน  ทั้งในความคิด  การตอบสนองความตอ้งการทาง ดา้นร่างกาย  การให้รางวลั  และ
การลงโทษ 

3)  เจตคติและความคิดเห็นของกลุ่ม  เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลมากเพราะบุคคลตอ้งมีสังคมและอยูร่วมกนั
เป็นกลุ่ม  ดงันั้นเจตคติและความคิดเห็นต่าง ๆ  ของกลุ่มจะไดรั้บการถ่ายทอดสู่ตวับุคคล 

4)  ส่ือมวลชน  เป็นการท่ีบุคคลไดรั้บข่าวสาร ความคิดเห็น หรือเจตคติต่าง ๆ  จากส่ือดา้นต่าง ๆ  จะมี
ผลท าใหบุ้คคลมีความคิดเห็น  ความรู้สึก  เป็นไปตามขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ  ท่ีไดรั้บ 

Foster  (1952 อา้งใน สุนิภา  งามสนัติกลุ, 2543) ไดส้รุปวา่มีปัจจยั  2  ประการ  ท่ีท าใหเ้กิดความคิดเห็น  
ดงัน้ี 

1)  ประสบการณ์ท่ีบุคคลมีต่อส่ิงของ  คน  หมู่คณะ  เร่ืองราวต่าง ๆ  หรือสถานการณ์  ความคิดเห็น  
เกิดข้ึนในตวับุคคลจากการไดพ้บเห็น  ความคุน้เคย  อาจถือไดว้า่เป็นประสบการณ์ตรงและจากการไดย้ินไดฟั้ง  
ไดเ้ห็นรูปถ่าย  หรืออ่านจากหนงัสือโดยไม่ไดพ้บเห็นของจริงถือวา่เป็นประสบการณ์ทางออ้ม 

2)  ระบบค่านิยมและการตดัสินค่านิยม  เน่ืองมาจากกลุ่มชนแต่ละกลุ่มมีค่านิยมและการตดัสินค่านิยม
ไม่เหมือนกนั  คนแต่ละกลุ่มจึงมีความคิดเห็นในส่ิงต่าง ๆ  แตกต่างกนั 

2.4.2  วธีิวดัความคดิเห็น 
พรเพญ็  เพชรสุขศิริ  (2531)  ไดก้ล่าวถึง  มาตรวดัทศันคติและความคิดเห็นท่ีใชก้นัอยูแ่พร่หลาย  ซ่ึงมี  

4  วธีิ  คือ 
1)  วิธีของเธอร์สโตน  (Thurstone’s Method)  เป็นวิธีสร้างมาตรวดัออกเป็นปริมาณแลว้เปรียบเทียบ

ต าแหน่งของความคิดเห็น  หรือทศันคติไปในทางเดียวกนัและเสมือนวา่เป็น  scale  ท่ีมีช่องทางเท่ากนั  (Equal-
Appearing Intervals) 

2)  วิธีของกัตต์แมน  (Guttman’s Scale)  เป็นวิธีวดัทัศนคติหรือความคิดเห็นในแนวเดียวกัน  และ
สามารถจดัอนัดบัของทศันคติสูง-ต ่า  แบบเปรียบเทียบกนัและกนัได ้ จากอนัดบัต ่าสุดถึงสูงสุดได ้ และแสดงถึง
การสะสมของขอ้ความคิดเห็น 

3)  วธีิจ าแนกแบบ  เอส ดี สเกล  (Semantic Differential Scale: S-D Scale)  เป็นวธีิวดัทศันคติหรือความ
คิดเห็น  โดยอาศยัคู่ค  าคุณศพัทท่ี์มีความหมายตรงกนัขา้ม  (Bipolar Adjective)  เช่น ดี-เลว, ขยนั-ข้ีเกียจ  เป็นตน้ 
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4) วิธีของไลเคิร์ท (Likert’s Method) เป็นวิธีสร้างมาตรวดัทศันคติและความคิดเห็นท่ีนิยมแพร่หลาย  
เพราะเป็นวิธีสร้างมาตรวดัท่ีง่าย  ประหยดัเวลา  ผูต้อบสามารถแสดงทศันคติในทางชอบหรือไม่ชอบ  โดยจดั
อนัดบัความชอบหรือไม่ชอบ  ซ่ึงอาจมีค าตอบใหเ้ลือก  4  หรือ  5  ค  า ตอบ  และใหค้ะแนน 5, 4, 3, 2, 1  หรือ  +2, 
+1, 0, - 1, -2 ตามล าดบั 

Thurstone  (1928 อา้งใน สุนิภา  งามสนัติกุล, 2543)  ไดก้ล่าววา่  การวดัความคิดเห็นโดยทัว่ไป  ตอ้งมี
ส่วนประกอบ  3  อยา่ง  คือ  บุคคลท่ีถูกวดั  ส่ิงเร้า  และการตอบสนอง  ซ่ึงจะออกมาเป็นระดบั  สูง-ต ่า  มาก-นอ้ย  
วธีิวดัความคิดเห็นนั้นโดยมาก  จะใชก้ารตอบแบบสอบถามและการสัมภาษณ์  โดยให้ผูท่ี้ตอบค าถามเลือกตอบ
แบบสอบถาม 

สรุปไดว้า่  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความคิดเห็นนั้นอาจแบ่งไดเ้ป็นปัจจยัดา้นบุคคลซ่ึงรวมถึงขอ้มูลส่วน
บุคคล  ขอ้มูลในดา้นงานและปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม  ซ่ึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความคิดเห็นนั้นอาจจะเป็นปัจจยัส่วน
บุคคล  ไดแ้ก่  เพศ  อายุ  ซ่ึงเป็นปัจจยัทางพนัธุกรรมและร่างกาย  ระดบัการศึกษา  การศึกษามีอิทธิพลต่อการ
แสดงออกซ่ึงความคิดเห็นและการศึกษาท าให้บุคคลมีความรู้ในเร่ืองต่าง ๆ  มากข้ึน  และคนท่ีมีความรู้มากจะมี
ความคิดเห็นต่าง ๆ  อยา่งมีเหตุผล  ส่วนขอ้มูลในดา้นงาน  ไดแ้ก่  ระดบัต าแหน่งระยะเวลาในการปฏิบติังานหรือ
ประสบการณ์เป็นส่ิงท่ีก่อใหเ้กิดการเรียนรู้  ท าให้มีความรู้ความเขา้ใจในหนา้ท่ีและความรับผิดชอบต่องานซ่ึงจะ
ส่งผลต่อความคิดเห็นส่วนปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม  ได้แก่  ส่ือต่าง ๆ  การได้รับขอ้มูลข่าวสารจากส่ือต่าง ๆ  มี
อิทธิพลอยา่งมากต่อความคิดเห็นของบุคคลกลุ่มและสงัคมท่ีเก่ียวขอ้ง  เช่น  การเขา้มีส่วนร่วมมีอิทธิพลต่อความ
คิดเห็นของบุคคล  เพราะเม่ือบุคคลในกลุ่มใดหรือสงัคมใดก็จะตอ้งยอมรับ และปฏิบติัตามกฎเกณฑข์องกลุ่มหรือ
สงัคมนั้น  ซ่ึงท าใหบุ้คคลมีความคิดเห็นไปตามกลุ่มหรือสงัคมนั้น ๆ  ขอ้เท็จจริงในเร่ืองราวต่าง ๆ  หรือส่ิงต่าง ๆ  
ท่ีบุคคลแต่ละคนไดรั้บ   
 
2.5 แนวคดิเกีย่วกบัตวัก าหนดคุณภาพของการบริการ 
 คุณภาพของการบริการนั้นมีความหมายหลายประการ คือ บริการดี ราคารับได ้หรือความพอใจของผูซ้ื้อ  
การบริการท่ีมีคุณภาพจะเกิดความประทบัใจไปนาน  การบริการท่ีดีมีคุณภาพ่จึงเหมือนกบัการให้ประโยชน์สุข 
ซ่ึงมีคุณค่าต่อชีวติ 
 คุณภาพของการบริการจึงเป็นมาตรการท่ีใชว้ดัระดบัการบริการวา่ดี  ตรงกบัความคาดหวงัของผูบ้ริโภค
หรือผูรั้บบริการเพียงใด กล่าวคือ ถา้การบริการท่ีคาดหวงัว่าจะไดรั้บมากกว่าการบริการท่ีเราไดรั้บจริงผลก็คือ  
คุณภาพของการบริการนั้นใชไ้ม่ได ้ แต่ถา้การบริการท่ีคาดหวงัวา่จะไดรั้บเท่ากบัการบริการท่ีเราไดรั้บจริงผลก็
คือ คุณภาพของการบริการน้ีน่าพอใจ และถา้การบริการท่ีคาดหวงัวา่จะไดรั้บนอ้ยกวา่การบริการท่ีเราไดรั้บจริง
ผลก็คือ คุณภาพของการบริการนั้นดีเยีย่ม 
 ผลการคน้ควา้เก่ียวกบัปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนดคุณภาพของการบริการ  ซ่ึงปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนดคุณภาพ
ของการบริการท่ีสามารถน าไปใชไ้ดก้บัการบริการทัว่ ๆ ไป มี 10 ประการดงัต่อไปน้ี 

1) ไวใ้จได ้ความหมายวา่ การบริการนั้น ตอ้งคงเสน้คงวาและไวว้างใจ 
2) ความพร้อม หมายถึง การบริการท่ีพร้อมทุกเวลา ผูใ้หบิ้รการมีความเตม็ใจและได ้

เตรียมตวัท่ีจะใหบ้ริการอยูเ่สมอ 
3) ความสามารถ หมายถึง ผูใ้หบ้ริการจะตอ้งมีทกัษะและความรู้ในการใหบ้ริการ 
4) ความสามารถในการเขา้ถึง หมายความวา่ จะตอ้งง่ายต่อการติดต่อ ไม่มีพิธีการซบัซอ้น 
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ไม่เสียเวลารอคอยนาน 
5) ความมีอธัยาศยั หมายถึง ความสุภาพอ่อนนอ้ม เป็นมิตร และเขา้ใจความรู้สึกของลูกคา้ 
6) การสร้างสมัพนัธ์ คือ การติดต่อใหข้่าวสารลูกคา้ ดว้ยภาษาท่ีลูกคา้เขา้ใจ รวมทั้งรับฟัง 

ความคิดเห็นของลูกคา้ 
7) เช่ือถือได ้ หมายถึง การบริการนั้นมีความซ่ือตรง เช่ือถือ และไวว้างใจได ้
8) มัน่คงปลอดภยั  หมายถึง บริการจะตอ้งไม่เป็นท่ีสงสยั ปราศจากการเส่ียงและอนัตราย 
9) รู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ หมายถึง พยายามท าความเขา้ใจถึงความตอ้งการและความ 

คาดหวงัของลูกคา้ ใหบ้ริการท่ีท าใหลู้กคา้คิดวา่เป็นความใส่ใจเฉพาะตวั 
 10)  พยายามให้ส่ิงท่ีลูกคา้สัมผสัได ้หมายถึง ว่าเน้นเป็นพิเศษในเร่ืองส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเป็น
รูปธรรม บุคลากร ตลอดจนส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ ท่ีสามารถสมัผสัได ้
 อเดยแ์ละแอนเดอร์เชน (Aday and Andersen, 1978) กล่าวถึงทฤษฎีท่ีช้ีพ้ืนฐาน 6 ประเภท ท่ีเก่ียวกับ
ความพึงพอใจของผูม้าใชบ้ริการ  และความรู้สึกท่ีผูใ้ชบ้ริการไดรั้บจากการบริการเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะช่วยประเมิน
ระบบบริการวา่ไดมี้การเขา้ถึงผูใ้ชบ้ริการ ความพึงพอใจ 6 ประเภทนั้น คือ 

1) ความพึงพอใจต่อความสะดวกท่ีไดรับจากบริการ ซ่ึงแยกออกเป็น 
-  การใชเ้วลารอคอยในสถานท่ีบริการ 
-  การไดรั้บการดูแลเม่ือมีความตอ้งการ 
-  ความสะดวกสบายท่ีไดรั้บในสถานบริการ 

 2)   ความพึงพอใจต่อการประสานงานของการบริการ ซ่ึงแยกออกเป็น 
  -  การไดรั้บบริการทุกประเภทในสถานท่ีคือผูใ้ชบ้ริการสามารถขอรับบริการความตอ้งการ
ของผูใ้ชบ้ริการ 
  -  ผูใ้หบ้ริการใหค้วามสนใจผูใ้ชบ้ริการ 
  -  ไดมี้การติดตามผลงาน 
 3)   ความพึงพอใจต่อขอ้มูลท่ีไดรั้บจากบริการ 
 4) ความพึงพอใจต่ออธัยาศยั ความสนใจของผูใ้ห้บริการ ไดแ้ก่ การแสดงอธัยาศยัท่าทางท่ีดี เป็นกนัเอง
ของการใหบ้ริการ และความสนใจ ห่วงใยต่อผูใ้ชบ้ริการ 
 5)   ความพึงพอใจต่อคุณภาพของบริการ ไดแ้ก่ คุณภาพของการบริการต่อผูใ้ชบ้ริการ 
 ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ (2541) ได้อธิบายแนวคิดของ Philip Kotler เก่ียวกับตวัก าหนดคุณภาพของการ
บริการไวด้ังน้ี  ผูใ้ห้บริการจะตอ้งท าให้ผลิตภณัฑ์แตกต่างจากคู่แข่งขนั  ส่ิงส าคญัส่ิงหน่ึงในการสร้างความ
แตกต่างของธุรกิจให้บริการ คือ การรักษาระดับการให้บริการท่ีเหนือกว่าคู่แข่งขนั  โดยเสนอคุณภาพการ
ใหบ้ริการตามท่ีลูกคา้ไดค้าดหวงัไว ้ โดยทัว่ไปคุณภาพของการบริการสามารถพิจารณาไดจ้ากตวัก าหนดคุณภาพ
ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 
 

1) ความพึ่งพาได ้หมายถึง ความสามารถในการปฏิบติังานในลกัษณะท่ีเช่ือถือไดถู้กตอ้งสม ่าเสมอ 
2) ความพร้อมในการตอบสนอง หมายถึง ความเตม็ใจท่ีจะใหบ้ริการและช่วยเหลือลูกคา้อยา่งรวดเร็ว 
3) ความสามารถในการแข่งขนั หมายถึง ทักษะ ความรู้ ความสามารถท่ีจ าเป็นเพื่อให้การบริการ

เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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4) ความเขา้ถึงไดง่้าย หมายถึง ความสะดวกในการติดต่อ สามารถเขา้พบไดง่้าย 
5) การมีมารยาทท่ีดี หมายถึง ความสุภาพ อ่อนนอ้ม ใหค้วามเคารพไม่ถือตวั 
6) การติดต่อส่ือสารท่ีดี หมายถึง การตั้งใจฟังและเขา้ใจลูกคา้ การให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งแก่ลูกคา้โดยใช้

ภาษาและค าพดูท่ีลูกคา้สามารถเขา้ใจง่าย 
7) ความน่าเช่ือถือ หมายถึง มีความน่าเช่ือถือ สามารถไวว้างใจไดแ้ละมีความซ่ือสตัย ์
8) ความปลอดภยั หมายถึง การปกป้องลูกคา้ จากอนัตรายความเส่ียง หรือ ขอ้สงสัยต่าง ๆ เคารพใน

ความลบัท่ีเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้ 
9) ส่ิงท่ีสมัผสัได ้หมายถึง ส่ิงอ านวยความสะดวก เคร่ืองอุปกรณ์ รวมถึงบุคลิกภาพของพนกังาน 

     
2.6 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

กิตติธัช  อ่ิมวฒันกุล (2553)   ศึกษาเร่ือง  ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอโนนไทย จงัหวดันครราชสีมา มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ
ศึกษาระดับความพึงพอใจและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอโนนไทย โดยรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง  ประกอบดว้ย
สมาชิกสภาทอ้งถ่ินและประชาชนในเขตพ้ืนท่ีบริการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนไทย จ านวน 9 แห่ง เพ่ือ
น าผลการศึกษามาบนัทึกขอ้มูลประมวลผล วิเคราะห์ ประเมินผล และผลความพึงพอใจของประชาชน โดยใช้
วธีิการ Taro Yamane เพ่ือหาจ านวนขนาดกลุ่มตวัอยา่งจากประชาชนทั้งหมด และใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งประชาชน
อย่างเป็นสัดส่วนเพ่ือให้ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างจากแต่ละต าบล  ไม่น้อยกว่า 398 คน ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การศึกษาจึงเป็นแบบสอบถามปลายปิดและปลายเปิด ส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลจะใชโ้ปรแกรม SPSS เพื่อวดั
ค่าเฉล่ียและการกระจายของขอ้มูล  จากผลการศึกษาท าให้ทราบวา่ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ขององค์การบริการส่วนต าบลดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นถนน ดา้นไฟฟ้าแสงสว่าง และดา้น
ประปา  อีกทั้งระดบัความพึงพอใจของประชาชนของแต่ละต าบลในเขตอ าเภอโนนไทย จงัหวดันครราชสีมา 
รวมถึงขอ้เสนอแนะต่าง ๆ เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนพฒันาการให้บริการดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานให้มี
ประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ประชาชนต่อไป 

ณัฐวุฒิ  พิริยะจีระอนันต์  (2544)  ศึกษาเร่ือง  ความพึงพอใจของประชาชนท่ี มีต่อการให้บริการของ
เทศบาลนครเชียงใหม่  พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดบัมากต่อการให้บริการเทศบาลนคร
เชียงใหม่ในงาน  ด้านการศึกษา  และกองคลงัตามล าดับ  ส าหรับกองสาธารณสุข  และกองช่างพบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดบัน้อย  ในรายละเอียดของงานด้านกองการศึกษามีความพึงพอใจมากทุก
ดา้น  ส าหรับดา้นกองคลงั พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากทุกงานยกเวน้ดา้นอากรฆ่า
สัตว ์ งานพัฒนาชุมชน  และงานสังคมสงเคราะห์  ท่ีมีอยู่ในระดับความพึงพอใจน้อย  แต่ส าหรับงานกอง
สาธารณสุขและกองช่างในรายะละเอียดของทุกงานพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจนอ้ยในทุกดา้น 

ส าหรับระดบัความพึงพอใจดา้นการบริการ  ดา้นค่าธรรมเนียม  ดา้นสถานท่ี  ดา้นพนกังานท่ีใหบ้ริการ 
ด้านอุปกรณ์ ด้านการติดต่อส่ือสาร  และด้านขั้นตอนท่ีให้บริการ  พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามมีระดับความ       
พึงพอใจในเร่ืองการติดต่อส่ือสารและสถานท่ี  ในระดบัความพึงพอใจมาก ส าหรับดา้นพนกังาน  ดา้นการบริการ  
ดา้นอุปกรณ์  ดา้นขั้นตอนการให้บริการ และดา้นค่าธรรมเนียม  มีระดบัความพึงพอใจในระดบัน้อยตามล าดบั
ส าหรับระดบัปัญหาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัปัญหามากในดา้นค่าธรรมเนียม  ดา้นการบริการ  ดา้น
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พนักงาน  ดา้นอุปกรณ์  ตามล าดบัและในดา้นสถานท่ี ดา้นการติดต่อส่ือสารและดา้นขั้นตอนท่ีให้บริการอยูใ่น
ระดบัปัญหานอ้ยตามล าดบั 

พงษไ์พบูลย ์ ศิลาวราเวทย ์และทิฆมัพร  คุม้วงค ์(2551) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของผูม้ารับบริการ
จากองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าลอ้ อ าเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี  ผลการศึกษาพบวา่ ดา้นกระบวนการและ
ขั้นตอนในการในการให้บริการ พบวา่ ความพึงพอใจโดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก โดยผูรั้บบริการมีความพึงพอใจ
ในดา้นก าหนดกระบวนการหรือขั้นตอนในการใหบ้ริการแก่ผูสู้งอาย ุผูพิ้การและผูป่้วยเอดส์อยา่งชดัเจนมากท่ีสุด 
รองลงมาคือผูรั้บบริการสามารถตรวจสอบบญัชีรายช่ือผูสู้งอายุ  ด้านความพึงพอใจดา้นเจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการ  
พบว่า ความพึงพอใจโดยเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก  โดยจ าแนกตามล าดับดังน้ี เจา้หน้าท่ีขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเป็นผูมี้อธัยาศยัไมตรีท่ีดีแก่ผูม้ารับบริการ เช่น ยิ้มแยม้แจ่มใส พูดจาไพเราะและมีความสุภาพมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ เป็นบุคคลท่ีมความซ่ือสัตยสุ์จริต ไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ จากการให้บริการ  
และมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนไดซ้ักถาม  ทุกประเด็นเก่ียวกบัการสงเคราะห์กลุ่มเป้าหมายจนกระทัง่หมด
ความสงสัย   ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก พบวา่ ความพึงพอใจโดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก  โดยจ าแนกตามล าดบั
ดังน้ี ผูรั้บบริการมีความพึงพอใจในด้านการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยงัชีพด้วยวิธีการรับเงินสดมากท่ีสุด 
รองลงมาผูรั้บบริการพึงพอใจในดา้นระหวา่งรอรับบริการไดรั้บความสะดวกในส่ิงท่ีองคก์ารบริการส่วนต าบลจดั
ไวเ้ป็นอยา่งดี  ผูรั้บบริการมีความพึงพอใจในดา้นการจดัเตรียมสถานท่ีท่ีเหมาะสมเพ่ือใหบ้ริการแก่ผูรั้บบริการ 

พวงเพชร  สุวรรณชาติ (2553)  ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินการด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน ของเทศบาลนครหาดใหญ่ ระหวา่งพ.ศ. 2552-2553 ผลการวิจยัพบวา่ ประชากรท่ีอาศยัในเขต
เทศบาลนครหาดใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเทศบาลนครหาดใหญ่โดยภาพรวมและพิจารณาใน
แต่ละโครงการอยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด และผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนกลุ่ม
ตัวอย่างต่อการด าเนินการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ระยะเวลาอยู่ในชุมชน ไม่มี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ส่วนปัญหาและ
ขอ้เสนอแนะทัว่ไปของประชาชนกลุ่มตวัอยา่ง คือ ควรปรับปรุงก่อสร้างทางเทา้และซ่อมแซมถนนให้เพียงพอ
และสะดวกในการสญัจร  ควรเอาใจใส่ในการเก็บขยะในคูระบายน ้ าอยา่งสม ่าเสมอเพ่ือป้องกนัขยะอุดตนั ขยายคู
ระบายน ้ าเพ่ือให้ทันในสภาวะฉุกเฉินในการระบายน ้ า และจดัอบรมในประชาชนให้ชุมชนให้มีความรู้  ควร
ด าเนินการแก้ไขเคร่ืองหมายจราจรและสัญญาณไฟจราจรท่ีไม่ชดัเจนและเพ่ิมตามจุดต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม ควร
ด าเนินการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะเพ่ิมเติมในจุดท่ีล่อแหลมต่อการเกิดอุบติัเหตุและอาชญากรรม และจดัการตรวจ
ตราแกไ้ขอยา่งรวดเร็วเม่ือเกิดการช ารุด 

พัณณิตา  ทองไสย (2547)  ศึกษาเร่ือง  ความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลท่ีมีต่อการ
บริหารงานของคณะผูบ้ริหารเทศบาลต าบลสวา่งแดนดิน  อ าเภอสวา่งแดนดิน  จงัหวดัสกลนคร พบวา่  ประชาชน
มีความพึงพอใจการบริหารงานของคณะผูบ้ริหารเทศบาลต าบลสวา่งแดนดินภาพรวมในระดบัต ่า เม่ือวิเคราะห์
ความพึงพอใจเป็นรายดา้น พบวา่ ประชาชนมีความพึงพอใจระดบัสูงดา้นการจดัหารายได ้ แต่มีความพึงพอใจใน
ระดบัต ่าในดา้นท่ีเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียคือ ความพึงพอใจดา้นการควบคุมการปฏิบติังานของพนกังาน  ดา้นการ
บริหารงานเทศบาล ดา้นการปฏิบติัตามนโยบายหาเสียง  ดา้นการพฒันาทอ้งถ่ิน  และดา้นสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ประชาชนท่ีมีการศึกษาต ่ากว่าระดับปริญญาตรีมีความพึงพอใจการบริหารงานของคณะผูบ้ริหาร
เทศบาลภาพรวมสูงกวา่ประชาชนท่ีมีการศึกษาตั้งแต่ระดบัปริญญาตรีข้ึนไปอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
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ในขณะท่ีประชาชนเพศชายและหญิง  ประชาชนท่ีมีระดบัอาย ุ อาชีพ  และรายไดแ้ตกต่างกนั  มีความพึงพอใจ
การบริหารงานของคณะผูบ้ริหารเทศบาลต าบลไม่แตกต่างกนั 

สโรชา  แพร่ภาษา  (2549)  ศึกษาเร่ือง  การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอ่การใหบ้ริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  กรณีศึกษา  องค์การบริหารส่วนจังหวดัฉะเชิงเทรา อ าเภอเมือง  จังหวดั
ฉะเชิงเทรา วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาระดบัของความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการ การศึกษาถึงปัญหา
และอุปสรรค  ท่ีมีต่อการให้บริการแก่ประชาชน  ตลอดจนแนวทางการพฒันาการของการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวดัฉะเชิงเทรา  โดยท าการส ารวจความพึงพอใจใน  3  ภารกิจ  คือ  1) ภารกิจการให้บริการ
เคร่ืองจกัรกล  งานส่งเสริมประเพณีวฒันธรรม ศิลปะ/กีฬา  และงานระบบสารสนเทศและประชาสัมพนัธ์  2) ภารกิจ
งานการให้บริการจดทะเบียนพาณิชย ์ประจ ามกราคม– สิงหาคม 2549  3) ภารกิจงานด้านการจดัเก็บค่าธรรมเนียม
โรงแรมขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัฉะเชิงเทราประจ าปีงบประมาณ 2549 พบวา่แต่ละขอ้ตอบสนองต่อภารกิจทั้ง 
3 ดา้นออกมาในระดบัดี 

ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวดัอุบลราชธานี  (2550) ศึกษาเร่ือง ความ         
พึงพอใจต่อการให้บริการของส านกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัอุบลราชธานี  โดยการเก็บ
ขอ้มูลจากประชาชนท่ีมาติดต่อราชการโดยสุ่มแบบง่าย จ านวน 100 คน โดยการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ประเด็นคือ 
ขอ้มูลทัว่ไป ขอ้มูลดา้นการบริการ ขอ้มูลดา้นกระบวนการให้บริการดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก  โดยการศึกษา
พบวา่ ดา้นการใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี/บุคลากรให้บริการดว้ยรอยยิม้สุภาพเป็นมิตร บริการดว้ยความรวดเร็วดูแล
เอาใจใส่กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ และให้ค  าแนะน า หรือตอบขอ้ซักถามไดเ้ป็นอยา่งดี  โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก  ดา้นกระบวนการขั้นตอนการให้บริการเป็นระบบและเป็นขั้นตอน มีระยะเวลาให้บริการท่ีเหมาะสม 
บริการเป็นระบบก่อน-หลงัอยา่งยติุธรรม มีเคร่ืองมือใหบ้ริการท่ีทนัสมยั มีเอกสาร แผ่นป้าย แผ่นพบั บอร์ด แจง้
ขอ้มูลต่าง ๆ และมีตูแ้สดงความคิดเห็น โดยภาพรวมประชากรผู ้ตอบแบบสอบสัมภาษณ์มีความพึงพอใจอยูใ่น
ระดับมาก  ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกความสะดวกต่าง ๆ เช่น ท่ีนั่งผูรั้บบริการ สถานท่ีบริการสะอาดเป็น
ระเบียบ ความชดัเจนของป้ายต่าง ๆ เช่น ป้ายประชาสัมพนัธ์ บอกจุดบริการ โทรศพัทส์าธารณะ บริการน ้ าด่ืม ท่ี
จอดรถ หอ้งน ้ า โดยภาพรวมผูต้อบแบบสัมภาษณ์มีความพึงพอใจในระดบัมาก และดา้นผลรวมการให้บริการทุก
ดา้นมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  ในดา้นการใหค้  าแนะน าการปรับปรุงการใหบ้ริการ เร่ืองสถานท่ีท่ียงัมีความ
คบัแคบ 

สุนทร  จนัทรนนท์  (2550)  ศึกษาเร่ือง  ความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลนครยะลา  ท่ีมีต่อ
การบริหารงานดา้นสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้มของเทศบาลนครยะลา  ผลการวิจยัพบวา่  กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษามี
ความพึงพอใจต่อการบริหารงานดา้นสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้มโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  ค่าเฉล่ีย 3.46  มีความ
พึงพอใจมากท่ีสุดคือ  ปัจจุบนัพึงพอใจกบัสภาพแวดลอ้มภายในชุมชน  และมีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดคือ  การ
ด าเนินการก าจัดสุนัขท่ีไม่ปรากฏเจ้าของ ปัญหาด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมมากท่ีสุดคือ  การ
ประชาสัมพนัธ์ในงานดา้นสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้มไม่ทัว่ถึง  ร้อยละ 82.1  ขอ้เสนอแนะ  เทศบาลนครยะลา
ควรจดัประชาสมัพนัธ์ใหม้ากข้ึนทุกชุมชน 

แวหะมะ จินาแวและอริยา คูหา (2553)  ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวดันราธิวาส กรณีศึกษาประชาชนในเขตอ าเภอยี่งอ ในบริการ 8 ดา้น คือ โครงสร้าง
พ้ืนฐาน ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นการแกไ้ขปัญหาความยากจน ดา้นการศึกษา ดา้นสังคมและพฒันาคุณภาพชีวิต ดา้น
การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ดา้นการบริหารจดัการท่ีดี ดา้นความมัน่คงและเสริมสร้างสนัติสุข  
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มีวตัถุประสงค์ 1.เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวดั
นราธิวาส กรณีศึกษาประชาชนในเขตอ าเภอยีง่อ 2. เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการใหบ้ริการ
ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันราธิวาส ตามตวัแปรเพศ อาย ุรายได ้และระดบัการศึกษา 3.เพ่ือศึกษาปัญหาและ
ขอ้เสนอแนะของประชาชนต่อการบริการของขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันราธิวาส  โดยกลุ่มตวัอยา่งในการ
วิจยั เป็นประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นเขตพ้ืนท่ีอ าเภอยี่งอ จงัหวดันราธิวาส จ านวน 396 คน  โดยใชว้ีการสุ่มตวัอยา่ง
แบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ตามสัดส่วนของจ านวนประชากรกบัขนาดกลุ่มตวัอย่างซ่ึงสุ่มจาก
ครัวเรือนโดยเป็นหัวหน้าครัวเรือนหรือตวัแทนโดยใช้ตารางเลขสุ่ม (Ramdom Number Table) จากประชากร
ทั้งหมด 38,032 คน โดยใชแ้บบสอบถามวดัความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดันราธิวาส ซ่ึงมีค่าความเช่ือมัน่ 0.96 และแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาและขอ้เสนอแนะ
ในการแกไ้ขปรับปรุงการบริการขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันราธิวาส 

อมรรัตน์  วงค์ไขยสิทธ์ิ  (2550)  ศึกษาเร่ือง  ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของ
เทศบาลต าบลสบปราบ จ าแนกตาม เพศ อาย ุการศึกษา  และรายได ้ และศึกษาถึงปัญหาอุปสรรค ตลอดจนความ
ตอ้งการของประชาชนท่ีมีการให้บริการของเทศบาลต าบลสบปราบ อ าเภอสบปราบ จงัหวดัล าปาง  โดยกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนผูม้าใช้บริการกับเทศบาลต าบลสบปราบทั้ ง 5 กอง  ได้แก่ ส านัก
ปลดัเทศบาล  กองคลงั  กองช่าง  กองการศึกษา  และกองสาธารณสุข จ านวน 376 คน  และไดรั้บแบบสอบถาม
กลบัคืนมา 353 ฉบบั  คิดเป็นร้อยละ 93.88  โดยใชว้ิธีการเลือกสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ  เคร่ืองท่ีใชใ้นการวิจยัคือ 
แบบสอบถามปลายปิด  โดยใชม้าตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั  และแบบปลายเปิด  ซ่ึงผูศึ้กษาไดส้ร้างขั้นมาและ
ไดรั้บการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญ  โดยมีค่าความเช่ือมัน่โดยรวมเท่ากบั 0.8285 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
ได้แก่ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t และการทดสอบค่า f (One-Way 
Anova) จากผลการวิจยัพบวา่ 1) ประชาชนผูรั้บบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลสบ
ปราบอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.34) ส่วนความพึงพอใจในรายดา้นเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ยคือ  ดา้นความ
สะดวกของสถานท่ีใหบ้ริการ  ดา้นความรู้ของพนกังานผูใ้หบ้ริการ  ดา้นพนกังานใหบ้ริการ  ดา้นคุณภาพภาพงาน
บริการ  และดา้นขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บจากากรให้บริการ 2) ประชาชนผูรั้บบริการซ่ึงมีเพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ
และรายได ้ มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกนัในดา้นความสะดวกของสถานท่ีให้บริการ ดา้นพนักงานให้บริการ 
ดา้นความรู้ของพนกังานใหบ้ริการและดา้นคุณภาพของงานบริการ  และพบวา่ประชาชนผูรั้บบริการท่ีแตกต่างกนั 
มีความพึงพอใจในด้านข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับจากการให้บริการแตกต่างกัน  3) ข้อเสนอแนะจากประชาชน
ตอ้งการให้ส านกังานงานเทศบาลต าบลสบปราบเนน้ท่ีการใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ีเป็นพิเศษในดา้นมารยาทและ
มนุษยสมัพนัธ์ 



บทที ่3 
วธีิด ำเนินกำรประเมนิ 

 
3.1 ประชำกรและกลุ่มตวัอย่ำง  

ประชำกร  

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี เป็นประชาชนท่ีเป็นตวัแทนครัวเรือนท่ีอาศยัในเขตเทศบาล

เมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช โดยแบ่งพ้ืนท่ีออกเป็น 20 ชุมชน และ 1 ยา่นการคา้ จ านวน 30,582 คน (ท่ีมา: 

งานทะเบียนราษฎร์ เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช ข้อมลู ณ เดือนกันยายน พ.ศ. 2561) 

กลุ่มตวัอย่ำง  

ขั้นท่ี 1 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี เป็นประชาชนท่ีเป็นตวัแทนครัวเรือนท่ีอาศยัในเขต

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

 ประมาณขนาดกลุ่มตวัอย่างทั้ งหมดท่ีใช้ในการศึกษาด้วยความเช่ือมัน่ 95% ( = .05) ซ่ึงเทียบจาก

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

หรือจากสูตร n = N/(1+Ne2)  

 จากสูตร   n  = N/(1+Ne2) 

     N = 30,582 

     e = 0.05 

   n  = 30,582/[1+(30,582*0.052)] 

    = 30,582/77.46 

    = 394.81 คน 

ปรากฏวา่ตอ้งใชข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง อยา่งนอ้ย 395 คน แต่ผูป้ระเมินตอ้งใชก้ลุ่มตวัอยา่งไม่ต ่ากวา่ 400 

คน ดงันั้นผูป้ระเมินตอ้งกระจายพ้ืนท่ีการเก็บขอ้มูลให้ครอบคลุมทุกชุมชนและย่านการคา้ ดงัแสดงตามล าดบั

ดงัน้ี 

  ขั้นท่ี 2 กระจายพ้ืนท่ีการเก็บขอ้มูลให้ครอบคลุมทุกชุมชนและยา่นการคา้ โดยใชสู้ตร N*0.013080 ดงั

แสดงในตารางท่ี 1 

 

ตำรำงที ่1 กลุ่มตวัอย่ำงทีใ่ช้ในกำรประเมนิ 

ล ำดบั ชุมชน ประชำกร (คน) กลุ่มตวัอย่ำง (คน) 
1 ท่าแพใต ้ 900 12 
2 ตะวนัออกวดัชยัชุมพล 1,175 16 
3 หลงัโรงพยาบาลทุ่งสง 1,019 14 
4 ตลาดใน 1,079 14 
5 เขาปรีดี 1,713 22 
6 สะพานเหลก็ 940 12 
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ล ำดบั ชุมชน ประชำกร (คน) กลุ่มตวัอย่ำง (คน) 
7 บา้นพกัรถไฟทุ่งสง 723 9 
8 เสริมชาติ 2,657 35 
9 หมู่บา้นพฒันา 1,893 25 
10 เปรมประชา 640 8 
11 ประชาอุทิศ 1,866 24 
12 บา้นนาเหนือ 1,398 17 
13 ยทุธศาสตร์ 5,080 66 
14 บา้นในหวงั 902 12 
15 ทุ่งสง-หว้ยยอด 422 6 
16 ทุ่งสง-นาบอน 2,056 27 
17 ท่าแพเหนือ 1,252 17 
18 ตลาดสด 353 5 
19 โดมทองธานี (ท่าแพ) 322 4 
20 ราชบริพาร 690 9 
21 ยา่นการคา้ 3,502 46 

รวม 30,582 400 
 
 ขั้นท่ี 3 สุ่มจากหน่วยงานของราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และอ่ืน ๆ ท่ีอยูใ่นเขตเทศบาลเมือง   

ทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช จ านวน 50 หน่วยงาน โดยวธีิการสุ่มแบบโควตา้ (Quota sampling)          

  

3.2 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในกำรศึกษำค้นคว้ำ  
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ประกอบดว้ย แบบสอบถามปลายปิด และแบบสอบถามปลายเปิด 

ประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงานของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช

ประจ าปี 2561 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 2561 

 ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นทัว่ไปและขอ้เสนอแนะ 
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3.3 วธีิกำรเกบ็ข้อมูล   

การประเมินน้ีจะใชว้ธีิการเก็บขอ้มูล ดงัน้ี 

1) ลงส ารวจพ้ืนท่ีจริงโดยการใช้แบบสอบถามปลายปิด และแบบสอบถามปลายเปิด ส าหรับ

แบบสอบถามปลายเปิด และขอ้เสนอแนะต่าง ๆ จะใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก บันทึกขอ้มูลลงแบบสอบถาม 

บันทึกภาพน่ิง เก็บขอ้มูลตามชุมชนโดยมีการกระจายขอ้มูล ให้ครบตามปริมาณกลุ่มตวัอย่างท่ีก าหนด โดย

พิจารณาจากสดัส่วนของประชากรแต่ละชุมชน 

 

 
 

รูปที ่2 กำรลงส ำรวจพืน้ทีจ่ริง 

 

2) วเิคราะห์ผลการประเมิน 

 3) ประสานงานกบัผูอ้  านวยการกองสวสัดิการสังคมและประธานสภาชุมชน เพ่ือก าหนดวนัเวลาและ
สถานท่ีการจดัเวทีรายงานผลการประเมิน มีสรุปขอ้ ดงัน้ี  

3.1) วนัองัคารท่ี 29 มกราคม 2562   ณ ท่ีท าการชุมชนหมู่บา้นพฒันา 
3.2) วนัพธุท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2562   ณ หอ้งประชุม เทศบาลเมืองทุ่งสง 
3.3) วนัพฤหสับดีท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2562  ณ หอ้งประชุม เทศบาลเมืองทุ่งสง 
3.4) วนัศุกร์ท่ี 29 มีนาคม 2562   ณ ท่ีท าการชุมชนบา้นพกัรถไฟทุ่งสง 
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 4) เก็บขอ้มูลจากการจดัเวทีรายงานผลการประเมินโดยรับฟังความคิดเห็นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งเพ่ือวเิคราะห์
ผลการประเมิน ขอ้เสนอแนะร่วมกนัระหวา่งผูป้ระเมิน ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และตวัแทนจากเทศบาล  
 

 

 
 

รูปที ่3 กำรจดัเวทรีำยงำนผลกำรประเมนิ 

 

5) รายงานผลการเก็บขอ้มูลจากการจดัเวทีรายงานผลการประเมิน 

6) รายการผลการประเมิน 

 

3.4 กำรวเิครำะห์ข้อมูล  
การประเมินน้ีจะใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
2.1) น าผลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ค่าทางสถิติ โดยค านวณหาค่าสถิติพ้ืนฐาน ดว้ยโปรแกรม

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

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

 คะแนนเฉล่ีย 3.50  -  4.49 หมายถึง  มาก 

 คะแนนเฉล่ีย 2.50  -  3.49 หมายถึง  ปานกลาง 

 คะแนนเฉล่ีย 1.50  -  2.49 หมายถึง  นอ้ย 

 คะแนนเฉล่ีย 1.00  -  1.49 หมายถึง  นอ้ยท่ีสุด 

 ส าหรับขอ้มูลท่ีไดจ้ากค าถามปลายเปิดไดท้ าการรวบรวมขอ้มูลทั้งหมด และด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูล

ดว้ยการจดัจ าแนกประเภทขอ้ความท่ีมีลกัษณะเหมือนกนัและคลา้ยคลึงกนัให้อยู่ในประเภทเดียวกัน จากนั้น

วเิคราะห์เน้ือหาของขอ้มูลและน าเสนอในรูปแบบของความเรียง 

 
3.5 กำรเสนอผลกำรวเิครำะห์ข้อมูล   
         การวเิคราะห์หาค่าสถิติพ้ืนฐาน ผูว้ิจยัจะน าผลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนและ
หน่วยของรัฐท่ีมีต่อการด าเนินงานของเทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2561 และการใช้
กระบวนการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีด าเนินการควบคู่ไปกบัการเก็บขอ้มูล ตั้งแต่ขั้นแรกจนถึงขั้นสุดทา้ย โดยในการ
วิเคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงค์ทั้ 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 2561 ใน 10 ดา้น ไดแ้ก่ 

การด าเนินงานตามภารกิจดา้นท่ี 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน  
การด าเนินงานตามภารกิจดา้นท่ี 2 การศึกษา  
การด าเนินงานตามภารกิจดา้นท่ี 3 สาธารณสุข  
การด าเนินงานตามภารกิจดา้นท่ี 4 บริการสงัคมและสวสัดิการ  
การด าเนินงานตามภารกิจดา้นท่ี 5 การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากร  
การด าเนินงานตามภารกิจดา้นท่ี 6 การพฒันาเศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ  
การด าเนินงานตามภารกิจดา้นท่ี 7 การรักษาความสงบปลอดภยัในชุมชน  
การด าเนินงานตามภารกิจดา้นท่ี 8 การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  
การด าเนินงานตามภารกิจดา้นท่ี 9 การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมประเพณี  
การด าเนินงานตามภารกิจดา้นท่ี 10 การบริหารจดัการเทศบาล 
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2) ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน 5 เร่ือง และนโยบายการ

พฒันา 5 ดา้น ของผูบ้ริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2561 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 ขบัเคล่ือนการพฒันาศูนยก์ระจายสินคา้ระบบรางภาคใต้-ทุ่งสงให้ส าเร็จ โดยประสานงานเชิงรุกกับ
กลไกภาครัฐ เอกชน และประชาสงัคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ และขบัเคล่ือนโครงการสถานีขนส่งยอ่ยให้
เสร็จสมบูรณ์ เช่ือมโยงการใชง้านกบัสถานีขนส่งอ าเภอทุ่งสง เพ่ือน ามาซ่ึงรายไดใ้นการพฒันาเมืองในอนาคต 
 นโยบายเร่งด่วนท่ี 4 สนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และจงัหวดันครศรีธรรมราชในเร่ืองยาเสพติด 
โดยป้องกนักลุ่มเส่ียงและประชาชนในทอ้งถ่ินไม่ให้เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด และส่งเสริมให้ผูติ้ดยาเสพติด
ไดรั้บการบ าบดัรักษาใหก้ลบัมาเป็นคนดีของสงัคม ตามแนวทาง “เมืองสีขาว หวัใจสีเขียว” 
 นโยบายเร่งด่วนท่ี 5 ก าหนดมาตรการ “เมืองสีขาว หัวใจสีเขียว”และปฏิบติัการขั้นเด็ดขาดในการขจดั
อบายมุขและยาเสพติด รวมทั้งบงัคบัใชม้าตรการปฏิบติัตามวินัยจราจร และมาตรการประหยดัพลงังานภายใน
องคก์รเทศบาลเมืองทุ่งสง 

นโยบำยกำรพฒันำ 5 ด้ำนได้แก่ 

นโยบายท่ี 1 นโยบายดา้นการพฒันาการศึกษา ส่งเสริมการกีฬา ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี และ   
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพ่ือสร้างทุ่งสงเป็น “เมืองแห่งการเรียนรู้” 

นโยบายท่ี 2 นโยบายดา้นการพฒันาเศรษฐกิจ เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพการพฒันาและส่งเสริมการคา้ขาย ของ

ผูป้ระกอบการ ทุกประเภท ทุกระดบั และชุมชน ให้สามารถเพ่ิมรายได ้ลดรายจ่าย และมีขีดความสามารถในการ

แข่งขนั 

นโยบายท่ี 3 นโยบายดา้นดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิต ให้อยู่ดีมีสุข อยูเ่ยน็เป็นสุข อยา่งย ัง่ยืน เพ่ือดูแล

ความเป็นอยูข่องประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี บา้นเมืองสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความปลอดภยัใน

ชีวิตและทรัพยสิ์น ปลอดอาชญากรรม มีสุขภาวะ สุขอนามยัท่ีดี  มีความสุข มีความอบอุ่นในครอบครัวชุมชน

เขม้แขง็ และมีส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 

นโยบายท่ี 4 นโยบายด้านการพฒันาระบบการบริหารจัดการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในบริหารงาน

เทศบาลเมืองทุ่งสงโดยยึดหลกัธรรมาภิบาล ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ มุ่งผลประโยชน์ของ

ประชาชนเป็นหลัก บูรณาการทุกภาคส่วน ให้มีส่วนร่วมร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมท า ร่วมตรวจสอบ ร่วม

ประเมินผล ร่วมรับผิดชอบ ร่วมรับผลการพฒันา และร่วมภาคภูมิใจกบัความส าเร็จจากผลของพฒันาเมืองทุ่งสงท่ี

ไดร่้วมกนัท าอยา่งต่อเน่ืองดว้ยความรู้สึกรวมเป็นหน่ึงเดียววา่ “ทุกคนเป็นเจ้าของเมืองทุ่งสงร่วมกัน” 

นโยบายท่ี 5 นโยบายด้านการวางผงัเมืองและผงัชุมชน พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ เพ่ือรองรับการพฒันาเศรษฐกิจ และสงัคม การจดัการความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง การ
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จดัการจราจร และภูมิทศัน์ของเมือง การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และท่ีส าคญัอยา่งยิ่ง

คือการจดัการภยัพิบติัอุทกภยั วาตภยั ดินถล่ม ภยัแลง้ และอคัคีภยั 

3) ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล 4

ยทุธศาสตร์ ตามแผนพฒันาเทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2561 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 ปรับปรุงและพฒันาการบริหารจดัการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหาร

จดัการท่ีดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปล่ียนแปลงสู่เทศบาลอจัฉริยะ 

4) เพ่ือตอ้งการทราบระดบัของความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการรักษาความสะอาดของเทศบาล

เมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2561                     

 



บทที ่4 
ผลการประเมนิ 

 
การประเมินคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงานของ

เทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราชประจ าปี 2561 ในประเด็น 5 ประเด็นต่อไปน้ี 
1) ความพึงพอใจของประชาชนในการด าเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ  
2) ความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน 5 เร่ือง  
3) ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงานตามนโยบายการพฒันา 5 ดา้น 
4) ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล 4 

ยทุธศาสตร์ ตามแผนพฒันาเทศบาล 
5) ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการรักษาความสะอาด 
 ตลอดจนเพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินตามนโยบายและแผนพฒันา

เทศบาล  ผูป้ระเมินไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล จากประชาชนท่ีเป็นตวัแทนครัวเรือนท่ีอาศยัในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 
จงัหวดันครศรีธรรมราช โดยแบ่งพ้ืนท่ีออกเป็น 20 ชุมชน และ 1 ยา่นการคา้ จ านวน 400 คนซ่ึงไดม้าจากการสุ่ม
อยา่งง่าย (Sample Random Sampling) และหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และอ่ืน ๆ ท่ีอยู่ในเขต
เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช จ านวน 50 หน่วยงานซ่ึงได้มาจากการสุ่มแบบโควตา (Quota 
Sampling) รวมกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 450 คน ซ่ึงผลการประเมิน ประกอบดว้ย 3 ตอนดงัน้ี 

ตอนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2  ขอ้มูลแสดงความคิดเห็นจากความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงานของเทศบาล
เมืองทุ่งสง  จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2561 
 ตอนท่ี 3  ความคิดเห็นทัว่ไปและขอ้เสนอแนะ 
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ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
4.1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ตารางที ่2 จ านวนกลุ่มตวัอย่างของเทศบาลเมอืงทุ่งสง จ าแนกตามเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ อนัดบั 
ชาย 197 43.80 2 
หญิง 253 56.20 1 
รวม 450 100.00  

  
 จากตาราง  พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง  คิดเป็นร้อยละ 56.20 รองลงมา เป็นเพศ
ชาย  คิดเป็นร้อยละ 43.80 
 
ตารางที ่3 จ านวนกลุ่มตวัอย่างของเทศบาลเมอืงทุ่งสง จ าแนกตามอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ อนัดบั 
นอ้ยกวา่ 20 ปี  24 5.30 6 

20-29 ปี 72 16.00 4 
30-39 ปี 117 26.00 1 
40-49 ปี 105 23.30 2 
50-59 ปี 90 20.00 3 

 60 ปี ข้ึนไป 42 9.30 5 
รวม 450 100.00  

  
 จากตาราง  พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอาย ุ30-39 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.00 รองลงมา มีอาย ุ
40-49 ปี คิดเป็นร้อยละ 23.30 และมีอายนุอ้ยกวา่ 20 ปี ต ่าสุด คิดเป็นร้อยละ 5.30 
 
ตารางที ่4  จ านวนกลุ่มตวัอย่างของเทศบาลเมอืงทุ่งสง จ าแนกตามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ อนัดบั 

โสด 125 27.80 2 

สมรส 274 60.90 1 

หมา้ย 30 6.70 3 

หยา่ร้าง 15 3.30 4 

แยกกนัอยู ่ 5 1.10 5 

อ่ืน ๆ 1 0.20 6 

รวม 450 100.00  
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 จากตาราง  พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 60.90 รองลงมา มี
สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 27.80 และมีสถานภาพอ่ืน ๆ ต ่าสุด คิดเป็นร้อยละ 0.20 
 
ตารางที ่5 จ านวนกลุ่มตวัอย่างของเทศบาลเมอืงทุ่งสง จ าแนกตามการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม 

การศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ อนัดบั 
ไม่ไดศึ้กษา 1 0.20 8 
ประถมศึกษา 67 14.90 4 

มธัยมศึกษาตอนตน้ 31 6.90 6 
มธัยมศึกษาตอนปลาย 77 17.10 2 

ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) 47 10.40 5 
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) 70 15.60 3 

ปริญญาตรี 142 31.60 1 
สูงกวา่ปริญญาตรี 15 3.30 7 

รวม 450 100.00  

 
 จากตาราง  พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 31.60 
รองลงมา การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 17.10  และไม่ไดศึ้กษา ต ่าสุด  คิดเป็นร้อยละ 0.20 
 
ตารางที ่6 จ านวนกลุ่มตวัอย่างของเทศบาลเมอืงทุ่งสง จ าแนกตามอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  
 จากตาราง พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 29.60 
รองลงมา มีอาชีพลูกจา้งเอกชน คิดเป็นร้อยละ 27.60 และมีอาชีพเกษตรกร ต ่าสุด คิดเป็นร้อยละ 2.20 
 
 

อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ อนัดบั 
รับราชการ/ลูกจา้งราชการ 23 5.10 6 

รัฐวสิาหกิจ 13 2.90 7 
ลูกจา้งเอกชน 124 27.60 2 

คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 133 29.60 1 
รับจา้งทัว่ไป 69 15.30 3 

นกัเรียน/นกัศึกษา 34 7.60 4 
แม่บา้น 32 7.10 5 
เกษตรกร 10 2.20 9 
อ่ืน ๆ 12 2.70 8 
รวม 450 100.00  
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ตารางที ่7  จ านวนกลุ่มตวัอย่างของเทศบาลเมอืงทุ่งสง จ าแนกตามรายได้ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

รายได้ จ านวน (คน) ร้อยละ อนัดบั 
ต ่ากวา่ 4,000 บาท  50 11.10 6 
4,001-8,000 บาท 81 18.00 2 
8,001-12,000 บาท 128 28.40 1 
12,001-16,000 บาท 79 17.60 3 
16,001-20,000  บาท 55 12.20 5 
 20,001  บาท ข้ึนไป 57 12.70 4 

รวม 450 100.00  

  
 จากตาราง  พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีรายได ้8,001-12,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.40 
รองลงมา มีรายได ้4,001-8,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.00  และมีรายได ้ต ่ากวา่ 4,000 บาท ต ่าสุด คิดเป็นร้อยละ 
11.10 
 
ตารางที ่8 จ านวนกลุ่มตวัอย่างของเทศบาลเมอืงทุ่งสง จ าแนกตามจ านวนสมาชิก 

จ านวนสมาชิก จ านวน (คน) ร้อยละ อนัดบั 
1 คน 22 4.90 4 

2-3 คน 233 51.80 1 
4-5 คน 159 35.30 2 
6-7 คน 31 6.90 3 
8-9 คน 5 1.10 5 

10 คนข้ึนไป 0 0.00 - 
รวม 450 100.00  

 
 จากตาราง  พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือน 2-3 คน คิดเป็นร้อยละ  
51.80  รองลงมา มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือน 4-5 คน คิดเป็นร้อยละ 35.30 และมีสมาชิกในครัวเรือน 8-9 คน 
ต ่าสุด คิดเป็น ร้อยละ 1.10 
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ตอนที ่2 ข้อมูลแสดงความคดิเห็นจากความพงึพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ด าเนินงานของเทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2561 
 

4.2 ความพงึพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานตามภารกจิต่าง ๆ ของ
เทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2561 
 

ตารางที ่9  สรุปภาพรวมความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการด าเนินงานตามภารกจิต่าง ๆ ของเทศบาลเมอืง
ทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2561 

ภารกจิด้าน ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความพงึพอใจ 

อนัดบั 

1. โครงสร้างพ้ืนฐาน 3.428 .73 ปานกลาง 5 
2. การศึกษา 3.472 .69 ปานกลาง 2 
3. สาธารณสุข 3.467 .73 ปานกลาง 3 
4. บริการสงัคมและสวสัดิการ 3.395 .76 ปานกลาง 6 
5. การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากร 3.291 .74 ปานกลาง 8 
6. การพฒันาเศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ 3.228 .75 ปานกลาง 10 
7. การรักษาความสงบปลอดภยัในชุมชน 3.444 .73 ปานกลาง 4 
8. การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 3.272 .74 ปานกลาง 9 
9. การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมประเพณี 3.560 .74 มาก 1 
10. การบริหารจดัการเทศบาล 3.346 .72 ปานกลาง 7 

รวม 3.403 .61 ปานกลาง  

จากการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ ของเทศบาลเมือง  

ทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2561 โดยการสุ่มตวัอยา่งจากประชาชนท่ีเป็นตวัแทนครัวเรือนท่ีอาศยัใน

เขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช โดยแบ่งพ้ืนท่ีออกเป็น 20 ชุมชน และ 1 ยา่นการคา้ จ านวน 400

คน และหน่วยงานของราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และอ่ืน ๆ ท่ีอยู่ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวดั

นครศรีธรรมราช จ านวน 50 หน่วยงานผลปรากฏวา่ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ 

ของเทศบาลเมืองทุ่งสงในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.403 โดยสามารถเรียงล าดบัความ 

พึงพอใจ 3 อนัดบัแรก ไดด้งัน้ี 

ความพงึพอใจมากทีสุ่ด  3 อนัดบัแรก (เรียงจากมากไปหาน้อย) 
 อนัดบัท่ี 1  ภารกิจดา้นท่ี 9 การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมประเพณี ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั
มาก  คือ มีค่าเฉล่ีย  3.560 
 อนัดบัท่ี 2 ภารกิจดา้นท่ี 2 การศึกษา ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ มีค่าเฉล่ีย  3.472 
 อนัดับท่ี 3 ภารกิจดา้นท่ี 3 สาธารณสุข ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง  คือ มีค่าเฉล่ีย  
3.467 
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ตารางที ่10  ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการด าเนินงานตามภารกจิต่าง ๆ ของเทศบาลเมอืงทุ่งสง  
จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2561 (แยกรายภารกจิ) 

ภารกจิ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความ 

พงึพอใจ 

1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน    
1. การสร้าง/ปรับปรุง/บ ารุงรักษาถนน สะพาน และปรับปรุงภูมิทศัน์

มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม 
3.43 .86 ปานกลาง 

2. มีการก่อสร้าง ปรับปรุง และบ ารุงรักษาท่อระบายน ้าคูคลอง 3.43 .84 ปานกลาง 
3. มีการดูแลคูระบายน ้า  3.38 .85 ปานกลาง 
4. มีการก่อสร้าง ปรับปรุง และบ ารุงรักษาทางเทา้ 3.26 .84 ปานกลาง 
5. มีแสงสวา่งเพียงพอ สะดวกต่อการเดินทาง 3.50 .88 มาก 
6. มีระบุหมายเลขเสาไฟฟ้าทุกเสา 3.42 .95 ปานกลาง 
7. มีสวนสาธารณะ สวนหยอ่ม สวยงามและเป็นระเบียบ 3.46 .98 ปานกลาง 
8. การจดัการดา้นการผงัเมือง/การควบคุมอาคาร/การตรวจอาคาร 3.40 .90 ปานกลาง 
9. ภาพรวมการด าเนินงานของเทศบาลดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 3.58 .85 มาก 

รวม 3.43 .73 ปานกลาง 

2. ด้านการศึกษา    
10. การใหค้วามรู้และจดักิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์แก่เดก็และเยาวชน 3.38 .87 ปานกลาง 
11. การสนบัสนุนการศึกษาในโรงเรียนและการเรียนรู้ของประชาชน/

ชุมชนเช่น มีหอสมุด/ท่ีอ่านหนงัสือพิมพป์ระจ าชุมชน/
อินเตอร์เน็ตชุมชน   

3.59 .93 มาก 

12. การส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาทอ้งถ่ิน 3.34 .87 ปานกลาง 
13. พฒันาการของนกัเรียนในการอ่านและพดูภาษาไทย 3.50 .90 มาก 
14. พฒันาการของนกัเรียนในการอ่านและพดูภาษาองักฤษ 3.15 .83 ปานกลาง 
15. ความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษาระดบัประถมศึกษา ดา้น

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คุณธรรมจริยธรรม   
(โรงเรียนเทศบาลวดัชยัชุมพล)  

3.53 .89 มาก 

16. ความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษาระดบัประถมศึกษา ดา้น
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คุณธรรมจริยธรรม   
(โรงเรียนเทศบาลวดัโคกสะทอ้น)  

3.45 .83 ปานกลาง 

17. ความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา ดา้น
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คุณธรรมจริยธรรม  
(โรงเรียนมธัยมเทศบาลวดัท่าแพ) 

3.44 .83 ปานกลาง 

18. ความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษาระดบัประถมศึกษา ดา้น
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คุณธรรมจริยธรรม  
(โรงเรียนเทศบาลบา้นนาเหนือ) 

3.52 .81 มาก 
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ภารกจิ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความ 

พงึพอใจ 
19. ความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษาระดบัประถมศึกษา ดา้น

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คุณธรรมจริยธรรม 
(โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง) 

3.58 .82 มาก 

20. ความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา ดา้น
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คุณธรรมจริยธรรม  
(โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง) 

3.53 .80 มาก 

21. ความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษาระดบัก่อนประถมศึกษา ดา้น
สถานท่ี อาหาร เคร่ืองแต่งกาย และค่าใชจ่้าย  
(โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง) 

3.49 .79 ปานกลาง 

22. ส่งเสริมและสนบัสนุนโครงการอาหารเสริมและอาหารกลางวนั
ใหก้บัเดก็นกัเรียน (โรงเรียนเทศบาลวดัชยัชุมพล) 

3.48 .86 ปานกลาง 

23. ส่งเสริมและสนบัสนุนโครงการอาหารเสริมและอาหารกลางวนั
ใหก้บัเดก็นกัเรียน (โรงเรียนเทศบาลวดัโคกสะทอ้น) 

3.45 .83 ปานกลาง 

24. ส่งเสริมและสนบัสนุนโครงการอาหารเสริมและอาหารกลางวนั
ใหก้บัเดก็นกัเรียน (โรงเรียนเทศบาลบา้นนาเหนือ) 

3.47 .80 ปานกลาง 

25. ส่งเสริมและสนบัสนุนโครงการอาหารเสริมและอาหารกลางวนั
ใหก้บัเดก็นกัเรียน (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง) 

3.46 .85 ปานกลาง 

26. ส่งเสริมและสนบัสนุนโครงการอาหารเสริมและอาหารกลางวนั
ใหก้บัเดก็นกัเรียน (โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง) 

3.47 .82 ปานกลาง 

27. การป้องกนัการเป็นโรคหรือโรคติดต่อของนกัเรียน 3.46 .77 ปานกลาง 
28. การประชาสัมพนัธ์กิจกรรมของโรงเรียนอยา่งทัว่ถึง 3.48 .79 ปานกลาง 
29. ภาพรวมการด าเนินงานของเทศบาลดา้นการศึกษา 3.56 .78 มาก 

รวม 3.47 .69 ปานกลาง 

3. ด้านสาธารณสุข    
30. การรณรงคแ์ละป้องกนัเฝ้าระวงัเพ่ือแกไ้ขปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี 

เช่น โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดทั้งในและนอก
โรงเรียน เป็นตน้ 

3.43 .83 ปานกลาง 

31. ความพึงพอใจต่อการส่งเสริมและสนบัสนุนการป้องกนัปัญหา         
ยาเสพติด และลดอตัราการติดยาเสพติดในเยาวชนและประชาชน
ทัว่ไป 

3.41 .85 ปานกลาง 

32. ความพึงพอใจต่อมาตรการการควบคุมสุขลกัษณะท่ีดีในการผลิต
อาหารของร้านอาหารแผงลอย 

3.20 .81 ปานกลาง 

33. ส่งเสริมและสนบัสนุนการด าเนินงานดา้นการกีฬา 3.58 .95 มาก 
34. ส่งเสริมและสนบัสนุนใหป้ระชาชนออกก าลงักาย 3.56 .90 มาก 
35. ส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้การแข่งขนักีฬาในทุกระดบั 3.52 .92 มาก 
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ภารกจิ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความ 

พงึพอใจ 
36. ส่งเสริมและสนบัสนุนใหน้กัเรียนเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาตาม

ศกัยภาพและความพร้อม 
3.51 .90 มาก 

37. ภาพรวมการด าเนินงานของเทศบาลดา้นสาธารณสุข 3.52 .85 มาก 
รวม 3.47 .73 ปานกลาง 

4. ด้านบริการสังคมและสวสัดกิาร    
38. การจดักิจกรรมนนัทนาการใหแ้ก่ประชาชนในทุกกลุ่มอาย ุ 3.22 .80 ปานกลาง 
39. พฒันาทกัษะดา้นการกีฬาของเยาวชนและประชาชน เพ่ือน าสู่

ความเป็นมืออาชีพ 
3.35 .86 ปานกลาง 

40. จดัใหมี้การแข่งขนักีฬาในระดบัต่าง ๆ โดยมีเทศบาลเมืองทุ่งสง
เป็นเจา้ภาพ  

3.50 .92 มาก 

41. จดัใหมี้การแข่งขนักีฬาในระดบัต่าง ๆ โดยมีเทศบาลเมืองทุ่งสง
ร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน ๆ 

3.49 .95 ปานกลาง 

42. การจดัพ้ืนท่ีส าหรับจดักิจกรรมนนัทนาการ/ออกก าลงักาย 3.44 .96 ปานกลาง 
43. การดูแลสวสัดิการในดา้นต่าง ๆ แก่เดก็ คนพิการ ผูสู้งอาย ุและ

ผูป่้วยโรคเอดส์ 
3.36 .90 ปานกลาง 

44. มีการส่งเสริม พฒันางานสาธารณะสุขมลูฐาน ป้องกนั เฝ้าระวงั 
และรณรงคใ์หเ้กิดสุขภาพท่ีดีแก่ประชาชน เช่น การดูแลสุขภาพ
ประชาชนในชุมชนโดยอาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.) 

3.35 .88 ปานกลาง 

45. มีการป้องกนั เฝ้าระวงัโรคไขเ้ลือดออก 3.42 .86 ปานกลาง 
46. การส่งเสริม สนบัสนุนความเขม้แข็งแก่ชุมชน ใหชุ้มชนบริหาร

จดัการดว้ยตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
3.26 .85 ปานกลาง 

47. ภาพรวมการด าเนินงานของเทศบาลดา้นบริการสังคมและ
สวสัดิการ 

3.40 .83 ปานกลาง 

รวม 3.39 .76 ปานกลาง 

5. ด้านการจดัการด้านส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร    
48. การส่งเสริมอนุรักษด์า้นส่ิงแวดลอ้ม/การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

เช่น  การลดภาวะโลกร้อน การจดัการดา้นขยะ น ้า ป่า บ  าบดัน ้าเสีย
ส่ิงปฏิกลู  

3.34 .80 ปานกลาง 

49. การรณรงคใ์หป้ระชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการดูแลรักษา
ความสะอาด และสร้างจิตส านึกในการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
และอนุรักษค์ูคลอง 

3.34 .81 ปานกลาง 

50. ความพึงพอใจต่อการส่งเสริมและสนบัสนุนใหท้  าการเกษตร
ปลอดสารพิษ 

3.22 .84 ปานกลาง 

51. ความพึงพอใจต่อโครงการพลิกถุงพลิกโลกมุ่งสู่ทุ่งสงเมือง
คาร์บอนต ่า 

3.19 .84 ปานกลาง 
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ภารกจิ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความ 

พงึพอใจ 
52. ภาพรวมการด าเนินงานของเทศบาลดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้ม

และทรัพยากร 
3.36 .76 ปานกลาง 

รวม 3.29 .74 ปานกลาง 

6. ด้านการพฒันาเศรษฐกจิชุมชนและอาชีพ    
53. การส่งเสริมดา้นเศรษฐกิจในภาพรวม/เศรษฐกิจชุมชน เช่น การ

ส่งเสริมพฒันาอาชีพหรือสร้างรายไดแ้ก่ชุมชน เป็นตน้ 
3.23 .80 ปานกลาง 

54. การจดัการแข่งขนักีฬาระดบัประเทศ/มืออาชีพ เป็นการกระตุน้
เศรษฐกิจ การคา้ แก่ผูป้ระกอบการ พ่อคา้ แม่คา้ และประชาชนใน
อ าเภอทุ่งสง ท าใหมี้รายไดเ้พ่ิมมากยิง่ข้ึน 

3.19 .81 ปานกลาง 

55. การส่งเสริมและสนบัสนุนใหอ้งคก์ร หน่วยงาน สมาคม และ
ชมรมต่าง ๆ เขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาการท่องเท่ียวของ
เทศบาล 

3.21 .80 ปานกลาง 

56. ภาพรวมการด าเนินงานของเทศบาลดา้นการพฒันาเศรษฐกิจ
ชุมชนและอาชีพ 

3.28 .81 ปานกลาง 

รวม 3.23 .75 ปานกลาง 

7. ด้านเศรษฐกจิ การวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและ
การท่องเทีย่ว 

   

57. พฒันา และปรับปรุง พร้อมทั้งจดัหาเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้น
การจราจร และส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนใหป้ฏิบติัตาม
กฎจราจร   

3.45 .82 ปานกลาง 

58. ไฟฟ้าสาธารณะมีอยา่งเพียงพอ ทัว่ถึง ท  าใหเ้กิดความปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพยสิ์น 

3.53 .80 มาก 

59. การจดัระเบียบจราจรทางถนน ทางเทา้ และความไม่เป็นระเบียบ
เรียบร้อยของเมือง เช่น หาบเร่ แผงลอย และการรุกล ้าท่ีสาธารณะ  
เป็นตน้ 

3.34 .85 ปานกลาง 

60. การดูแลความสงบและความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นของ
ประชาชน 

3.45 .83 ปานกลาง 

61. ภาพรวมการด าเนินงานของเทศกิจ 3.40 .84 ปานกลาง 
62. ภาพรวมการด าเนินงานของเทศบาลดา้นการรักษาความสงบ

ปลอดภยัในชุมชน 
3.50 .78 มาก 

รวม 3.44 .73 ปานกลาง 

8. ด้านการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย    
63. การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในชุมชนดา้นน ้าท่วม 3.21 .91 ปานกลาง 
64. การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในชุมชนดา้นภยัแลง้  3.24 .79 ปานกลาง 
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ภารกจิ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความ 

พงึพอใจ 
65. การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในชุมชนดา้นอคัคีภยั  3.26 .79 ปานกลาง 
66. การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในชุมชนดา้นวาตภยั 3.23 .85 ปานกลาง 
67. การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในชุมชนดา้นอุบติัเหตุ 3.22 .81 ปานกลาง 
68. ความพึงพอใจต่อโครงการบริหารจดัการน ้าท่วมเมืองทุ่งสงแบบ 

บูรณาการ 
3.31 .86 ปานกลาง 

69. ความพึงพอใจต่อการช่วยเหลือผูป้ระสบภยั 3.26 .83 ปานกลาง 
70. ความพึงพอใจต่อการใหค้วามรู้เก่ียวกบัการป้องกนัและบรรเทา        

สาธารณภยักบัประชาชนในพ้ืนท่ี 
3.32 .81 ปานกลาง 

71. ภาพรวมการด าเนินงานของเทศบาลดา้นการป้องกนัและบรรเทา      
สาธารณภยั 

3.38 .79 ปานกลาง 

รวม 3.27 .74 ปานกลาง 

9. ด้านการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมประเพณ ี    
72. การจดัโครงการ/กิจกรรม เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษว์ฒันธรรม และ

ประเพณีหรือภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีเทศบาลด าเนินการเอง 
3.58 .83 มาก 

73. การจดัโครงการ/กิจกรรม เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษว์ฒันธรรม และ
ประเพณีหรือภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีเทศบาลสนบัสนุนงบประมาณให้
ชุมชนด าเนินการ 

3.53 .86 มาก 

74. มีการพฒันา ปรับปรุงสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ เช่น ถ  ้าตลอด/มลูนิธิ    ซ า
ปอกง (เจา้แม่กวนอิม) เป็นตน้ 

3.54 .87 มาก 

75. ภาพรวมการด าเนินงานของเทศบาลดา้นการท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรมประเพณี  

3.59 .85 มาก 

รวม 3.56 .78 มาก 

10. ด้านการบริหารจดัการเทศบาล    
76. เทศบาลรับฟังความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะจากประชาชนและมี

ช่องทางใหท่้านแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะวธีิการ
ด าเนินงาน 

3.40 .86 ปานกลาง 

77. การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลเป็นไปตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด 

3.41 .81 ปานกลาง 

78. การเผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนรับรู้ขอ้มลูข่าวสาร ขอ้มลู
โครงการ/กิจกรรม ของเทศบาลก่อนด าเนินงาน และการรายงาน
ผลการด าเนินงานใหป้ระชาชนรับทราบภายหลงัจากการ
ด าเนินงานเสร็จส้ินแลว้ โดยผา่นทางส่ือต่าง ๆ เช่น วทิย ุหอ
กระจายข่าว วารสาร  แผน่พบั และเวบ็ไซต ์www.thungsong.com 
เป็นตน้ 
 

3.43 .90 ปานกลาง 

http://www.thungsong.com/
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ภารกจิ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความ 

พงึพอใจ 
79. การด าเนินการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ของประชาชนโดยคณะผูบ้ริหาร

ใชว้ธีิการแกไ้ขปัญหาแบบมีส่วนร่วม (บูรณาการ) โดย
ประสานงาน โดยเนน้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ 
เอกชน และประชาชน  เช่น การแกไ้ขปัญหาน ้าท่วมแบบบูรณา
การ การแกไ้ขปัญหาจราจร แบบบูรณาการ เป็นตน้ 

3.36 .81 ปานกลาง 

80. ประชาชนไดรั้บประโยชน์จากผลการด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรมอนัน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาและตอบสนองความตอ้งการ
ของประชาชนในทอ้งถ่ินได ้

3.30 .80 ปานกลาง 

81. เทศบาลมีการพบปะประชาชนเพื่อใหบ้ริการนอกสถานท่ี 3.20 .79 ปานกลาง 
82. การส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในดา้น  

ต่าง ๆ  
3.28 .80 ปานกลาง 

83. ภาพรวมการด าเนินงานของเทศบาลดา้นการบริหารจดัการเทศบาล 3.41 .77 ปานกลาง 
รวม 3.35 .72 ปานกลาง 

รวม (ทั้ง 10 ภารกจิ) 3.403 .61 ปานกลาง 
 

จากการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ ของเทศบาลเมือง  

ทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2561โดยการสุ่มตวัอยา่งจากประชาชนท่ีเป็นตวัแทนครัวเรือนท่ีอาศยัใน

เขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช โดยแบ่งพ้ืนท่ีออกเป็น 20 ชุมชน และ 1 ยา่นการคา้ จ านวน 400

คน และหน่วยงานของราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และอ่ืน ๆ ท่ีอยู่ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวดั

นครศรีธรรมราช จ านวน 50 หน่วยงานผลปรากฏวา่ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ 

ของเทศบาลเมืองทุ่งสงในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.403 โดยสามารถเรียงล าดบัความ 

พึงพอใจ 3 อนัดบัแรก และ 3  อนัดบัหลงั ไดด้งัน้ี 

ความพงึพอใจมากทีสุ่ด  3 อนัดบัแรก (เรียงจากมากไปหาน้อย) 
 อนัดบัท่ี 1   

ขอ้ 11 การสนับสนุนการศึกษาในโรงเรียนและการเรียนรู้ของประชาชน/ชุมชนเช่น มีหอสมุด/ท่ีอ่าน
หนงัสือพิมพป์ระจ าชุมชน/อินเตอร์เน็ตชุมชน   

ขอ้ 75 ภาพรวมการด าเนินงานของเทศบาลดา้นการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมประเพณี 
ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  คือ มีค่าเฉล่ีย  3.59 

อนัดบัท่ี 2   
ขอ้ 9 ภาพรวมการด าเนินงานของเทศบาลดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ขอ้ 19 ความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษาระดบัประถมศึกษา ดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คุณธรรม

จริยธรรม (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง) 
ขอ้ 33 ส่งเสริมและสนบัสนุนการด าเนินงานดา้นการกีฬา 
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ขอ้ 72 การจัดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์วฒันธรรม และประเพณีหรือภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินท่ีเทศบาลด าเนินการเอง 

ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  คือ มีค่าเฉล่ีย  3.58 
อนัดบัท่ี 3   
ขอ้ 29 ภาพรวมการด าเนินงานของเทศบาลดา้นการศึกษา 
ขอ้ 34 ส่งเสริมและสนบัสนุนใหป้ระชาชนออกก าลงักาย 

ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  คือ มีค่าเฉล่ีย  3.56 
 

ความพงึพอใจน้อยทีสุ่ด  3  อนัดบัหลงั  (เรียงจากน้อยไปหามาก) 
 อนัดบัท่ี 1   

ขอ้ 14 พฒันาการของนกัเรียนในการอ่านและพดูภาษาองักฤษ 
ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง  คือ มีค่าเฉล่ีย 3.15 

อนัดบัท่ี 2   
ขอ้ 51 ความพึงพอใจต่อโครงการพลิกถุงพลิกโลกมุ่งสู่ทุ่งสงเมืองคาร์บอนต ่า  
ข้อ 54 การจัดการแข่งขัน กีฬาระดับประเทศ/มืออาชีพ เป็นการกระตุ ้น เศรษฐกิจ การค้า แก่

ผูป้ระกอบการ พอ่คา้ แม่คา้ และประชาชนในอ าเภอทุ่งสง ท าใหมี้รายไดเ้พ่ิมมากยิง่ข้ึน 
ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง  คือ มีค่าเฉล่ีย 3.19 

อนัดบัท่ี 3   
ขอ้ 32 ความพึงพอใจต่อมาตรการการควบคุมสุขลกัษณะท่ีดีในการผลิตอาหารของร้านอาหารแผงลอย 

ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง  คือ มีค่าเฉล่ีย 3.20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 41 

4.3 ความพงึพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน 
(วาระท้องถิน่เมืองทุ่งสง) 5 เร่ืองของผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง  
จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2561 
 
ตารางที ่11 สรุปภาพรวมความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการด าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน  
(วาระท้องถิ่นเมอืงทุ่งสง) 5 เร่ือง ของผู้บริหารเทศบาลเมอืงทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2561 

นโยบายเร่งด่วน (วาระท้องถิ่นเมอืงทุ่งสง) 5 เร่ือง ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความพงึพอใจ 

อนัดบั 

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

3.428 .73 ปานกลาง 2 

2. สานต่อแผนป้องกนัและแกไ้ขปัญหาภยัพิบติัอุทกภยั     
วาตภยั และดินโคลนถล่ม ควบคูก่บัการป้องกนัภยัแลง้ท่ี
ส่งผลกระทบต่อชีวติ ความเป็นอยูแ่ละอาชีพของคนใน
ทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื 

3.272 .74 ปานกลาง 5 

3. พฒันารายได ้เพ่ิมประสิทธิภาพการใชง้บประมาณ และ
การบริหารทรัพยสิ์นของเทศบาล ขบัเคล่ือนการพฒันา
ศูนยก์ระจายสินคา้ระบบรางภาคใต-้ทุ่งสง ใหส้ าเร็จ โดย
ประสานงานเชิงรุกกบักลไกภาครัฐ เอกชน และประชา
สงัคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ และขบัเคล่ือน
โครงการสถานีขนส่งยอ่ยใหเ้สร็จสมบูรณ์ เช่ือมโยงการใช้
งานกบัสถานีขนส่งอ าเภอทุ่งสง เพ่ือน ามาซ่ึงรายไดใ้นการ
พฒันาเมืองในอนาคต 

3.307 .68 ปานกลาง 4 

4. สนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และจงัหวดั
นครศรีธรรมราชในเร่ืองยาเสพติด โดยป้องกนักลุ่มเส่ียง
และประชาชนในทอ้งถ่ินไม่ใหเ้ขา้ไปเก่ียวขอ้งกบั           
ยาเสพติด และส่งเสริมใหผู้ติ้ดยาเสพติดไดรั้บการ
บ าบดัรักษาใหก้ลบัมาเป็นคนดีของสงัคม ตามแนวทาง 
“เมืองสีขาว หวัใจสีเขียว” 
 
 
 
 
 

3.420 .80 ปานกลาง 3 
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นโยบายเร่งด่วน (วาระท้องถิ่นเมอืงทุ่งสง) 5 เร่ือง ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความพงึพอใจ 

อนัดบั 

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

3.438 .70 ปานกลาง 1 

รวม 3.373 .61 ปานกลาง  
  

จากการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน (วาระท้องถิ่น
เมอืงทุ่งสง) 5 เร่ือง ของผูบ้ริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง  จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2561 โดยการสุ่มตวัอยา่ง
จากประชาชนท่ีเป็นตวัแทนครัวเรือนท่ีอาศยัในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช โดยแบ่งพ้ืนท่ี
ออกเป็น 20 ชุมชน และ 1 ยา่นการคา้ จ านวน 400 คน และหน่วยงานของราชการ รัฐวสิาหกิจ องคก์รเอกชน และ
อ่ืน ๆ ท่ีอยูใ่นเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช จ านวน 50 หน่วยงานผลปรากฏวา่ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อการด าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน (วาระทอ้งถ่ินเมืองทุ่งสง) 5 เร่ืองของผูบ้ริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.373 โดยสามารถเรียงล าดบัความพึงพอใจ 3 อนัดบัแรก 
ไดด้งัน้ี 

ความพงึพอใจมากทีสุ่ด  3 อนัดบัแรก (เรียงจากมากไปหาน้อย) 
 อนัดบัท่ี 1 เร่ืองท่ี 5 ก าหนดมาตรการ “เมืองสีขาว หัวใจสีเขียว” และปฏิบติัการขั้นเด็ดขาดในการขจดั
อบายมุขและยาเสพติด รวมทั้งบงัคบัใชม้าตรการปฏิบติัตามวินัยจราจร และมาตรการประหยดัพลงังานภายใน
องคก์รเทศบาลเมืองทุ่งสง  

ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ มีค่าเฉล่ีย  3.438 
 อนัดบัท่ี 2 เร่ืองท่ี 1 จดัความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง ปรับปรุงถนน ทางเทา้ ปรับภูมิทศัน์
เมือง และยกระดบัมาตรฐานตลาดสดน่าซ้ือจดัท าฐานขอ้มูลและจดัระเบียบการขายสินคา้หาบเร่ แผงลอยในเขต
เทศบาลใหส้ าเร็จ  

ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง  คือ มีค่าเฉล่ีย  3.428 
อนัดบัท่ี 3 เร่ืองท่ี 4 สนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และจงัหวดันครศรีธรรมราชในเร่ืองยาเสพติด 

โดยป้องกนักลุ่มเส่ียงและประชาชนในทอ้งถ่ินไม่ให้เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด และส่งเสริมให้ผูติ้ดยาเสพติด
ไดรั้บการบ าบดัรักษาใหก้ลบัมาเป็นคนดีของสงัคม ตามแนวทาง “เมืองสีขาว หวัใจสีเขียว” 

ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ มีค่าเฉล่ีย  3.420 
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4.4 ความพงึพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานตามนโยบายการพฒันา 
5 ด้านของผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2561 
 
ตารางที ่12  สรุปภาพรวมความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการด าเนินงานตามนโยบายการพฒันา 5 ด้านของ
ผู้บริหารเทศบาลเมอืงทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2561 

นโยบายด้าน ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความพงึพอใจ 

อนัดบั 

1. การพฒันาการศึกษา ส่งเสริมการกีฬา 
ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินเพ่ือสร้างทุ่งสงเป็น “เมืองแห่งการเรียนรู้” 

3.459 .64 ปานกลาง 1 

2. การพฒันาเศรษฐกิจ เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพการพฒันา
และส่งเสริมการคา้ขาย ของผูป้ระกอบการ ทุก
ประเภท ทุกระดบั และชุมชน ใหส้ามารถเพ่ิม
รายได ้ลดรายจ่าย และมีขีดความสามารถในการ
แข่งขนั 

3.228 .75 ปานกลาง 5 

3. การพฒันาคุณภาพชีวติ ใหอ้ยูดี่มีสุข อยูเ่ยน็เป็น

สุข อยา่งย ัง่ยนื เพ่ือดูแลความเป็นอยูข่องประชาชน

ใหมี้คุณภาพชีวติท่ีดี บา้นเมืองสะอาดและเป็น

ระเบียบเรียบร้อย มีความปลอดภยัในชีวติและ

ทรัพยสิ์น ปลอดอาชญากรรม มีสุขภาวะ สุขอนามยั

ท่ีดี มีความสุข มีความอบอุ่นในครอบครัวชุมชน

เขม้แขง็ และมีส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 

3.397 .68 ปานกลาง 2 

4. การพฒันาระบบการบริหารจดัการ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในบริหารงานเทศบาลเมืองทุ่งสงโดย
ยดึหลกัธรรมาภิบาล ดว้ยความโปร่งใส เป็นธรรม 
ตรวจสอบได ้มุ่งผลประโยชนข์องประชาชนเป็น
หลกับูรณาการทุกภาคส่วน ใหมี้ส่วนร่วมร่วมคิด 
ร่วมวางแผน ร่วมท า ร่วมตรวจสอบ ร่วม
ประเมินผล ร่วมรับผดิชอบ ร่วมรับผลการพฒันา 
และร่วมภาคภูมิใจกบัความส าเร็จจากผลของพฒันา
เมืองทุ่งสงท่ีไดร่้วมกนัท าอยา่งตอ่เน่ืองดว้ย
ความรู้สึกรวมเป็นหน่ึงเดียววา่ “ทุกคนเป็นเจ้าของ
เมืองทุ่งสงร่วมกัน” 
 

3.346 .72 ปานกลาง 4 
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นโยบายด้าน ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความพงึพอใจ 

อนัดบั 

5. การวางผงัเมืองและผงัชุมชน พฒันาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพ่ือรองรับ
การพฒันาเศรษฐกิจ และสงัคม การจดัการความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง การจดั
การจราจร และภูมิทศัน์ของเมือง การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และท่ีส าคญั
อยา่งยิง่คือการจดัการภยัพิบติัอทุกภยั วาตภยั ดิน
ถล่ม ภยัแลง้ และอคัคีภยั 

3.350 .65 ปานกลาง 3 

รวม 3.356 .62 ปานกลาง  

 
จากการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานตามนโยบายการพัฒนา 5 ด้านของ

ผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี2561 โดยการสุ่มตวัอย่างจากประชาชนท่ีเป็น

ตวัแทนครัวเรือนท่ีอาศยัในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช โดยแบ่งพ้ืนท่ีออกเป็น 20 ชุมชน และ 

1 ยา่นการคา้ จ านวน 400 คน และหน่วยงานของราชการ รัฐวสิาหกิจ องคก์รเอกชน และอ่ืน ๆ ท่ีอยูใ่นเขตเทศบาล

เมืองทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช จ านวน 50 หน่วยงานผลปรากฏว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อการ

ด าเนินงานตามนโยบายการพฒันา 5 ดา้นของผูบ้ริหารเทศบาลเมืองทุ่งสงในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง คือมี

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.356 โดยสามารถเรียงล าดบัความพึงพอใจ 3 อนัดบัแรก ไดด้งัน้ี 

ความพงึพอใจมากทีสุ่ด  3 อนัดบัแรก (เรียงจากมากไปหาน้อย) 
 อนัดบัท่ี 1 ดา้นท่ี 1 การพฒันาการศึกษา ส่งเสริมการกีฬา ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินเพ่ือสร้างทุ่งสงเป็น “เมืองแห่งการเรียนรู้” 

ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง  คือ มีค่าเฉล่ีย  3.459 
 อนัดบัท่ี 2 ดา้นท่ี 3 การพฒันาคุณภาพชีวติ ให้อยูดี่มีสุข อยูเ่ยน็เป็นสุข อยา่งย ัง่ยนื เพ่ือดูแลความเป็นอยู่
ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี บ้านเมืองสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น ปลอดอาชญากรรม มีสุขภาวะ สุขอนามยัท่ีดี มีความสุข มีความอบอุ่นในครอบครัวชุมชนเขม้แขง็ และ
มีส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 

ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง  คือ มีค่าเฉล่ีย  3.397 
อันดับท่ี  3 ด้าน ท่ี  5 การวางผังเมืองและผังชุมชน พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ เพ่ือรองรับการพฒันาเศรษฐกิจ และสงัคม การจดัการความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง การ
จดัการจราจร และภูมิทศัน์ของเมืองการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และท่ีส าคญัอยา่งยิง่คือ
การจดัการภยัพิบติัอุทกภยั วาตภยั ดินถล่ม ภยัแลง้ และอคัคีภยั 

ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ มีค่าเฉล่ีย 3.350 
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4.5 ความพงึพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การ
พฒันาของเทศบาล 4 ยุทธศาสตร์ตามแผนพฒันาเทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดั
นครศรีธรรมราช ประจ าปี 2561 
 
ตารางที ่13 สรุปภาพรวมความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพฒันาของ
เทศบาล 4 ยุทธศาสตร์ตามแผนพฒันาเทศบาลเมอืงทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2561 

ยุทธศาสตร์ด้าน ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความพงึพอใจ 

อนัดบั 

1. พฒันาการศึกษา ศาสนา ประเพณี 
ศิลปวฒันธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่
คุณภาพมาตรฐานท่ีเหนือกวา่ 

3.477 .64 ปานกลาง 1 

2. ร่วมกนัจดัวางผงัเมือง พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
รักษาส่ิงแวดลอ้ม ป้องกนัน ้ าท่วม สู่เมืองน่าอยูอ่ยา่ง
ย ัง่ยนื 

3.337 .63 ปานกลาง 3 

3. ร่วมกนัพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม สู่คุณภาพชีวติ
ท่ีดีกวา่ 

3.301 .70 ปานกลาง 4 

4. ปรับปรุงและพฒันาการบริหารจดัการองคก์ร
เทศบาลและองคก์รชุมชนสู่การบริหารจดัการท่ีดี
โดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความ
เปล่ียนแปลงสู่เทศบาลอจัฉริยะ 

3.346 .72 ปานกลาง 2 

รวม 3.365 .61 ปานกลาง  
 
 จากการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
เทศบาล 4 ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2561 โดยการสุ่ม
ตวัอยา่งจากประชาชนท่ีเป็นตวัแทนครัวเรือนท่ีอาศยัในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช โดยแบ่ง
พ้ืนท่ีออกเป็น 20 ชุมชน และ 1 ยา่นการคา้ จ านวน 400 คน และหน่วยงานของราชการ รัฐวสิาหกิจ องคก์รเอกชน 
และอ่ืน ๆ ท่ีอยูใ่นเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช จ านวน 50 หน่วยงานผลปรากฏวา่ประชาชนมี
ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาล 4 ยุทธศาสตร์ตามแผนพฒันาเทศบาล
เมืองทุ่งสงในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.365 โดยสามารถเรียงล าดบัความพึงพอใจ 3 
อนัดบัแรก ไดด้งัน้ี 

ความพงึพอใจมากทีสุ่ด  3 อนัดบัแรก (เรียงจากมากไปหาน้อย) 
 อนัดับท่ี 1 ด้านท่ี 1 พฒันาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวฒันธรรม  และการกีฬาแบบบูรณาการสู่
คุณภาพมาตรฐานท่ีเหนือกวา่ 

ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง  คือ มีค่าเฉล่ีย  3.477 
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 อนัดบัท่ี 2 ดา้นท่ี 4 ปรับปรุงและพฒันาการบริหารจดัการองคก์รเทศบาลและองคก์รชุมชนสู่การบริหาร
จดัการท่ีดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปล่ียนแปลงสู่เทศบาลอจัฉริยะ 

ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง  คือ มีค่าเฉล่ีย  3.346 
อนัดบัท่ี 3 ดา้นท่ี 2 ร่วมกนัจดัวางผงัเมือง พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน รักษาส่ิงแวดลอ้ม ป้องกนัน ้ าท่วม สู่

เมืองน่าอยูอ่ยา่งย ัง่ยนื 
ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง  คือ มีค่าเฉล่ีย  3.337 

 

ตารางที ่14 จ านวนและร้อยละของระดบัความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการด าเนนิงานของเทศบาลเมอืง     
ทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2561 

ภารกจิ น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย ปานกลาง มาก มากทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน      
1. การสร้าง/ปรับปรุง/บ ารุงรักษาถนน สะพาน และปรับปรุง

ภูมิทศัน์มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม 
14 

(3.10) 
34 

(7.60) 
182 

(40.40) 
186 

(41.30) 
34 

(7.60) 
2. มีการก่อสร้าง ปรับปรุง และบ ารุงรักษาท่อระบายน ้า         

คูคลอง 
13 

(2.90) 
43 

(9.60) 
154 

(34.20) 
218 

(48.40) 
22 

(4.90) 
3. มีการดูแลคูระบายน ้า  14 

(3.10) 
43 

(9.60) 
176 

(39.10) 
192 

(42.70) 
25 

(5.60) 
4. มีการก่อสร้าง ปรับปรุง และบ ารุงรักษาทางเทา้ 18 

(4.00) 
47 

(10.40) 
199 

(44.20) 
173 

(38.40) 
13 

(2.90) 
5. มีแสงสวา่งเพียงพอ สะดวกต่อการเดินทาง 10 

(2.20) 
48 

(10.70) 
137 

(30.40) 
216 

(48.00) 
39 

(8.70) 
6. มีระบุหมายเลขเสาไฟฟ้าทุกเสา 20 

(4.40) 
48 

(10.70) 
146 

(32.40) 
186 

(43.30) 
41 

(9.10) 
7. มีสวนสาธารณะ สวนหยอ่ม สวยงามและเป็นระเบียบ 16 

(3.60) 
47 

(10.40) 
165 

(36.70) 
159 

(35.30) 
63 

(14.00) 
8. การจดัการดา้นการผงัเมือง/การควบคุมอาคาร/การตรวจ

อาคาร 
20 

(4.40) 
34 

(7.60) 
174 

(38.70) 
189 

(42.00) 
33 

(7.30) 
9. ภาพรวมการด าเนินงานของเทศบาลดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 14 

(3.10) 
25 

(5.60) 
136 

(30.20) 
236 

(52.40) 
39 

(8.70) 

2. ด้านการศึกษา      

10. การใหค้วามรู้และจดักิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์แก่เดก็และ
เยาวชน 

17 
(3.80) 

35 
(7.80) 

188 
(41.80) 

180 
(40.00) 

30 
(6.70) 

11. การสนบัสนุนการศึกษาในโรงเรียนและการเรียนรู้ของ
ประชาชน/ชุมชนเช่น มีหอสมุด/ท่ีอ่านหนงัสือพิมพป์ระจ า
ชุมชน/อินเตอร์เน็ตชุมชน   

19 
(4.20) 

34 
(7.60) 

106 
(23.60) 

243 
(54.00) 

48 
(10.70) 
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ภารกจิ น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย ปานกลาง มาก มากทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

12. การส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา
ทอ้งถ่ิน 

16 
(3.60) 

44 
(9.80) 

192 
(42.70) 

169 
(37.60) 

29 
(6.40) 

13. พฒันาการของนกัเรียนในการอ่านและพดูภาษาไทย 16 
(3.60) 

34 
(7.60) 

150 
(33.30) 

208 
(46.20) 

42 
(9.30) 

14. พฒันาการของนกัเรียนในการอ่านและพดูภาษาองักฤษ 20 
(4.40) 

53 
(11.80) 

229 
(50.90) 

134 
(29.80) 

14 
(3.10) 

15. ความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษาระดบัประถมศึกษา ดา้น
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คุณธรรมจริยธรรม   
(โรงเรียนเทศบาลวดัชยัชุมพล)  

16 
(3.60) 

32 
(7.10) 

139 
(30.90) 

222 
(49.30) 

41 
(9.10) 

16. ความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษาระดบัประถมศึกษา ดา้น
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คุณธรรมจริยธรรม   
(โรงเรียนเทศบาลวดัโคกสะทอ้น)  

14 
(3.10) 

37 
(8.20) 

152 
(33.80) 

227 
(50.40) 

20 
(4.40) 

17. ความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา ดา้น
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คุณธรรมจริยธรรม  
(โรงเรียนมธัยมเทศบาลวดัท่าแพ) 

16 
(3.60) 

34 
(7.60) 

152 
(33.80) 

232 
(51.60) 

16 
(3.60) 

18. ความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษาระดบัประถมศึกษา ดา้น
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คุณธรรมจริยธรรม  
(โรงเรียนเทศบาลบา้นนาเหนือ) 

12 
(2.70) 

33 
(7.30) 

136 
(30.20) 

248 
(55.10) 

21 
(4.70) 

19. ความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษาระดบัประถมศึกษา ดา้น
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คุณธรรมจริยธรรม 
(โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง) 

8 
(1.80) 

41 
(9.10) 

117 
(26.00) 

252 
(56.00) 

32 
(7.10) 

20. ความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา ดา้น
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คุณธรรมจริยธรรม  
(โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง) 

9 
(2.00) 

35 
(7.80) 

142 
(31.60) 

238 
(52.90) 

26 
(5.80) 

21. ความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษาระดบัก่อนประถมศึกษา 
ดา้นสถานท่ี อาหาร เคร่ืองแต่งกาย และค่าใชจ่้าย  
(โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง) 

10 
(2.20) 

31 
(6.90) 

160 
(35.60) 

225 
(50.00) 

24 
(5.30) 

22. ส่งเสริมและสนบัสนุนโครงการอาหารเสริมและอาหาร
กลางวนัใหก้บัเดก็นกัเรียน  
(โรงเรียนเทศบาลวดัชยัชุมพล) 

10 
(2.20) 

49 
(10.90) 

138 
(30.70) 

222 
(49.30) 

31 
(6.90) 

23. ส่งเสริมและสนบัสนุนโครงการอาหารเสริมและอาหาร
กลางวนัใหก้บัเดก็นกัเรียน  
(โรงเรียนเทศบาลวดัโคกสะทอ้น) 
 

13 
(2.90) 

36 
(8.00) 

160 
(35.60) 

216 
(48.00) 

25 
(5.60) 
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ภารกจิ น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย ปานกลาง มาก มากทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

24. ส่งเสริมและสนบัสนุนโครงการอาหารเสริมและอาหาร
กลางวนัใหก้บัเดก็นกัเรียน 
(โรงเรียนเทศบาลบา้นนาเหนือ) 

9 
(2.00) 

42 
(9.30) 

149 
(33.10) 

230 
(51.10) 

20 
(4.40) 

25. ส่งเสริมและสนบัสนุนโครงการอาหารเสริมและอาหาร
กลางวนัใหก้บัเดก็นกัเรียน  
(โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง) 

14 
(3.10) 

40 
(8.90) 

149 
(32.70) 

223 
(49.60) 

26 
(5.80) 

26. ส่งเสริมและสนบัสนุนโครงการอาหารเสริมและอาหาร
กลางวนัใหก้บัเดก็นกัเรียน  
(โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง) 

9 
(2.00) 

43 
(9.60) 

147 
(32.70) 

228 
(50.70) 

23 
(5.10) 

27. การป้องกนัการเป็นโรคหรือโรคติดต่อของนกัเรียน 8 
(1.80) 

38 
(8.40) 

156 
(34.70) 

233 
(51.80) 

15 
(3.30) 

28. การประชาสัมพนัธ์กิจกรรมของโรงเรียนอยา่งทัว่ถึง 10 
(2.20) 

39 
(8.70) 

139 
(30.90) 

247 
(54.90) 

15 
(3.30) 

29. ภาพรวมการด าเนินงานของเทศบาลดา้นการศึกษา 12 
(2.70) 

26 
(5.80) 

128 
(28.40) 

264 
(58.70) 

20 
(4.40) 

3. ด้านสาธารณสุข      

30. การรณรงคแ์ละป้องกนัเฝ้าระวงัเพ่ือแกไ้ขปัญหายาเสพติด
ในพ้ืนท่ี เช่น โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด
ทั้งในและนอกโรงเรียน เป็นตน้ 

14 
(3.10) 

39 
(8.70) 

156 
(34.70) 

221 
(49.10) 

20 
(4.40) 

31. ความพึงพอใจต่อการส่งเสริมและสนบัสนุนการป้องกนั
ปัญหายาเสพติด และลดอตัราการติดยาเสพติดในเยาวชน
และประชาชนทัว่ไป 

14 
(3.10) 

46 
(10.20) 

153 
(34.00) 

215 
(48.00) 

21 
(4.70) 

32. ความพึงพอใจต่อมาตรการการควบคุมสุขลกัษณะท่ีดีใน
การผลิตอาหารของร้านอาหารแผงลอย 

12 
(2.70) 

58 
(12.90) 

226 
(50.20) 

138 
(30.70) 

16 
(3.60) 

33. ส่งเสริมและสนบัสนุนการด าเนินงานดา้นการกีฬา 11 
(2.40) 

27 
(6.00) 

188 
(41.80) 

136 
(30.20) 

88 
(19.60) 

34. ส่งเสริมและสนบัสนุนใหป้ระชาชนออกก าลงักาย 11 
(2.40) 

24 
(5.30) 

189 
(42.00) 

155 
(34.40) 

71 
(15.80) 

35. ส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้การแข่งขนักีฬาในทุกระดบั 12 
(2.70) 

32 
(7.10) 

179 
(39.80) 

163 
(36.20) 

64 
(14.20) 

36. ส่งเสริมและสนบัสนุนใหน้กัเรียนเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬา
ตามศกัยภาพและความพร้อม 

14 
(3.10) 

29 
(6.40) 

175 
(38.90) 

177 
(39.30) 

55 
(12.20) 

37. ภาพรวมการด าเนินงานของเทศบาลดา้นสาธารณสุข 10 
(2.20) 

28 
(6.20) 

178 
(39.60) 

185 
(41.10) 

49 
(10.90) 
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ภารกจิ น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย ปานกลาง มาก มากทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

4. ด้านบริการสังคมและสวสัดกิาร      

38. การจดักิจกรรมนนัทนาการใหแ้ก่ประชาชนในทุกกลุ่มอาย ุ 12 
(2.70) 

49 
(10.90) 

237 
(52.70) 

132 
(29.30) 

20 
(4.40) 

39. พฒันาทกัษะดา้นการกีฬาของเยาวชนและประชาชน เพ่ือ
น าสู่ความเป็นมืออาชีพ 

13 
(2.90) 

46 
(10.20) 

190 
(42.20) 

173 
(38.40) 

28  
(6.20) 

40. จดัใหมี้การแข่งขนักีฬาในระดบัต่าง ๆ โดยมีเทศบาลเมือง
ทุ่งสงเป็นเจา้ภาพ  

11 
(2.40) 

24 
(5.30) 

189 
(42.00) 

155 
(34.40) 

71 
(15.80) 

41. จดัใหมี้การแข่งขนักีฬาในระดบัต่าง ๆ โดยมีเทศบาลเมือง
ทุ่งสงร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน ๆ 

15 
(3.30) 

39 
(8.70) 

169 
(37.60) 

163 
(36.20) 

64 
(14.20) 

42. การจดัพ้ืนท่ีส าหรับจดักิจกรรมนนัทนาการ/ ออกก าลงักาย 14 
(3.10) 

49 
(10.90) 

172 
(38.20) 

155 
(34.40) 

60 
(13.30) 

43. การดูแลสวสัดิการในดา้นต่าง ๆ แก่เดก็ คนพิการ ผูสู้งอาย ุ
และผูป่้วยโรคเอดส์ 

13 
(2.90) 

59 
(13.10) 

162 
(36.00) 

184 
(40.90) 

32 
(7.10) 

44. มีการส่งเสริม พฒันางานสาธารณะสุขมลูฐาน ป้องกนั เฝ้า
ระวงั และรณรงคใ์หเ้กิดสุขภาพท่ีดีแก่ประชาชน เช่น การ
ดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชนโดยอาสาสมคัร
สาธารณสุข (อสม.) เป็นตน้ 

13 
(2.90) 

62 
(13.80) 

151 
(33.60) 

203 
(45.10) 

21 
(4.70) 

45. มีการป้องกนั เฝ้าระวงัโรคไขเ้ลือดออก 17 
(3.80) 

42 
(9.30) 

149 
(33.10) 

218 
(48.40) 

24 
(5.30) 

46. การส่งเสริม สนบัสนุนความเขม้แข็งแก่ชุมชน ใหชุ้มชน
บริหารจดัการดว้ยตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

19 
(4.20) 

44 
(9.80) 

205 
(45.60) 

165 
(36.70) 

17 
(3.80) 

47. ภาพรวมการด าเนินงานของเทศบาลดา้นบริการสังคมและ
สวสัดิการ 

13 
(2.90) 

37 
(8.20) 

181 
(42.20) 

194 
(43.10) 

25 
(5.60) 

5. ด้านการจดัการด้านส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร      

48. การส่งเสริมอนุรักษด์า้นส่ิงแวดลอ้ม/การจดัการดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม เช่น การลดภาวะโลกร้อน การจดัการดา้นขยะ 
น ้า ป่า บ  าบดัน ้าเสียส่ิงปฏิกลู เป็นตน้ 

8 
(1.80) 

49 
(10.90) 

194 
(43.10) 

178 
(39.60) 

21 
(4.70) 

49. การรณรงคใ์หป้ระชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการดูแล
รักษาความสะอาด และสร้างจิตส านึกในการแกไ้ขปัญหา
ส่ิงแวดลอ้ม และอนุรักษค์ูคลอง 

13 
(2.90) 

43 
(9.60) 

185 
(41.10) 

194 
(43.10) 

15 
(3.30) 

50. ความพึงพอใจต่อการส่งเสริมและสนบัสนุนใหท้  า
การเกษตรปลอดสารพิษ 

17 
(3.80) 

55 
(12.20) 

204 
(45.30) 

159 
(35.30) 

15 
(3.30) 

51. ความพึงพอใจต่อโครงการพลิกถุงพลิกโลกมุ่งสู่ทุ่งสงเมือง
คาร์บอนต ่า 

13 
(2.90) 

71 
(15.80) 

198 
(44.00) 

154 
(34.20) 

14 
(3.10) 
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ภารกจิ น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย ปานกลาง มาก มากทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

52. ภาพรวมการด าเนินงานของเทศบาลดา้นการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากร 

8 
(1.80) 

39 
(8.70) 

203 
(45.10) 

185 
(41.10) 

15 
(3.30) 

6. ด้านการพฒันาเศรษฐกจิชุมชนและอาชีพ      

53. การส่งเสริมดา้นเศรษฐกิจในภาพรวม/เศรษฐกิจชุมชน เช่น 
การส่งเสริมพฒันาอาชีพหรือสร้างรายไดแ้ก่ชุมชน เป็นตน้ 

12 
(2.70) 

49 
(10.90) 

233 
(51.80) 

136 
(30.20) 

20 
(4.40) 

54. การจดัการแข่งขนักีฬาระดบัประเทศ/มืออาชีพ เป็นการ
กระตุน้เศรษฐกิจ การคา้ แก่ผูป้ระกอบการ พ่อคา้ แม่คา้ 
และประชาชนในอ าเภอทุ่งสง ท าใหมี้รายไดเ้พ่ิมมากยิง่ข้ึน 

17 
(3.80) 

47 
(10.40) 

233 
(51.80) 

139 
(30.90) 

14 
(3.10) 

55. การส่งเสริมและสนบัสนุนใหอ้งคก์ร หน่วยงาน สมาคม 
และชมรมต่าง ๆ เขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาการ
ท่องเท่ียวของเทศบาล 

16 
(3.60) 

45 
(10.00) 

229 
(50.90) 

148 
(32.90) 

12 
(2.70) 

56. ภาพรวมการด าเนินงานของเทศบาลดา้นการพฒันา
เศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ 

15 
(3.30) 

39 
(8.70) 

220 
(48.90) 

157 
(34.90) 

19 
(4.20) 

7. ด้านเศรษฐกจิ การวางแผนส่งเสริมการลงทุน        พาณิช
ยกรรมและการท่องเทีย่ว 

     

57. พฒันา และปรับปรุง พร้อมทั้งจดัหาเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้น
การจราจร และส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนให้
ปฏิบติัตามกฎจราจร   

9 
(2.00) 

44 
(9.80) 

156 
(34.70) 

218 
(48.40) 

23 
(5.10) 

58. ไฟฟ้าสาธารณะมีอยา่งเพียงพอ ทัว่ถึง ท  าใหเ้กิดความ
ปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 

11 
(2.40) 

34 
(7.60) 

133 
(29.60) 

251 
(55.80) 

21 
(4.70) 

59. การจดัระเบียบจราจรทางถนน ทางเทา้ และความไม่เป็น
ระเบียบเรียบร้อยของเมือง เช่น หาบเร่ แผงลอย และการรุก
ล ้าท่ีสาธารณะ เป็นตน้ 

18 
(4.00) 

42 
(9.30) 

173 
(38.40) 

201 
(44.70) 

16 
(3.60) 

60. การดูแลความสงบและความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น
ของประชาชน 

17 
(3.80) 

35 
(7.80) 

140 
(31.10) 

246 
(54.70) 

12 
(2.70) 

61. ภาพรวมการด าเนินงานของเทศกิจ 18 
(4.00) 

38 
(8.40) 

152 
(33.80) 

230 
(51.10) 

12 
(2.70) 

62. ภาพรวมการด าเนินงานของเทศบาลดา้นการรักษาความ
สงบปลอดภยัในชุมชน 

11 
(2.40) 

33 
(7.30) 

141 
(31.30) 

252 
(56.00) 

13 
(2.90) 

8. ด้านการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย      

63. การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในชุมชนดา้นน ้าท่วม 13 
(2.90) 

81 
(18.00) 

183 
(40.70) 

144 
(32.00) 

29 
(6.40) 

64. การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในชุมชนดา้นภยัแลง้  12 
(2.70) 

51 
(11.30) 

217 
(48.20) 

158 
(35.10) 

12 
(2.70) 
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ภารกจิ น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย ปานกลาง มาก มากทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

65. การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในชุมชนดา้นอคัคีภยั  12 
(2.70) 

47 
(10.40) 

217 
(48.20) 

160 
(35.60) 

14 
(3.10) 

66. การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในชุมชนดา้นวาตภยั 19 
(4.20) 

49 
(10.90) 

206 
(45.80) 

160 
(35.60) 

16 
(3.60) 

67. การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในชุมชนดา้นอุบติัเหตุ 18 
(4.00) 

39 
(8.70) 

233 
(51.80) 

144 
(32.00) 

16 
(3.60) 

68. ความพึงพอใจต่อโครงการบริหารจดัการน ้าท่วมเมือง   ทุ่ง
สงแบบบูรณาการ 

16 
(3.60) 

45 
(10.00) 

197 
(43.80) 

168 
(37.30) 

24 
(5.30) 

69. ความพึงพอใจต่อการช่วยเหลือผูป้ระสบภยั 12 
(2.70) 

53 
(11.80) 

212 
(47.10) 

151 
(33.60) 

22 
(4.90) 

70. ความพึงพอใจต่อการใหค้วามรู้เก่ียวกบัการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยักบัประชาชนในพ้ืนท่ี 

16 
(3.60) 

32 
(7.10) 

210 
(46.70) 

175 
(38.90) 

17 
(3.80) 

71. ภาพรวมการด าเนินงานของเทศบาลดา้นการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั 

13 
(2.90) 

26 
(5.80) 

206 
(45.80) 

185 
(41.10) 

20 
(4.40) 

9. ด้านการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมประเพณ ี      

72. การจดัโครงการ/กิจกรรม เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์
วฒันธรรม และประเพณีหรือภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีเทศบาล
ด าเนินการเอง 

9 
(2.00) 

19 
(4.20) 

176 
(39.10) 

193 
(42.90) 

53 
(11.80) 

73. การจดัโครงการ/กิจกรรม เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์
วฒันธรรม และประเพณีหรือภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีเทศบาล
สนบัสนุนงบประมาณใหชุ้มชนด าเนินการ 

10 
(2.20) 

26 
(5.80) 

182 
(40.40) 

179 
(39.80) 

53 
(11.80) 

74. มีการพฒันา ปรับปรุงสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ เช่น ถ  ้าตลอด/
มลูนิธิซ าปอกง (เจา้แม่กวนอิม) เป็นตน้ 

12 
(2.70) 

21 
(4.70) 

185 
(41.10) 

176 
(39.10) 

56 
(12.40) 

75. ภาพรวมการด าเนินงานของเทศบาลดา้นการท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรมประเพณี  

11 
(2.40) 

17 
(3.80) 

178 
(39.60) 

185 
(41.10) 

59 
(13.10) 

10. ด้านการบริหารจดัการเทศบาล      

76. เทศบาลรับฟังความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะจากประชาชน
และมีช่องทางใหท่้านแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะ
วธีิการด าเนินงาน 

14 
(3.10) 

41 
(9.10) 

176 
(39.10) 

190 
(42.20) 

29 
(6.40) 

77. การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล
เป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

 
 
 

11 
(2.40) 

41 
(9.10) 

169 
(37.60) 

211 
(46.90) 

18 
(4.00) 
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ภารกจิ น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย ปานกลาง มาก มากทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

78. การเผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนรับรู้ขอ้มลู
ข่าวสาร ขอ้มลูโครงการ/กิจกรรม ของเทศบาลก่อน
ด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานใหป้ระชาชน
รับทราบภายหลงัจากการด าเนินงานเสร็จส้ินแลว้ โดยผา่น
ทางส่ือต่าง ๆ เช่น วทิย ุหอกระจายข่าว วารสาร แผน่พบั 
และเวบ็ไซต ์www.thungsong.com  เป็นตน้ 

14 
(3.10) 

36 
(8.00) 

191 
(42.40) 

162 
(36.00) 

47 
(10.40) 

79. การด าเนินการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ของประชาชนโดยคณะ
ผูบ้ริหารใชว้ธีิการแกไ้ขปัญหาแบบมีส่วนร่วม (บูรณาการ) 
โดยประสานงาน โดยเนน้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน  เช่น การแกไ้ขปัญหาน ้า
ท่วมแบบบูรณาการ การแกไ้ขปัญหาจราจร แบบบูรณาการ 
เป็นตน้ 

15 
(3.30) 

34 
(7.60) 

194 
(43.10) 

190 
(42.20) 

17 
(3.80) 

80. ประชาชนไดรั้บประโยชน์จากผลการด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรมอนัน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาและตอบสนองความ
ตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ินได ้

14 
(3.10) 

41 
(9.10) 

208 
(46.20) 

172 
(38.20) 

15 
(3.30) 

81. เทศบาลมีการพบปะประชาชนเพื่อใหบ้ริการนอกสถานท่ี 13 
(2.90) 

53 
(11.80) 

226 
(50.20) 

147 
(32.70) 

11 
(2.40) 

82. การส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ดา้นต่าง ๆ  

13 
(2.90) 

45 
(10.00) 

211 
(46.90) 

167 
(37.10) 

14 
(3.10) 

83. ภาพรวมการด าเนินงานของเทศบาลดา้นการบริหารจดัการ
เทศบาล 

10 
(2.20) 

35 
(7.80) 

181 
(40.20) 

209 
(46.40) 

15 
(3.30) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.thungsong.com/
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ตารางที ่15 สรุปเปรียบเทยีบความพงึพอใจของชุมชนต่าง ๆ ทีม่ต่ีอการด าเนินงานของเทศบาลเมอืงทุ่งสง   
จงัหวดันครศรีธรรมราช 3 ปี ย้อนหลงั (ประจ าปี 2559-2561) 

ชุมชน ค่าเฉลีย่ ระดบัความพงึพอใจ 

2559 2560 2561 2559 2560 2561 
1. ท่าแพใต ้ 3.449 3.463 3.035 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

2. ตะวนัออกวดัชยัชุมพล 3.157 3.117 3.587 ปานกลาง ปานกลาง มาก 

3. หลงัโรงพยาบาลทุ่งสง 3.632 3.340 3.671 มาก ปานกลาง มาก 

4. ตลาดใน 3.601 3.808 3.881 มาก มาก มาก 
5. เขาปรีดี 2.449 3.559 3.437 นอ้ย มาก ปานกลาง 

6. สะพานเหลก็ 3.337 3.181 2.402 ปานกลาง ปานกลาง นอ้ย 

7. บา้นพกัรถไฟทุ่งสง 3.202 3.313 2.890 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

8. เสริมชาติ 3.303 3.035 3.509 ปานกลาง ปานกลาง มาก 

9. หมู่บา้นพฒันา 3.364 3.055 3.520 ปานกลาง ปานกลาง มาก 

10. เปรมประชา 3.405 2.528 3.262 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

11. ประชาอุทิศ 1.968 3.336 3.817 นอ้ย ปานกลาง มาก 

12. บา้นนาเหนือ 3.256 3.287 3.927 ปานกลาง ปานกลาง มาก 

13. ยทุธศาสตร์ 3.077 3.318 3.248 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

14. บา้นในหวงั 3.699 2.727 2.885 มาก ปานกลาง ปานกลาง 
15. ทุ่งสง-หว้ยยอด 3.497 3.346 3.442 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

16. ทุ่งสง-นาบอน 3.400 3.614 2.647 ปานกลาง มาก ปานกลาง 
17. ท่าแพเหนือ 3.166 3.372 3.435 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

 18. ตลาดสด 3.767 2.989 2.976 มาก ปานกลาง ปานกลาง 

19. โดมทองธานี (ท่าแพ) 3.057 3.158 3.678 ปานกลาง ปานกลาง มาก 

 20. ราชบริพาร 3.766 3.289 3.311 มาก ปานกลาง ปานกลาง 
 21. ยา่นการคา้ 3.248 3.200 3.732 ปานกลาง ปานกลาง มาก 

 22. หน่วยงานของ
ราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องคก์รเอกชน และอ่ืน ๆ 

3.464 3.204 3.577 ปานกลาง ปานกลาง มาก 

รวม 3.199 3.273 3.403 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
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4.6 ความพงึพอใจของประชาชนที่มีต่อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมือง
ทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2561 
 
ตารางที ่16 สรุปภาพรวมความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมอืงทุ่งสง  
จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2561 

ประเดน็ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความพงึพอใจ 

อนัดบั 

1. ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพยีงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 3.36 .92 ปานกลาง 5 
2. ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 3.43 .91 ปานกลาง 2 
3. ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 3.43 .95 ปานกลาง 2 
4. โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด 3.38 .90 ปานกลาง 4 
5. ความพึงพอใจต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีกวาดขยะของเจา้หนา้ท่ีเพียงใด 3.40 .95 ปานกลาง 3 
6. ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การลา้งท าความสะอาด/การดูด
ฝุ่ น 

3.33 .96 ปานกลาง 6 

7. พนกังานกวาดขยะปฏิบติัหนา้ท่ีไดท้ัว่ถึงในพ้ืนท่ีรับผดิชอบเพียงใด 3.36 .99 ปานกลาง 5 
8. ภาพรวมการด าเนินงานของเทศบาลดา้นการรักษาความสะอาด 3.45 .93 ปานกลาง 1 

รวม 3.391 .86 ปานกลาง  
 
จากการส ารวจความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดั

นครศรีธรรมราช ประจ าปี 2561 โดยการสุ่มตวัอยา่งจากประชาชนท่ีเป็นตวัแทนครัวเรือนท่ีอาศยัในเขตเทศบาล
เมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช โดยแบ่งพ้ืนท่ีออกเป็น 20 ชุมชน และ 1 ย่านการคา้ จ านวน 400 คน และ
หน่วยงานของราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และอ่ืน ๆ ท่ีอยู่ใน เขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช จ านวน 50 หน่วยงานผลปรากฏว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อการรักษาความสะอาดของ
เทศบาลเมืองทุ่งสงในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.391 โดยสามารถเรียงล าดับความ       
พึงพอใจ 3 อนัดบัแรก ไดด้งัน้ี  

ความพงึพอใจมากทีสุ่ด  3 อนัดบัแรก (เรียงจากมากไปหาน้อย) 
 อนัดบัท่ี 1 ประเด็นท่ี 8 ภาพรวมการด าเนินงานของเทศบาลดา้นการรักษาความสะอาด 

ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ มีค่าเฉล่ีย  3.45 
อนัดบัท่ี 2 ประเด็นท่ี 2 ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 

 ประเด็นท่ี 3 ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 
ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ มีค่าเฉล่ีย  3.43 

อนัดบัท่ี 3 ประเด็นท่ี 5 ความพึงพอใจต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีกวาดขยะของเจา้หนา้ท่ีเพียงใด 
ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ มีค่าเฉล่ีย  3.40 
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ตารางที ่17 ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมอืงทุ่งสง  
จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2561 
เขต 1 ถนนชนปรีดา จากส่ีแยกตลาดเกษตรผ่านเทศบาลถึงโรงแรมไทยวฒันาทั้งสองฝ่ังถนน 

ประเดน็ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความ 

พงึพอใจ 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 4.04 .67 มาก 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 4.00 .76 มาก 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 4.15 .63 มาก 
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด 3.87 .54 มาก 
ความพึงพอใจต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีกวาดขยะของเจา้หนา้ท่ีเพียงใด 4.00 .73 มาก 
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การลา้งท าความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.96 .76 มาก 
พนกังานกวาดขยะปฏิบติัหนา้ท่ีไดท้ัว่ถึงในพ้ืนท่ีรับผิดชอบเพียงใด 3.98 .65 มาก 
ภาพรวมการด าเนินงานของเทศบาลดา้นการรักษาความสะอาด 4.04 .63 มาก 

รวม 4.01 .58 มาก 

 
ตารางที ่18  ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมอืงทุ่งสง 
จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2561 
เขต 2 ถนนชนปรีดา ตั้งแต่โรงแรมไทยวฒันาถึง ส านกั ร.ส.พ ทั้งสองฝ่ังถนน 

ประเดน็ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความ 

พงึพอใจ 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 4.04 .67 มาก 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 4.00 .76 มาก 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 4.15 .63 มาก 
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด 3.87 .54 มาก 
ความพึงพอใจต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีกวาดขยะของเจา้หนา้ท่ีเพียงใด 4.00 .73 มาก 
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การลา้งท าความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.96 .76 มาก 
พนกังานกวาดขยะปฏิบติัหนา้ท่ีไดท้ัว่ถึงในพ้ืนท่ีรับผิดชอบเพียงใด 3.98 .65 มาก 
ภาพรวมการด าเนินงานของเทศบาลดา้นการรักษาความสะอาด 4.04 .63 มาก 

รวม 4.01 .58 มาก 
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ตารางที ่19  ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมอืงทุ่งสง 
จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2561 
เขต 3 ถนนชนปรีดา จากส านักงาน ร.ส.พ. ไปถึงสามแยกถนนเข้ายุทธศาสตร์ และถนนข้างสวนหลวงเลีย้วขวา
ถึงหน้าโรงเรียนสตรีทุ่งสง ทั้งสองฝ่ังถนนและเกาะกลาง 

ประเดน็ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความ 

พงึพอใจ 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 4.04 .67 มาก 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 4.00 .76 มาก 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 4.15 .63 มาก 
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด 3.87 .54 มาก 
ความพึงพอใจต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีกวาดขยะของเจา้หนา้ท่ีเพียงใด 4.00 .73 มาก 
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การลา้งท าความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.96 .76 มาก 
พนกังานกวาดขยะปฏิบติัหนา้ท่ีไดท้ัว่ถึงในพ้ืนท่ีรับผิดชอบเพียงใด 3.98 .65 มาก 
ภาพรวมการด าเนินงานของเทศบาลดา้นการรักษาความสะอาด 4.04 .63 มาก 

รวม 4.01 .58 มาก 

 
ตารางที ่20  ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมอืงทุ่งสง 
จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2561 
เขต 4 จากส่ีแยกชนปรีดา ไปถึงส่ีแยกชัยชุมพลเลีย้วซ้ายถงึโรงเรียนสตรีทุ่งสง ทั้งสองฝ่ังถนนและเกาะกลาง 

ประเดน็ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความ 

พงึพอใจ 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 4.04 .67 มาก 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 4.00 .76 มาก 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 4.15 .63 มาก 
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด 3.87 .54 มาก 
ความพึงพอใจต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีกวาดขยะของเจา้หนา้ท่ีเพียงใด 4.00 .73 มาก 
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การลา้งท าความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.96 .76 มาก 
พนกังานกวาดขยะปฏิบติัหนา้ท่ีไดท้ัว่ถึงในพ้ืนท่ีรับผิดชอบเพียงใด 3.98 .65 มาก 
ภาพรวมการด าเนินงานของเทศบาลดา้นการรักษาความสะอาด 4.04 .63 มาก 

รวม 4.01 .58 มาก 
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ตารางที ่21  ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมอืงทุ่งสง 
จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2561 
เขต 5 ถนนชัยชุมพล ซอย 1 ซอย 2 และซอยช่ืนใจ ทั้งสองฝ่ังถนน 

ประเดน็ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความ 

พงึพอใจ 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 3.93 .48 มาก 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 3.79 .58 มาก 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 3.57 .65 มาก 
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด 3.79 .43 มาก 
ความพึงพอใจต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีกวาดขยะของเจา้หนา้ท่ีเพียงใด 3.79 .58 มาก 
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การลา้งท าความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.64 .75 มาก 
พนกังานกวาดขยะปฏิบติัหนา้ท่ีไดท้ัว่ถึงในพ้ืนท่ีรับผิดชอบเพียงใด 3.64 .75 มาก 
ภาพรวมการด าเนินงานของเทศบาลดา้นการรักษาความสะอาด 3.93 .62 มาก 

รวม 3.759 .41 มาก 

 
ตารางที ่22  ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมอืงทุ่งสง 
จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2561 
เขต 6 ถนนทางหลวง 403 (เพชรเกษม) จากเขตป้ายเข้าเมอืงทุ่งสง-สุราษฎร์ เยือ้งร้านยงเจริญถึงธนาคาร ธ.ก.ส. 
ถึงตู้เอทเีอม็ ทั้งสองฝ่ังถนน 

ประเดน็ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความ 

พงึพอใจ 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 3.33 .52 ปานกลาง 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 3.83 .41 มาก 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 3.83 .41 มาก 
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด 3.83 .41 มาก 
ความพึงพอใจต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีกวาดขยะของเจา้หนา้ท่ีเพียงใด 3.83 .41 มาก 
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การลา้งท าความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.83 .41 มาก 
พนกังานกวาดขยะปฏิบติัหนา้ท่ีไดท้ัว่ถึงในพ้ืนท่ีรับผิดชอบเพียงใด 3.83 .41 มาก 
ภาพรวมการด าเนินงานของเทศบาลดา้นการรักษาความสะอาด 3.83 .41 มาก 

รวม 3.77 .38 มาก 
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ตารางที ่23  ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมอืงทุ่งสง 
จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2561 
เขต 7 ถนนทางหลวง 403 (เพชรเกษม) จากปากทางเข้าถนนเวชพฤษพทิกัษ์ถึงส่ีแยกชัยชุมพล ทั้งสองฝ่ังถนน
และบนสะพานลอยชัยชุมพล 

ประเดน็ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความ 

พงึพอใจ 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 4.04 .67 มาก 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 4.00 .76 มาก 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 4.15 .63 มาก 
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด 3.87 .54 มาก 
ความพึงพอใจต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีกวาดขยะของเจา้หนา้ท่ีเพียงใด 4.00 .73 มาก 
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การลา้งท าความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.96 .76 มาก 
พนกังานกวาดขยะปฏิบติัหนา้ท่ีไดท้ัว่ถึงในพ้ืนท่ีรับผิดชอบเพียงใด 3.98 .65 มาก 
ภาพรวมการด าเนินงานของเทศบาลดา้นการรักษาความสะอาด 4.04 .63 มาก 

รวม 4.01 .58 มาก 

 
ตารางที ่24 ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมอืงทุ่งสง 
จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2561 
เขต 8 ถนนทางหลวง 403 (เพชรเกษม) ตั้งแต่ป้อมยามรถไฟตรงไปถึงสามแยกบ่อนววัเก่าทั้งสองฝ่ังถนน เกาะ
กลางและซอยหมู่บ้านเอกวฒัน์ 

ประเดน็ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความ 

พงึพอใจ 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 3.56 1.04 มาก 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 3.52 .96 มาก 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 3.44 1.16 ปานกลาง 
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด 3.56 1.04 มาก 
ความพึงพอใจต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีกวาดขยะของเจา้หนา้ท่ีเพียงใด 3.48 1.05 ปานกลาง 
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การลา้งท าความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.64 1.00 มาก 
พนกังานกวาดขยะปฏิบติัหนา้ท่ีไดท้ัว่ถึงในพ้ืนท่ีรับผิดชอบเพียงใด 3.40 0.08 ปานกลาง 
ภาพรวมการด าเนินงานของเทศบาลดา้นการรักษาความสะอาด 3.56 .96 มาก 

รวม 3.52 .99 มาก 
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ตารางที ่25 ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมอืงทุ่งสง 
จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2561 
เขต 9 ถนนทางหลวง 403 (เพชรเกษม) จากสามแยกบ่อยววัเก่าถึงศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านนาเหนอื (4 ช่องทาง) 
และซอยโรงพระซ าปอกงทั้งสองฝ่ังถนนและเกาะกลาง 

ประเดน็ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความ 

พงึพอใจ 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 4.24 .44 มาก 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 4.18 .64 มาก 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 4.12 .49 มาก 
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด 4.18 .53 มาก 
ความพึงพอใจต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีกวาดขยะของเจา้หนา้ท่ีเพียงใด 3.94 .43 มาก 
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การลา้งท าความสะอาด/การดูดฝุ่ น 4.00 .50 มาก 
พนกังานกวาดขยะปฏิบติัหนา้ท่ีไดท้ัว่ถึงในพ้ืนท่ีรับผิดชอบเพียงใด 4.00 .35 มาก 
ภาพรวมการด าเนินงานของเทศบาลดา้นการรักษาความสะอาด 4.06 .43 มาก 

รวม 4.09 .37 มาก 

 
ตารางที ่26 ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมอืงทุ่งสง 
จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2561 
เขต 10 ถนนทุ่งสง-นาบอน จากหน้าหอสมุดสุดเขตถนน (เช่ือมถนนชะมายตรงไปโรงเรียนพาณิชย์) รวมซอย 
2,4,6 ทั้งสองฝ่ัง 

ประเดน็ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความ 

พงึพอใจ 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 2.07 .78 นอ้ย 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 2.00 .78 นอ้ย 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 1.89 .75 นอ้ย 
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด 1.74 .66 นอ้ย 
ความพึงพอใจต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีกวาดขยะของเจา้หนา้ท่ีเพียงใด 1.70 .78 นอ้ย 
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การลา้งท าความสะอาด/การดูดฝุ่ น 1.59 .69 นอ้ย 
พนกังานกวาดขยะปฏิบติัหนา้ท่ีไดท้ัว่ถึงในพ้ืนท่ีรับผิดชอบเพียงใด 1.52 .70 นอ้ย 
ภาพรวมการด าเนินงานของเทศบาลดา้นการรักษาความสะอาด 1.74 .71 นอ้ย 

รวม 1.78 .64 น้อย 
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ตารางที ่27 ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมอืงทุ่งสง 
จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2561 
เขต 11 ถนนทุ่งสง – นาบอน ซอย 1 ถนนเช่ือมระหว่างซอย 1 กบั ซอย 3 ทั้งสองฝ่ังถนนและในซอยเขาตาเล่ง 

ประเดน็ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความ 

พงึพอใจ 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 2.07 .78 นอ้ย 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 2.00 .78 นอ้ย 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 1.89 .75 นอ้ย 
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด 1.74 .66 นอ้ย 
ความพึงพอใจต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีกวาดขยะของเจา้หนา้ท่ีเพียงใด 1.70 .78 นอ้ย 
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การลา้งท าความสะอาด/การดูดฝุ่ น 1.59 .69 นอ้ย 
พนกังานกวาดขยะปฏิบติัหนา้ท่ีไดท้ัว่ถึงในพ้ืนท่ีรับผิดชอบเพียงใด 1.52 .70 นอ้ย 
ภาพรวมการด าเนินงานของเทศบาลดา้นการรักษาความสะอาด 1.74 .71 นอ้ย 

รวม 1.78 .64 น้อย 

 
ตารางที ่28 ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมอืงทุ่งสง 
จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2561 
เขต 12 ถนนข้างโรงพยาบาล ถนนหน้าวดัชัยชุมพล ชุมชนหลงัโรงพยาบาลเก่าและหน้าโรงพยาบาลเก่าถึงประตู
ทางเข้าและถนนเลยีบรถไฟทุ่งสง-กนัตงั ทั้งสองฝ่ังถนน 

ประเดน็ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความ 

พงึพอใจ 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 3.93 .48 มาก 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 3.79 .58 มาก 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 3.57 .65 มาก 
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด 3.79 .43 มาก 
ความพึงพอใจต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีกวาดขยะของเจา้หนา้ท่ีเพียงใด 3.79 .58 มาก 
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การลา้งท าความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.64 .75 มาก 
พนกังานกวาดขยะปฏิบติัหนา้ท่ีไดท้ัว่ถึงในพ้ืนท่ีรับผิดชอบเพียงใด 3.64 .75 มาก 
ภาพรวมการด าเนินงานของเทศบาลดา้นการรักษาความสะอาด 3.93 .62 มาก 

รวม 3.759 .41 มาก 
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ตารางที ่29 ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมอืงทุ่งสง 
จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2561 
เขต 13 ถนนทุ่งสง-นาบอน ทั้งสองฝ่ังถนน ซอย 3, 5, 7 

ประเดน็ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความ 

พงึพอใจ 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 2.07 .78 นอ้ย 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 2.00 .78 นอ้ย 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 1.89 .75 นอ้ย 
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด 1.74 .66 นอ้ย 
ความพึงพอใจต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีกวาดขยะของเจา้หนา้ท่ีเพียงใด 1.70 .78 นอ้ย 
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การลา้งท าความสะอาด/การดูดฝุ่ น 1.59 .69 นอ้ย 
พนกังานกวาดขยะปฏิบติัหนา้ท่ีไดท้ัว่ถึงในพ้ืนท่ีรับผิดชอบเพียงใด 1.52 .70 นอ้ย 
ภาพรวมการด าเนินงานของเทศบาลดา้นการรักษาความสะอาด 1.74 .71 นอ้ย 

รวม 1.78 .64 น้อย 

 
ตารางที ่30 ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมอืงทุ่งสง 
จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2561 
เขต 14 ถนนธรรมสุนทรอุทศิ ตั้งแต่สามแยกชนปรีดาถึงหน้าร้านขายของร้านลุงเมง็ ทั้งสองฝ่ังถนน 

ประเดน็ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความ 

พงึพอใจ 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 4.04 .67 มาก 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 4.00 .76 มาก 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 4.15 .63 มาก 
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด 3.87 .54 มาก 
ความพึงพอใจต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีกวาดขยะของเจา้หนา้ท่ีเพียงใด 4.00 .73 มาก 
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การลา้งท าความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.96 .76 มาก 
พนกังานกวาดขยะปฏิบติัหนา้ท่ีไดท้ัว่ถึงในพ้ืนท่ีรับผิดชอบเพียงใด 3.98 .65 มาก 
ภาพรวมการด าเนินงานของเทศบาลดา้นการรักษาความสะอาด 4.04 .63 มาก 

รวม 4.01 .58 มาก 
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ตารางที ่31 ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมอืงทุ่งสง 
จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2561 
เขต 15 ถนนธรรมสุนทรอุทศิ ตั้งแต่หน้าร้านขายของลุงเมง็ถึงสะพานปูนหน้าวดัโคกสะท้อน ทั้งสองฝ่ังถนนและ
เช่ือมระหว่างซอยเจ้าจอมกบัถนนผดุงราษฎร์ 

ประเดน็ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความ 

พงึพอใจ 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 4.04 .67 มาก 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 4.00 .76 มาก 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 4.15 .63 มาก 
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด 3.87 .54 มาก 
ความพึงพอใจต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีกวาดขยะของเจา้หนา้ท่ีเพียงใด 4.00 .73 มาก 
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การลา้งท าความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.96 .76 มาก 
พนกังานกวาดขยะปฏิบติัหนา้ท่ีไดท้ัว่ถึงในพ้ืนท่ีรับผิดชอบเพียงใด 3.98 .65 มาก 
ภาพรวมการด าเนินงานของเทศบาลดา้นการรักษาความสะอาด 4.04 .63 มาก 

รวม 4.01 .58 มาก 

 
ตารางที ่32  ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมอืงทุ่งสง  
จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2561 
เขต 16 ถนนภราดร จากหน้าวดัโคกสะท้อนถงึเสาไฟฟ้าหนาบ้านหมอพชัิย และซอยลุงน้อม สุชาตพิงษ์ ทั้งสอง
ฝ่ังถนนและซอยบ้านจ่าติก๊ 

ประเดน็ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความ 

พงึพอใจ 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 2.07 .78 นอ้ย 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 2.00 .78 นอ้ย 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 1.89 .75 นอ้ย 
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด 1.74 .66 นอ้ย 
ความพึงพอใจต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีกวาดขยะของเจา้หนา้ท่ีเพียงใด 1.70 .78 นอ้ย 
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การลา้งท าความสะอาด/การดูดฝุ่ น 1.59 .69 นอ้ย 
พนกังานกวาดขยะปฏิบติัหนา้ท่ีไดท้ัว่ถึงในพ้ืนท่ีรับผิดชอบเพียงใด 1.52 .70 นอ้ย 
ภาพรวมการด าเนินงานของเทศบาลดา้นการรักษาความสะอาด 1.74 .71 นอ้ย 

รวม 1.78 .64 น้อย 
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ตารางที ่33 ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมอืงทุ่งสง 
จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2561 
เขต 17 ถนนธรรมสุนทรอุทศิ ตั้งแต่แยกคลนีิคหมอพชัิย ถึงร้านผ้าป้าตุ้ม ทั้งสองฝ่ังถนน 

ประเดน็ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความ 

พงึพอใจ 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 4.04 .67 มาก 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 4.00 .76 มาก 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 4.15 .63 มาก 
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด 3.87 .54 มาก 
ความพึงพอใจต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีกวาดขยะของเจา้หนา้ท่ีเพียงใด 4.00 .73 มาก 
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การลา้งท าความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.96 .76 มาก 
พนกังานกวาดขยะปฏิบติัหนา้ท่ีไดท้ัว่ถึงในพ้ืนท่ีรับผิดชอบเพียงใด 3.98 .65 มาก 
ภาพรวมการด าเนินงานของเทศบาลดา้นการรักษาความสะอาด 4.04 .63 มาก 

รวม 4.01 .58 มาก 

 
ตารางที ่34 ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมอืงทุ่งสง 
จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2561 
เขต 18 ถนนธรรมสุนทรอุทศิ ตั้งแต่ร้านผ้าป้าตุ้มถึงแยกเข้าตลาดสดเทศบาล ทั้งสองฝ่ังถนน 

ประเดน็ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความ 

พงึพอใจ 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 4.04 .67 มาก 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 4.00 .76 มาก 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 4.15 .63 มาก 
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด 3.87 .54 มาก 
ความพึงพอใจต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีกวาดขยะของเจา้หนา้ท่ีเพียงใด 4.00 .73 มาก 
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การลา้งท าความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.96 .76 มาก 
พนกังานกวาดขยะปฏิบติัหนา้ท่ีไดท้ัว่ถึงในพ้ืนท่ีรับผิดชอบเพียงใด 3.98 .65 มาก 
ภาพรวมการด าเนินงานของเทศบาลดา้นการรักษาความสะอาด 4.04 .63 มาก 

รวม 4.01 .58 มาก 
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ตารางที ่35  ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมอืงทุ่งสง  
จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2561 
เขต 19 ถนนผดุงราษฎร์ จากสามแยกร้านศรีทองถึงส่ีแยกเจ้าจอมและผดุงราษฎร์ ซอย 1, 2 ทั้งสองฝ่ังถนน 

ประเดน็ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความ 

พงึพอใจ 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 2.80 .45 ปานกลาง 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 3.00 .00 ปานกลาง 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 3.20 .45 ปานกลาง 
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด 3.00 .00 ปานกลาง 
ความพึงพอใจต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีกวาดขยะของเจา้หนา้ท่ีเพียงใด 3.20 .45 ปานกลาง 
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การลา้งท าความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.00 .00 ปานกลาง 
พนกังานกวาดขยะปฏิบติัหนา้ท่ีไดท้ัว่ถึงในพ้ืนท่ีรับผิดชอบเพียงใด 3.20 .45 ปานกลาง 
ภาพรวมการด าเนินงานของเทศบาลดา้นการรักษาความสะอาด 3.20 .45 ปานกลาง 

รวม 3.08 .17 ปานกลาง 

 
ตารางที ่36  ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมอืงทุ่งสง  
จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2561 
เขต 20 ถนนนิกรบ ารุง จากสามแยกร้านบุญแสงการแว่นถึงสามแยกเข้าตลาดสด และตรอกหลงัร้านท่านพานิช
ตลอดถงึคลนีิคหมอบูรณะ ทั้งสองฝ่ังถนน 

ประเดน็ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความ 

พงึพอใจ 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 2.80 .45 ปานกลาง 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 3.00 .00 ปานกลาง 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 3.20 .45 ปานกลาง 
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด 3.00 .00 ปานกลาง 
ความพึงพอใจต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีกวาดขยะของเจา้หนา้ท่ีเพียงใด 3.20 .45 ปานกลาง 
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การลา้งท าความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.00 .00 ปานกลาง 
พนกังานกวาดขยะปฏิบติัหนา้ท่ีไดท้ัว่ถึงในพ้ืนท่ีรับผิดชอบเพียงใด 3.20 .45 ปานกลาง 
ภาพรวมการด าเนินงานของเทศบาลดา้นการรักษาความสะอาด 3.20 .45 ปานกลาง 

รวม 3.08 .17 ปานกลาง 
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ตารางที ่37  ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมอืงทุ่งสง  
จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2561 
เขต 21 ถนนศิลปนุสรณ์ จากสามแยกควิรถ 4ล้อเลก็ไสใหญ่ถึงควิรถเมล์ทุ่งสง-สุราษฎร์ และจากสามแยกหอ
นาฬิกาถึงสามแยกร้านป้ากอบเก่า ทั้งสองฝ่ังถนน 

ประเดน็ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความ 

พงึพอใจ 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 4.04 .67 มาก 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 4.00 .76 มาก 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 4.15 .63 มาก 
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด 3.87 .54 มาก 
ความพึงพอใจต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีกวาดขยะของเจา้หนา้ท่ีเพียงใด 4.00 .73 มาก 
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การลา้งท าความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.96 .76 มาก 
พนกังานกวาดขยะปฏิบติัหนา้ท่ีไดท้ัว่ถึงในพ้ืนท่ีรับผิดชอบเพียงใด 3.98 .65 มาก 
ภาพรวมการด าเนินงานของเทศบาลดา้นการรักษาความสะอาด 4.04 .63 มาก 

รวม 4.01 .58 มาก 

 
ตารางที ่38 ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมอืงทุ่งสง 
จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2561 
เขต 22 ถนนรถไฟ จากสามแยกเข้าตลาดสด (4 ช่องทาง) เกาะกลาง และสามแยกหลงัสถานีรถไฟถงึร้านอาหาร
เรือนไทยทั้งสองฝ่ังถนนและบริเวณรอบถังคอนเทรนเนอร์ 

ประเดน็ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความ 

พงึพอใจ 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 2.56 1.67 นอ้ย 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 2.22 1.30 นอ้ย 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 2.11 1.45 นอ้ย 
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด 2.11 1.36 นอ้ย 
ความพึงพอใจต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีกวาดขยะของเจา้หนา้ท่ีเพียงใด 2.22 1.39 นอ้ย 
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การลา้งท าความสะอาด/การดูดฝุ่ น 2.11 1.17 นอ้ย 
พนกังานกวาดขยะปฏิบติัหนา้ท่ีไดท้ัว่ถึงในพ้ืนท่ีรับผิดชอบเพียงใด 2.22 1.30 นอ้ย 
ภาพรวมการด าเนินงานของเทศบาลดา้นการรักษาความสะอาด 2.11 1.36 นอ้ย 

รวม 2.21 1.30 น้อย 
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ตารางที ่39  ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมอืงทุ่งสง  
จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2561 
เขต 23 ถนนรถไฟ 1 จากหอนาฬิกา (ควิรถตู้ทุ่งสง – นครศรีฯ) ถึงสามแยกควิรถแทก็ซ่ีทุ่งสง – นครศรีฯ ทั้งสอง
ฝ่ังถนนถนนรถไฟ 2 จากหอนาฬิกา ถึงสามแยก ร.ส.พ. (เช่ือมถนนชนปรีดา) และถนนทุ่งสง – กนัตงั ทั้งสองฝ่ัง
ถนน 

ประเดน็ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความ 

พงึพอใจ 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 2.56 1.67 นอ้ย 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 2.22 1.30 นอ้ย 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 2.11 1.45 นอ้ย 
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด 2.11 1.36 นอ้ย 
ความพึงพอใจต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีกวาดขยะของเจา้หนา้ท่ีเพียงใด 2.22 1.39 นอ้ย 
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การลา้งท าความสะอาด/การดูดฝุ่ น 2.11 1.17 นอ้ย 
พนกังานกวาดขยะปฏิบติัหนา้ท่ีไดท้ัว่ถึงในพ้ืนท่ีรับผิดชอบเพียงใด 2.22 1.30 นอ้ย 
ภาพรวมการด าเนินงานของเทศบาลดา้นการรักษาความสะอาด 2.11 1.36 นอ้ย 

รวม 2.21 1.30 น้อย 

 
ตารางที ่40  ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมอืงทุ่งสง  
จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2561 
เขต 24  ถนนประชาอุทศิ จากสามแยกประชาอุทศิ ถึงสามแยกซอย 6 และประชาอุทศิ ซอย 6 ทั้งสองฝ่ังถนน 

ประเดน็ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความ 

พงึพอใจ 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 3.50 .51 มาก 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 3.54 .51 มาก 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 3.50 .51 มาก 
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด 3.42 .50 ปานกลาง 
ความพึงพอใจต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีกวาดขยะของเจา้หนา้ท่ีเพียงใด 3.46 .51 ปานกลาง 
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การลา้งท าความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.33 .48 ปานกลาง 
พนกังานกวาดขยะปฏิบติัหนา้ท่ีไดท้ัว่ถึงในพ้ืนท่ีรับผิดชอบเพียงใด 3.58 .50 มาก 
ภาพรวมการด าเนินงานของเทศบาลดา้นการรักษาความสะอาด 3.63 .50 มาก 

รวม 3.49 .27 ปานกลาง 
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ตารางที ่41  ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมอืงทุ่งสง  
จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2561 
เขต 25  ถนนประชาอุทศิ ตั้งแต่สามแยกโรงพระถนนประชาอุทศิไปจนถึงหน้าสนามบ่อนชนววัใหม่ ทั้งสองฝ่ัง
ถนน 

ประเดน็ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความ 

พงึพอใจ 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 3.50 .51 มาก 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 3.54 .51 มาก 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 3.50 .51 มาก 
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด 3.42 .50 ปานกลาง 
ความพึงพอใจต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีกวาดขยะของเจา้หนา้ท่ีเพียงใด 3.46 .51 ปานกลาง 
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การลา้งท าความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.33 .48 ปานกลาง 
พนกังานกวาดขยะปฏิบติัหนา้ท่ีไดท้ัว่ถึงในพ้ืนท่ีรับผิดชอบเพียงใด 3.58 .50 มาก 
ภาพรวมการด าเนินงานของเทศบาลดา้นการรักษาความสะอาด 3.63 .50 มาก 

รวม 3.49 .27 ปานกลาง 

 
ตารางที ่42  ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมอืงทุ่งสง  
จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2561 
เขต 26 ถนนยุทธศาสตร์ ตั้งแต่สามแยกยุทธศาสตร์ไปจนถึงศาลพ่อท่านคล้าย ทั้งสองฝ่ังถนน 

ประเดน็ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความ 

พงึพอใจ 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 3.47 .68 ปานกลาง 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 3.36 .69 ปานกลาง 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 3.29 .74 ปานกลาง 
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด 3.30 .70 ปานกลาง 
ความพึงพอใจต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีกวาดขยะของเจา้หนา้ท่ีเพียงใด 3.27 .80 ปานกลาง 
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การลา้งท าความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.30 .80 ปานกลาง 
พนกังานกวาดขยะปฏิบติัหนา้ท่ีไดท้ัว่ถึงในพ้ืนท่ีรับผิดชอบเพียงใด 3.27 .81 ปานกลาง 
ภาพรวมการด าเนินงานของเทศบาลดา้นการรักษาความสะอาด 3.38 .70 ปานกลาง 

รวม 3.33 .67 ปานกลาง 
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ตารางที ่43  ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมอืงทุ่งสง  
จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2561 
เขต 27 ถนนเสริมชาต ิตั้งแต่ทางเข้าโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนอืเลีย้วซ้าย ไปโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือมา
ทะลุบ้าน สท.จือ้ ทั้งสองฝ่ังถนนและบริเวณรอบถังคอนเทนเนอร์ 

ประเดน็ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความ 

พงึพอใจ 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 3.23 .88 ปานกลาง 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 3.83 .66 มาก 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 3.89 .63 มาก 
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด 3.77 .69 มาก 
ความพึงพอใจต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีกวาดขยะของเจา้หนา้ท่ีเพียงใด 4.11 .40 มาก 
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การลา้งท าความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.88 .62 มาก 
พนกังานกวาดขยะปฏิบติัหนา้ท่ีไดท้ัว่ถึงในพ้ืนท่ีรับผิดชอบเพียงใด 4.11 .40 มาก 
ภาพรวมการด าเนินงานของเทศบาลดา้นการรักษาความสะอาด 3.89 .63 มาก 

รวม 3.83 .56 มาก 

 
ตารางที ่44  ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมอืงทุ่งสง  
จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2561 
เขต 28 ถนนเปรมประชา จากสามแยกถนนเปรมประชาถงึหน้าร้านส้มต าถ า้ตลอดและถนนเปรมประชา ซอย 1, 
2, 3 ทั้งสองฝ่ังถนน 

ประเดน็ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความ 

พงึพอใจ 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 2.50 .54 นอ้ย 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 2.87 .64 นอ้ย 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 3.00 .76 นอ้ย 
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด 2.75 .89 นอ้ย 
ความพึงพอใจต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีกวาดขยะของเจา้หนา้ท่ีเพียงใด 2.87 .35 นอ้ย 
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การลา้งท าความสะอาด/การดูดฝุ่ น 2.87 .35 นอ้ย 
พนกังานกวาดขยะปฏิบติัหนา้ท่ีไดท้ัว่ถึงในพ้ืนท่ีรับผิดชอบเพียงใด 2.87 .35 นอ้ย 
ภาพรวมการด าเนินงานของเทศบาลดา้นการรักษาความสะอาด 2.75 .46 นอ้ย 

รวม 2.81 .47 น้อย 
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ตารางที ่45  ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมอืงทุ่งสง  
จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2561 
เขต 29 ถนนราชบริพาร จากสามแยกหน้าร้านส้มต าถ า้ตลอดและถนนราชบริหาร จากวงเวยีนหน้าถ า้ตลอด ถึง
สามแยกหน้าโรงเรียนพยาบาลเก่าทั้งสองฝ่ังถึงถนนและซอยร้านขายขนมจนี 

ประเดน็ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความ 

พงึพอใจ 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 2.44 .53 ปานกลาง 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 3.33 .50 ปานกลาง 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 3.33 .50 ปานกลาง 
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด 3.22 .44 ปานกลาง 
ความพึงพอใจต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีกวาดขยะของเจา้หนา้ท่ีเพียงใด 3.00 .00 ปานกลาง 
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การลา้งท าความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.00 .00 นอ้ย 
พนกังานกวาดขยะปฏิบติัหนา้ท่ีไดท้ัว่ถึงในพ้ืนท่ีรับผิดชอบเพียงใด 3.00 .00 ปานกลาง 
ภาพรวมการด าเนินงานของเทศบาลดา้นการรักษาความสะอาด 3.00 .00 นอ้ย 

รวม 3.04 .23 ปานกลาง 

 
ตารางที ่46  ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมอืงทุ่งสง  
จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2561 
เขต 30 ถนนภราดร จากสามแยกถนนพฒันาการจนถงึถนนเอเชียและถนนหมู่บ้านพฒันาถึงสามแยกซ าปอกง ทั้ง
สองฝ่ังถนน 

ประเดน็ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความ 

พงึพอใจ 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 3.56 1.04 มาก 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 3.52 .96 มาก 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 3.44 1.16 ปานกลาง 
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด 3.56 1.04 มาก 
ความพึงพอใจต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีกวาดขยะของเจา้หนา้ท่ีเพียงใด 3.48 1.05 ปานกลาง 
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การลา้งท าความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.64 1.00 มาก 
พนกังานกวาดขยะปฏิบติัหนา้ท่ีไดท้ัว่ถึงในพ้ืนท่ีรับผิดชอบเพียงใด 3.40 0.08 ปานกลาง 
ภาพรวมการด าเนินงานของเทศบาลดา้นการรักษาความสะอาด 3.56 .96 มาก 

รวม 3.52 .99 มาก 
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ตารางที ่47  ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมอืงทุ่งสง 
จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2561 
เขต 31 ถนนทุ่งสง – ห้วยยอด จากสามแยกถนนทุ่งสง – ห้วยยอด ถึงสุดเชตป้ายเข้าเมอืงเทศบาลและซอยบายใจ 
ทั้งสองฝ่ังถนนและเกาะกลางถนน 

ประเดน็ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความ 

พงึพอใจ 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 3.33 .52 ปานกลาง 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 3.83 .41 มาก 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 3.83 .41 มาก 
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด 3.83 .41 มาก 
ความพึงพอใจต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีกวาดขยะของเจา้หนา้ท่ีเพียงใด 3.83 .41 มาก 
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การลา้งท าความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.83 .41 มาก 
พนกังานกวาดขยะปฏิบติัหนา้ท่ีไดท้ัว่ถึงในพ้ืนท่ีรับผิดชอบเพียงใด 3.83 .41 มาก 
ภาพรวมการด าเนินงานของเทศบาลดา้นการรักษาความสะอาด 3.83 .41 มาก 

รวม 3.77 .38 มาก 

 
ตารางที ่48  ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมอืงทุ่งสง  
จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2561 
เขต 32 ถนนหมู่บ้านพฒันา จากซอย 2 ถึง ซอย 14 ทั้งสองฝ่ังถนน 

ประเดน็ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความ 

พงึพอใจ 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 3.56 1.04 มาก 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 3.52 .96 มาก 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 3.44 1.16 ปานกลาง 
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด 3.56 1.04 มาก 
ความพึงพอใจต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีกวาดขยะของเจา้หนา้ท่ีเพียงใด 3.48 1.05 ปานกลาง 
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การลา้งท าความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.64 1.00 มาก 
พนกังานกวาดขยะปฏิบติัหนา้ท่ีไดท้ัว่ถึงในพ้ืนท่ีรับผิดชอบเพียงใด 3.40 0.08 ปานกลาง 
ภาพรวมการด าเนินงานของเทศบาลดา้นการรักษาความสะอาด 3.56 .96 มาก 

รวม 3.52 .99 มาก 
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ตารางที ่49  ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมอืงทุ่งสง  
จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2561 
เขต 33 ถนนตลาดใน สุดเขตเทศบาลทั้งสองฝ่ังถนน ซอย 1, 2, 3, 4, 5 และซอยบ้านนายแจ๊ค 

ประเดน็ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความ 

พงึพอใจ 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 3.79 .43 มาก 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 3.71 .47 มาก 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 3.79 .43 มาก 
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด 3.71 .47 มาก 
ความพึงพอใจต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีกวาดขยะของเจา้หนา้ท่ีเพียงใด 3.64 .50 มาก 
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การลา้งท าความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.50 .52 มาก 
พนกังานกวาดขยะปฏิบติัหนา้ท่ีไดท้ัว่ถึงในพ้ืนท่ีรับผิดชอบเพียงใด 3.64 .50 มาก 
ภาพรวมการด าเนินงานของเทศบาลดา้นการรักษาความสะอาด 3.93 .27 มาก 

รวม 3.71 .24 มาก 
 
ตารางที ่50  ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมอืงทุ่งสง  
จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2561 
เขต 34 ถนนส าราญใจ จากสามแยกควิรถกะปางถึงสามแยกร้านเคร่ืองเสียง ไอซีและถนนส่ือสาร ข้างไปรษณีย์
และควิรถเมล์ทุ่งสง – นคร (ตรัง) ทั้งสองฝ่ังถนน 

ประเดน็ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความ 

พงึพอใจ 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 4.04 .67 มาก 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 4.00 .76 มาก 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 4.15 .63 มาก 
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด 3.87 .54 มาก 
ความพึงพอใจต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีกวาดขยะของเจา้หนา้ท่ีเพียงใด 4.00 .73 มาก 
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การลา้งท าความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.96 .76 มาก 
พนกังานกวาดขยะปฏิบติัหนา้ท่ีไดท้ัว่ถึงในพ้ืนท่ีรับผิดชอบเพียงใด 3.98 .65 มาก 
ภาพรวมการด าเนินงานของเทศบาลดา้นการรักษาความสะอาด 4.04 .63 มาก 

รวม 4.01 .58 มาก 
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ตารางที ่51  ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมอืงทุ่งสง 
จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2561 
เขต 35 ถนนเวชพฤษพทิกัษ์ จากสามแยกร้านน้องตั้งมวิสิคถึงสามแยกร้านนาตยาสังฆภัณฑ์และถนนด้านหลงัคา
เฟ่ (ซอยกนิเจ) ทั้งสองฝ่ังถนน และถนนทุ่งสง – สุราษฎร์ หน้าธนาคาร ธ.ก.ส. ถึงตู้เอทเีอม็ 

ประเดน็ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความ 

พงึพอใจ 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 4.04 .67 มาก 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 4.00 .76 มาก 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 4.15 .63 มาก 
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด 3.87 .54 มาก 
ความพึงพอใจต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีกวาดขยะของเจา้หนา้ท่ีเพียงใด 4.00 .73 มาก 
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การลา้งท าความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.96 .76 มาก 
พนกังานกวาดขยะปฏิบติัหนา้ท่ีไดท้ัว่ถึงในพ้ืนท่ีรับผิดชอบเพียงใด 3.98 .65 มาก 
ภาพรวมการด าเนินงานของเทศบาลดา้นการรักษาความสะอาด 4.04 .63 มาก 

รวม 4.01 .58 มาก 

 
ตารางที ่52  ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมอืงทุ่งสง  
จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2561 
เขต 36 ถนนหน้าพลาซ่า จากถนนด้านหน้าแลหลงัพลาซ่า, ถนนประสานมติร จากสามแยกฮอนด้า ถึงสามแยก 
(เช่ือมกบัถนนชนปรีดา) และซอยลุงนวม ซอยเจ๊จู ทั้งสองฝ่ังถนน 

ประเดน็ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความ 

พงึพอใจ 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 4.04 .67 มาก 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 4.00 .76 มาก 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 4.15 .63 มาก 
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด 3.87 .54 มาก 
ความพึงพอใจต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีกวาดขยะของเจา้หนา้ท่ีเพียงใด 4.00 .73 มาก 
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การลา้งท าความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.96 .76 มาก 
พนกังานกวาดขยะปฏิบติัหนา้ท่ีไดท้ัว่ถึงในพ้ืนท่ีรับผิดชอบเพียงใด 3.98 .65 มาก 
ภาพรวมการด าเนินงานของเทศบาลดา้นการรักษาความสะอาด 4.04 .63 มาก 

รวม 4.01 .58 มาก 
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ตารางที ่53  ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมอืงทุ่งสง  
จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2561 
เขต 37 ถนนประชาอุทศิ ซอย 8 สุดซอยถึงหมู่บ้านธารครีีและซอยแยกไปถึงถนนยุทธศาสตร์ ทั้งสองฝ่ังถนน 

ประเดน็ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความ 

พงึพอใจ 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 3.50 .51 มาก 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 3.54 .51 มาก 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 3.50 .51 มาก 
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด 3.42 .50 ปานกลาง 
ความพึงพอใจต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีกวาดขยะของเจา้หนา้ท่ีเพียงใด 3.46 .51 ปานกลาง 
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การลา้งท าความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.33 .48 ปานกลาง 
พนกังานกวาดขยะปฏิบติัหนา้ท่ีไดท้ัว่ถึงในพ้ืนท่ีรับผิดชอบเพียงใด 3.58 .50 มาก 
ภาพรวมการด าเนินงานของเทศบาลดา้นการรักษาความสะอาด 3.63 .50 มาก 

รวม 3.49 .27 ปานกลาง 

 
ตารางที ่54  ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมอืงทุ่งสง  
จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2561 
เขต 38 ถนนประชาอุทศิ ถนนประชาอุทศิ ตั้งแต่หน้าบ่อนววัไปจนสุดเขตเทศบาลทั้งสองฝ่ังถนน และซอยพราน
นุ่น 

ประเดน็ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความ 

พงึพอใจ 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 3.50 .51 มาก 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 3.54 .51 มาก 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 3.50 .51 มาก 
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด 3.42 .50 ปานกลาง 
ความพึงพอใจต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีกวาดขยะของเจา้หนา้ท่ีเพียงใด 3.46 .51 ปานกลาง 
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การลา้งท าความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.33 .48 ปานกลาง 
พนกังานกวาดขยะปฏิบติัหนา้ท่ีไดท้ัว่ถึงในพ้ืนท่ีรับผิดชอบเพียงใด 3.58 .50 มาก 
ภาพรวมการด าเนินงานของเทศบาลดา้นการรักษาความสะอาด 3.63 .50 มาก 

รวม 3.49 .27 ปานกลาง 
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ตารางที ่55  ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมอืงทุ่งสง  
จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2561 
เขต 39 ถนนส าโรง เร่ิมกวาดจากสะพานเหลก็ไปจนถึงสุดเขตและแยกมาทางหน้าวดัปรีดจีนถึงสามแยกชนกบั
ถนนปะชาอุทศิ ทั้งสองฝ่ังถนน 

ประเดน็ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความ 

พงึพอใจ 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 2.00 1.35 นอ้ย 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 1.92 1.38 นอ้ย 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 1.83 1.40 นอ้ย 
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด 2.08 1.31 นอ้ย 
ความพึงพอใจต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีกวาดขยะของเจา้หนา้ท่ีเพียงใด 1.92 1.38 นอ้ย 
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การลา้งท าความสะอาด/การดูดฝุ่ น 2.00 1.35 นอ้ย 
พนกังานกวาดขยะปฏิบติัหนา้ท่ีไดท้ัว่ถึงในพ้ืนท่ีรับผิดชอบเพียงใด 1.83 1.40 นอ้ย 
ภาพรวมการด าเนินงานของเทศบาลดา้นการรักษาความสะอาด 1.83 1.83 นอ้ย 

รวม 1.93 1.93 น้อย 

 
ตารางที ่56  ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมอืงทุ่งสง  
จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2561 
เขต 40 ถนนเสริมชาต ิตั้งแต่ทางเข้าโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนอืตรงไปถนนเสริมชาตแิละถนนเช่ือมระหว่าง
เสริมชาตถิึงยุทธศาสตร์ ซอย 12 และทางเข้าหนองป่าแก ทั้งสองฝ่ังถนน 

ประเดน็ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความ 

พงึพอใจ 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 3.23 .88 ปานกลาง 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 3.83 .66 มาก 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 3.89 .63 มาก 
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด 3.77 .69 มาก 
ความพึงพอใจต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีกวาดขยะของเจา้หนา้ท่ีเพียงใด 4.11 .40 มาก 
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การลา้งท าความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.88 .62 มาก 
พนกังานกวาดขยะปฏิบติัหนา้ท่ีไดท้ัว่ถึงในพ้ืนท่ีรับผิดชอบเพียงใด 4.11 .40 มาก 
ภาพรวมการด าเนินงานของเทศบาลดา้นการรักษาความสะอาด 3.89 .63 มาก 

รวม 3.83 .56 มาก 
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ตารางที ่57  ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมอืงทุ่งสง  
จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2561 
เขต 41 ถนนรถไฟ จากสามแยกหลงัสถานีไปถึงสะพานเหลก็และถนนบ้านพกัรถไฟหลงัโรงพยาบาลรถไฟ ทั้ง
สองฝ่ังถนน 

ประเดน็ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความ 

พงึพอใจ 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 2.56 1.67 นอ้ย 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 2.22 1.30 นอ้ย 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 2.11 1.45 นอ้ย 
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด 2.11 1.36 นอ้ย 
ความพึงพอใจต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีกวาดขยะของเจา้หนา้ท่ีเพียงใด 2.22 1.39 นอ้ย 
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การลา้งท าความสะอาด/การดูดฝุ่ น 2.11 1.17 นอ้ย 
พนกังานกวาดขยะปฏิบติัหนา้ท่ีไดท้ัว่ถึงในพ้ืนท่ีรับผิดชอบเพียงใด 2.22 1.30 นอ้ย 
ภาพรวมการด าเนินงานของเทศบาลดา้นการรักษาความสะอาด 2.11 1.36 นอ้ย 

รวม 2.21 1.30 น้อย 

 
ตารางที ่58  ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมอืงทุ่งสง  
จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2561 
เขต 42 ถนนทุ่งสง – นครศรีฯ ตั้งแต่ป้ัมบางจากไปจนสุดเขตเทศบาลและถนนท่าแพเหนอืและท่าแพใต้ ทั้งสอง
ฝ่ังถนน 

ประเดน็ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความ 

พงึพอใจ 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 3.52 .81 มาก 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 3.54 .84 มาก 
ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 3.58 .76 มาก 
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด 3.60 .81 มาก 
ความพึงพอใจต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีกวาดขยะของเจา้หนา้ท่ีเพียงใด 3.52 .80 มาก 
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การลา้งท าความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.38 .88 ปานกลาง 
พนกังานกวาดขยะปฏิบติัหนา้ท่ีไดท้ัว่ถึงในพ้ืนท่ีรับผิดชอบเพียงใด 3.44 .91 ปานกลาง 
ภาพรวมการด าเนินงานของเทศบาลดา้นการรักษาความสะอาด 3.62 .81 มาก 

รวม 3.53 .74 มาก 
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ตอนที ่3 ความคดิเห็นทั่วไปและข้อเสนอแนะ 
 

4.7 สรุปความคดิเห็นทัว่ไปและข้อเสนอแนะ (ข้อมูลได้จากการเกบ็
แบบสอบถาม) 
 
ตารางที ่59 สรุปความคดิเห็นทัว่ไปและข้อเสนอแนะ (ข้อมูลได้จากการเกบ็แบบสอบถาม) 
ล าดบั ประเดน็ ความคดิเห็นทัว่ไปและข้อเสนอแนะ 

1 ในช่วง 1 ปี ท่ีผา่นมา 
ท่านคิดวา่งานดา้นใด
ของเทศบาลเมืองทุ่งสง
ท่ีมีการพฒันาอยา่ง
ชดัเจนท่ีสุด 

1. การแกไ้ขปัญหาน ้ าท่วม การจดัการคูระบายน ้ า ระบายไดเ้ร็วข้ึน ไม่ท่วม
หลายวนั การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั (22 คน) 
2. ดา้นกีฬา (9 คน) 
3. การพฒันาชดัเจนบางเร่ือง ไม่ค่อยมีอะไรเด่นชดั ท างานกนัแบบเร่ือย ๆ   
(7 คน) 
4. การจดัระเบียบจราจร (5 คน) 
5. ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน การปรับปรุงถนน และทางเทา้ (4 คน) 
6. การศึกษาของเด็กและเยาวชนของแต่ละโรงเรียน (3 คน) 
7. ถนนคนเดินสายหนา้เทศบาลท่ีจดัการดีมาก ขยายท่ีทางใหป้ระชาชนให้
คา้ขายสินคา้ดว้ยทัว่ถึงมากข้ึน (2 คน) 
8. ความเติบโตของเศรษฐกิจไปอยา่งรวดเร็ว (2 คน) 
9. การก่อสร้างท่ีท าการเทศบาลใหม่ การก่อสร้างอาคาร ท่ีท าการต่าง ๆ        
(1 คน) 
10. ดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (1 คน) 
11. ดา้นบ ารุงศิลปวฒันธรรม (1 คน) 
12. ความสะอาด (1 คน) 
13. ดีทุกอยา่ง (1 คน) 

2 ท่านมีความตอ้งการให้
เทศบาลเมืองทุ่งสง
ปรับปรุงการ
ด าเนินงานในเร่ืองใด
มากท่ีสุด เพราะอะไร 

1. การจราจร เพราะรถติดใชเ้วลานานในการจะไปส่งลูกไปโรงเรียนนานมาก 
โดยเฉพาะตลาด โรงเรียนวดัชยัชุมพล โรงเรียนสตรีทุ่งสง การจดัระเบียบรถ
และส่ิงกีดขวางในการจอดรถ (15 คน) 
2. ความสะอาด ถงัขยะ เพราะถงัขยะไม่พอ ถงัขยะนอ้ยไม่พอต่อความ
ตอ้งการและใหย้กเลิกการเก็บค่าขยะเพราเทศบาลไม่เพ่ิมถงัขยะใหพ้อกบั
ชุมชน ขยะเร่ียราดตามถนน (9 คน) 
3. ความสงบ ความปลอดภยั ใหชุ้มชน การป้องกนัยาเสพติด  เพราะจะท าให้
เยาวชนมีอนาคตท่ีดีข้ึน และใหอ้ าเภอน่าอยูน่่าท่องเท่ียว (6 คน) 
4. หาบเร่ แผงลอย ทางเทา้ เพราะ หาบเร่ แผงลอย และทางเทา้ ท าให้
ทศันียภาพของเมืองไม่น่าดูชม จดัระเบียบตลาดสด เพราะไม่มีความเป็น
ระเบียบ สกปรก (4 คน) 
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ล าดบั ประเดน็ ความคดิเห็นทัว่ไปและข้อเสนอแนะ 
5. ลอกคูคลอง การดูแลระบายน ้ า เพราะป้องกนัการอุดตนั ป้องกนัน ้ าท่วม 
เพ่ือใหน้ ้ าระบายไดเ้ร็วและสะดวก ใหพ้ฒันาการระบายน ้ าใหดี้กวา่น้ี (4 คน) 
6. ความสะอาดในถนนท่ีเป็นซอย เพราะถนนสายหลกัสะอาดแตถ่นนซอย
สกปรก สภาพพ้ืนผิวถนนบางสายไม่ค่อยดี ฝุ่ นเยอะ ถนนก็ไม่ค่อยลา้ง ลา้ง
แต่หนา้เทศบาล (2 คน) 
7. ดา้นการปฏิบติัตามกฎจราจร เพราะไม่ปฏิบติัตามกฎจราจรจึงเกิดอุบติัเหตุ
บ่อยคร้ัง ควรเพ่ิมความเขม็แขง็ของต ารวจ ช่วยลดอุบติัเหตุบนทอ้งถนน      
(2 คน) 
8. ดา้นส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากร เพราะเกิดฝุ่ นละอองในอากาศมากจากการ
ท าถนนท าสะพาน (2 คน) 
9. เศรษฐกิจ เพราะอยากใหช่้วยกระตุน้ใหเ้ศรษฐกิจดีข้ึนกวา่น้ี โครงการให้
คนมาท่องเท่ียว (2 คน) 
10. การส่ือสารกบัประชาชน เพราะไม่ค่อยไดรั้บข่าวสาร (2 คน) 
11. สร้างประตนู ้ า เพราะป้องกนัน ้ าท่วมในระยะยาว (2 คน) 
12. โครงสร้างพ้ืนฐาน มีการปรับปรุงไม่จริงจงั เช่น ถนนใชไ้ดไ้ม่ถึง  3 เดือน
ก็พงัแลว้ เป็นตน้ (1 คน) 
13. ส่งเสริมการกีฬา เพราะประชาชนทัว่ไปมีความสนใจการออกก าลงักาย
มากข้ึน (1 คน) 
14. ถนนบางสาย เช่น ถ.จากหลงั ร.พ.ทุ่งสง ไปถึงสะพานลอยช ารุดมาก    
เป็นตน้ (1 คน) 
15. เร่ิมดว้ยการบริหารก่อน เพราะงานทุกอยา่งอยูท่ี่การบริหารจดัการท่ีดี      
(1 คน) 
16. จิตส านึกในการท างานใหเ้ท่าทนัความเจริญทางวตัถุ (1 คน) 
17. น ้าท่วมบ่อย เพราะบรรเทาสาธารณะไม่ไดคุ้ณภาพ (1 คน) 
18. ระบบทางเขา้ในเขตเทศบาล (1 คน) 
19. สวสัดิการต่าง ๆ (1 คน) 
20. การเรียน (1 คน) 

3 ท่านคิดวา่เทศบาลเมือง 
ทุ่งสงมีจุดเด่นจุดดอ้ย
เร่ืองอะไร 

 

3.1 มีจุดเด่นเร่ืองอะไร 1. การสนบัสนุนดา้นกีฬา ทุ่งสงเมืองเจา้ภาพกีฬา การจดัการแข่งขนักีฬา

ประเภทต่าง ๆ มีการแข่งขนักีฬาในระดบัต่าง ๆ (21 คน)  

2. บริหารจดัการน ้ าเร่ืองน ้ าท่วม เวลาน ้ าท่วมมีการประกาศใหเ้ฝ้าระวงัน ้ าให้
ทนัท่วงที (16 คน) 
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ล าดบั ประเดน็ ความคดิเห็นทัว่ไปและข้อเสนอแนะ 
3. ผลลพัธ์ของเทศบาล จดัการเร่ืองต่าง ๆ รวดเร็วพ้ืน การบริหารเขา้กบั
ประชาชนไดดี้ ผูบ้ริหารท างานเก่งมาก ช่วยเหลือชาวบา้นดี รับฟังปัญหาของ
ประชาชน ด าเนินการเร่งด่วนเม่ือชุมชนร้องขอ (12 คน) 
4. สาธารณูปโภค คมนาคม การสร้างถนน (5 คน) 
5. มีงานประเพณี การจดักิจกรรมสิบสานประเพณี (3 คน) 
6. ปัญหาขยะลดลง มีรถเก็บขยะสม ่าเสมอ (3 คน) 
7. การประชาสมัพนัธ์กิจกรรม (2 คน) 
8. ชุมทางการคา้และเศรษฐกิจ (2 คน) 
9. การศึกษา (2 คน) 
10. เป็นอ าเภอท่ีมีความเจริญมากและเหมาะสมแก่การลงทุนในการประกอบ
ธุรกิจ (1 คน) 
11. การจดัหอ้งสมุดประชาชน (1 คน) 
12. การปรับปรุงแผงลอย (1 คน) 

 3.2 มีจุดดอ้ยเร่ืองอะไร 1. ความสะอาด ขยะ และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตเทศบาล 
จดัระเบียบตลาดสดใหมี้ระเบียบเรียบร้อย ความสะอาดของถนนสายต่าง ๆ 
เช่น ท่ีท าการชุมชน ริมแผงลอย เป็นตน้ (5 คน) 
2. เทศบาลไม่ลงมาดูแลประชาชน การแจง้ข่าวสารต่าง ๆ ไม่ทัว่ถึงขาดการ
ประชาสมัพนัธ์อยา่งมาก การประสานงานท่ีล่าชา้ และไม่ทัว่ถึง (5 คน) 
3. การจราจรโดยเฉพาะในตลาด การจอดรถขายของในสถานท่ีออกก าลงักาย 
(4 คน) 
4. การแกปั้ญหาดา้นยาเสพติดและพวกรถซ่ิง (3 คน) 
5. มีมากหลายประการ ด าเนินการชา้มาก (2 คน) 
6. การสร้างความเป็นเอกลกัษณ์ของเมืองทุ่งสงเชิงการศึกษา (1 คน) 
7. ดา้นกีฬา เราไม่มีนกักีฬาตวัเด่น ๆ เลยสกัคน (1 คน) 
8. วนิยัของคนเมือง ชอบท าอะไรง่าย ๆ (1 คน) 
9. เกือบทุกดา้น ยกเวน้การจดักีฬา (1 คน) 
10.จดัระเบียบสถานท่ีออกก าลงักาย (1 คน) 
11. ท าในส่ิงท่ีประชาชนไม่ตอ้งการ (1 คน) 
12. การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ (1 คน) 
13. การพฒันาชุมชน (1 คน) 
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4 ขอ้เสนอแนะต่อการ

การด าเนินงาน 
 

 4.1 ดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

1. ปรับปรุงถนน ควรร้ือของเก่าออกก่อนท่ีจะท าใหม่ ถนนหวัเสน้ทาง ถนน
กบัฟตุปาทจะเท่ากนัอยูแ่ลว้ ควรปรับปรุงถนนใหสู้งกวา่ท่ีวางท่องระบาย 
ถนนหลุมบ่อ ควรซ่อมแซมทนัที ตอ้งหนีหลุมแต่ชนฝาท่อบนถนน 
บ ารุงรักษาท่อระบายน ้ าคูคลอง บ ารุงรักษาทางเทา้ (9 คน) 
2. ควรปรับปรุงสวนสาธารณะใหเ้ป็นท่ีผกัผอ่นจริง ๆ ไม่วุน่วาย (1 คน) 
3. โดยรวมใชไ้ด ้(1 คน) 

 4.2 ดา้นการศึกษา 1. ดูแลเร่ืองอาหารกลางวนัใหถู้กสุขลกัษณะ อาหารกลางวนัไม่เพียงพอกบั
จ านวนเด็ก โดยเฉพาะโรงเรียนเทศบาลวดัชยัชุมพล (13 คน) 
2. พฒันาใหเ้ด็กอ่านหนงัสือออกมากข้ึน พฒันาการของนกัเรียนในการอ่าน
และพดูภาษาไทย เพ่ิมการเอาใจใส่กบัเด็กพิการและขาดแคลนทุนทรัพยใ์ห้
ไดรั้บทุนการศึกษาเท่าเทียมกบัเดก็อ่ืน ๆ รับเด็กเขา้เรียนก่อนอาย ุ(6 คน) 
3. การสนบัสนุนการศึกษาในโรงเรียนและการเรียนรู้ของประชาชน ชุมชน 
เช่น มีหอสมุด ท่ีอ่านหนงัสือพิมพป์ระจ าชุมชน อินเทอร์เน็ตชุมชน มี wifi 
ฟรีใหทุ้กคนในชุมชน ไดติ้ดตามข่าวส่ารสารสนเทศทางเทศบาลไดท้ัว่ถึง 
เป็นตน้ (5 คน) 
4. ดี ท าไดดี้อยูแ่ลว้ (5 คน) 
5. ช่วยส่งเสริมใหเ้ยาวชนมีการศึกษาท่ีดีและรักการเรียนรักท่ีจะไปโรงเรียน 
ใหค้วามรู้ท่ีเป็นประโยชน์แก่เด็กและเยาวชน และส่งเสริมประชาชนใหมี้
ส่วนร่วม และพฒันาการศึกษาของเยาวชนใหเ้ป็นท่ีโดดเด่นของอ าเภอใหม้าก
ท่ีสุด (2 คน) 
6. โรงเรียนอนุบาลรีสอร์ท ครูร้อยละ 70 ไม่สนใจเด็ก ท าแต่งานส่วนตวั และ
ลกัษณะนิสยัของครูบางท่านไม่เหมาะต่ออาชีพครู ควรมีการกลัน่กรอง
บุคลากรครูตวัอยา่งของเด็กใหม้ากกวา่น้ี ชยัชุมพลก็เช่นกนั (1 คน) 
7. สร้างสนามเด็กเล่นในโรงเรียนอนุบาลรีสอร์ท (1 คน) 
8. ดี แต่ ร.ร.อนุบาล น่าจะอยูท่ี่เดียวกนั (1 คน) 
9. ดีมาก (1 คน) 

4.3 ดา้นสาธารณสุข 1. ดูแลผูสู้งอาย ุและผูพิ้การใหดี้กวา่น้ี ควรมีบุคลากรเขา้ตรวจเยีย่มผูป่้วยติด
เตียงและผูพ้ิการอยา่งสม ่าเสมอ การจดัระบบการจดัการผูป่้วยสูงอาย ุรวมถึง
การบริการของโรงพยาบาล (9 คน) 
2. ควรบริการประชาชนใหท้ัว่ถึงกวา่น้ี อยากใหเ้ขา้มาดูแลผูป่้วยในทอ้งท่ี 
ควรมีการประชาสมัพนัธ์ใหป้ระชาชนเขา้ใจง่าย จดัใหมี้การอบรมดา้น
สาธารณสุข ควรใหค้วามรู้ดา้นการป้องกนัใหม้ากข้ึน (8 คน) 
3. ดีมาก (5 คน) 
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4. ส่งเสริมการออกก าลงักายในชุมชน ขยายสถานท่ีออกก าลงัการเพ่ิม เคร่ือง
ออกก าลงักายมีมากข้ึนใหพ้อกบัผูม้าใช ้(5 คน) 
5. การรณรงคแ์ละป้องกนัเฝ้าระวงัเพ่ือแกไ้ขปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี เช่น 
โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในเยาวชนและประชาชน ทั้งใน
และนอกโรงเรียน เป็นตน้ (2 คน) 
6. เวลามีกิจกรรมอะไรควรกระจายข่าวใหม้าก โลกมนัเปล่ียนไป กระจายข่าว
ทางวทิย ุเด็กยคุใหม่มนัไม่ฟังกนัแลว้วทิย ุยคุสมยัมนัเปล่ียนไปแลว้ (1 คน) 
7. จดัยาสามญัใหป้ระชาชนไวป้ระจ าบา้นทุกบา้น (1 คน) 
8. ใหมี้การตรวจสุขภาพประจ าปี (1 คน) 
9. พอใชไ้ด ้(1 คน) 

4.4 ดา้นบริการสงัคม
และสวสัดิการ 

1. การใหส้วสัดิการอยา่งทัว่ถึงแก่ เด็ก คนพิการ ผูสู้งอาย ุและผูป่้วยโรคเอดส์
อยากใหมี้เจา้หนา้ท่ีลงมาดูแล (13 คน) 
2. ไม่ค่อยแจง้ข่าวสารเก่ียวกบัสวสัดิการ และการดูแลสุขภาพของประชาชน
ในชุมชน (5 คน) 
3. ดี (5 คน) 
4. ควรพฒันาปรับปรุงศูนยอ์อกก าลงักายและอุปกรณ์ในการออกก าลงักาย จดั
ใหทุ้กชุมชนมีการออกก าลงักาย (2 คน) 
5. การจดัพ้ืนท่ีส าหรับกิจกรรมนนัทนาการและการออกก าลงักาย จดักิจกรรม
นนัทนาการใหทุ้กคนในชุมชน (2 คน) 
6. ควรสร้างความเช่ือมัน่ของสงัคมและการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
อ าเภอ ใหทุ้กคนเสมอภาคกนั (2 คน) 
7. การเก็บค่าบริการสถานท่ีขายของเวลาจดังาน (1 คน) 
8. เลิกเก็บเงินค่าขยะของแต่ละบา้น (1 คน) 
9. ดีมาก (1 คน) 

4.5 ดา้นการจดัการดา้น
ส่ิงแวดลอ้มและ
ทรัพยากร 

1. การมีส่วนร่วมของชุมชน การส่งเสริมอนุรักษ ์การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
และสร้างจิตส านึกในการแกไ้ข เช่น การลดภาวะโลกร้อน การจดัการดา้น
ขยะ น ้ า ป่า บ าบดัน ้ าเสีย ส่ิงปฏิกลู เป็นตน้ (6 คน) 
2. พฒันาส่ิงแวดลอ้มใหเ้ป็นเอกลกัษณ์ ปรับสภาพภูมิทศัน์ท่ีท าการชุมชน
และ สถานท่ีต่าง ๆ ใหดู้สวยงาม ถนนภายในหมู่บา้นและชุมชนตอ้งไม่มีหญา้ 
ตอ้งมีการตดั บริเวณหนา้โรงยมิตรงขา้มท่ีออกก าลงักายขอใหจ้ดัการให้
สะอาดและทางเดินสะดวกอยา่ใหมี้หิน ดิน ทราย (5 คน) 
3. การรักษาความสะอาด การแยกขยะ (2 คน) 
4. พอใชไ้ด ้(2 คน) 
5. ดี (2 คน) 
6. ยงัไม่ดี (1 คน) 
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4.6 ดา้นการพฒันา
เศรษฐกิจชุมชนและ
อาชีพ 

1. การส่งเสริมสร้างอาชีพ สร้างรายไดใ้หชุ้มชน ควรมีการแนะน าแนวทางให้
ประชาชนในการประกอบอาชีพหรือก่อตั้งเป็นสหกรณ์แก่ชุมชน การออก
ร้านขายสินคา้ตามชุมชนต่าง ๆ สร้างเศรษฐกิจใหเ้ท่าทนัเหตุการณ์ เช่น 4.0 
(13 คน) 
2. ส่งเสริมจดักิจกรรมพฒันาการท่องเท่ียว สร้างเมืองจ าลองส่ิงต่าง ๆ คลา้ย
ของประเทศสิงคโปร์เพ่ือใหเ้ป็นเมืองท่องเท่ียว (3 คน) 
3. พอใช ้ยงัไม่ค่อยมี (2 คน) 
4.ไม่เคยมีอะไรท่ีเทศบาลน ามาใหช้าวบา้นเลยนอกจากมีโครงการบางอยา่ง
มาเทศบาลก็ช่วยไดม้าก (1 คน) 
5.ควบคุมราคาสินคา้ (1 คน) 
6. ไม่ดี (1 คน) 

4.7 ดา้นการรักษาความ
สงบปลอดภยัในชุมชน 

1. สร้างเวรยามใหก้บัชุมชน จดัใหมี้มิสเตอร์เตือนภยัต่าง ๆ จดัตารางของสาย
ตรวจ และเพ่ิมความสวา่ง/ไฟฟ้าริมทาง ส่งเสริมใหป้ระชาชนในชุมชนช่วย
การสอดคลอ้งดูแลภายในหมู่บา้นของตนเอง หากมีโจรขโมยงดัแงะตอ้งตาม
หาความจิงใหไ้ด ้(10 คน) 
2. สร้างกลอ้งวงจรปิด ติดตั้งตามถนนสายต่าง ๆ ของชุมชน และภายในตวั
เมืองทุ่งสง (2 คน) 
3. สถานท่ีบางสถานท่ีน่าจะมีการอลุ่มอล่วย เพ่ือเป็นการช่วยเหลือประชาชน
น่าจะดีกวา่กวาดขยะพ้ืนไวใ้หห้มาข้ี ประชาชนไดมี้รายได ้ไม่ตอ้งไป
ประกอบอาชีพไม่สุจริต (1 คน) 
4. การจดัระเบียบทางถนน ทางเทา้ และความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ให้
ประชาชนปฏิบติัตามกฎหมาย (1 คน) 
5. ดี (1 คน) 

4.8 ดา้นการป้องกนั
และบรรเทา 
สาธารณภยั 

1. พอใช ้ดีในระดบัหน่ึง รักษาความดีท่ีมีอยูใ่หต้ลอด (3) 
2. มีเหตุน ้ าท่วมขอใหเ้ขา้ไปประชาสมัพนัธ์ในทุกซอย เพราะท่ีผา่นมาขบัผา่น
เฉพาะถนนสายหลกัแต่ไม่เขา้ในหมู่บา้น (2 คน) 
3. ดา้นน ้ าท่วม เพ่ิมระบบการระบายน ้ า ขดุลอกคลอง เพ่ือป้องกนัปัญหาน ้ า
ท่วม (3 คน) 
4. ควรจะมีการเตรียมพร้อมล่วงหนา้ เฝ้าระวงัตลอดเวลา (2 คน) 
5. ช่วยเหลือชุมชนต่าง ๆ การจดัฝึกอบรมในการรับภยัต่าง ๆ อยา่งถูกวธีิ      
(1 คน) 
6. เทศบาลก็ท าไปตามหนา้ท่ี เนือย ๆ เฉ่ือย ๆ (1 คน) 
7. ใหล้า้งถนนในชุมชน 2 อาทิตยต์่อคร้ัง (1 คน) 
8. ช่วยเหลือชุมชนดา้นภยัแลง้ (1 คน) 
9. ดา้นอุบติัเหตุ (1 คน) 
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4.9 ดา้นการท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม
ประเพณี 

1. การจดักิจกรรมหรือส่งเสริมใหป้ระชาชนนึกถึงและเขา้ใจประเพณีเพ่ือ
รักษาวฒันธรรม ควรมีการจดังานตามประเพณีในแต่ละชุมชน พฒันา
ปรับปรุงและจดัโครงการเพ่ือส่งเสริมและอนุรักษว์ฒันธรรมและสถานท่ี
ศกัด์ิสิทธ์ิ (6 คน) 
2. ดี ท าไดดี้อยูแ่ลว้ (4 คน) 
3.ควรจดัใหน้อ้ยลงกวา่เดิม ควรจดัแต่ประเพณีท่ีส าคญัสุด ๆ (1 คน) 
4. ไม่ควรเอาผลประโยชน์มาก่อน เช่น งานชกัพระ เป็นตน้ (1 คน) 
5.ควรปรับปรุงพฒันาทั้งตลาดใหดี้กวา่เดิม (1 คน) 
6. จดัใหมี้ศูนยมี์วฒัธรรมประจ าอ าเภอ (1 คน) 
7. จดัสรรงบประมาณใหก้บัชุมชน (1 คน) 
8. ใชไ้ด ้(1 คน) 

4.10 ดา้นการบริหาร
จดัการเทศบาล 

1. มีการรับฟังขอ้เสนอแนะ ส่งเสริมใหป้ระชาชนเขา้มีส่วนร่วมเยอะ ๆ 
ข่าวสารต่าง ๆ ใหท้ัว่ถึง เพ่ือใหรั้บรู้ข่าวสาร ขอ้มูลข่าวสารอยา่งรวดเร็วโดย
การประชาสมัพนัธ์ทางดา้นส่ือต่าง ๆ (6 คน) 
2. หากมีการเก็บค่าใชจ่้ายจากประชาชนอยากใหเ้ป็นราคาประชาชน (1 คน) 
3. ใหฝ่้ายบริหารก าชบัเจา้หนา้ท่ีใหท้ างานเตม็เวลา (1 คน) 
4. การบริหารจดัการของเทศบาลดีอยูแ่ลว้ (1 คน) 
5. จดัระบบตามแบบแผนใหช้ดัเจน (1 คน) 
6. จดัคนใหเ้หมาะสมกบังาน (1 คน) 

4.11 ดา้นการรักษา
ความสะอาด 

1. เขม้งวดคนกวาดขยะและรถเก็บขยะ ก าหนดวนัเวลาการจดัเก็บขยะให้
ชดัเจน ควรเพ่ิมรอบการเก็บขยะใหม้ากข้ึน หรือควรเพ่ิมคนงานท าความ
สะอาด คนท าความสะอาดบางคนกวาดใส่ในท่อระบายน ้ า ท าใหท่้อน ้ าอุดตนั 
เคยตกัเตือนผูป้ฏิบติัการแลว้ เขาก็ยงัท าอยู ่(11 คน) 
2. ถงัขยะไม่เพียงพอ  ท าใหข้ยะเกล่ือนถนน (9 คน) 
3. เห็นควรพฒันาถนนซอกซอย อยา่ใหมี้หญา้รก 3 เดือนต่อคร้ัง 
ตอ้งเพ่ิมมาตรฐานความสะอาดมากกวา่น้ี (4 คน) 
4. มีหลายคนท่ีตั้งใจท างานจริงๆ น่ายกยอ่ง สุดยอด ดีมาก (4 คน) 
5. ดี คนกวาดขยะท าหนา้ท่ีไดดี้ (4 คน) 
6. การลา้งถนนควรลา้งอาทิตยเ์วน้อาทิตย ์หรือท าความสะอาดบ่อย ๆ ดูดฝุ่ น 
ไม่ตอ้งใหป้ระชาชนร้องเรียน (3 คน) 
7. ช่วยกนัเก็บขยะ ขดุลอกคูคลอง เพ่ือส่ิงแวดลอ้มท่ีดีของชุมชนกลบัคืนมา     
(3 คน) 
8. ใหค้วามรู้และสร้างความเขา้ใจในการแยกขยะ (1 คน) 
9. เก็บค่าขยะ ก็ควรท าใหส้ะอาดเรียบร้อย (1 คน) 
10. ตอ้งดูแลใหท้ัว่ถึงตามซอยต่าง ๆ (1 คน) 
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5 ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ 

เพ่ิมเติม 
1. อยากใหป้รับปรุงสวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น ควรจะปรับปรุงพฒันา  ถ ้า
ตลอด หนองป่าแก่ ใหเ้ป็นสถานท่ีท่องเท่ียว (4 คน) 
2. ท างานแบบเร่ือย ๆ ไม่มีอะไรเด่นอะไรดอ้ย พนกังานท างานล่าชา้บา้ง
เลก็นอ้ย (3 คน) 
3. การจดัระเบียบเรียบร้อยของชุมชนท าไดย้ากเพราะแบ่งเขตปะปนกนั มี
ประชาชนจากชุมชนชะมายมาอยูร่่วมในชุมชนทุ่งสง-หว้ยยอด จะเกิดความ
ขดัแยง้ในการท างาน และการประสานงาน (2 คน) 
4. ปีท่ีผา่นมาไม่ไดรั้บการช่วยเหลือ เร่ืองน ้ าท่วม อยากใหเ้ทศบาลลงพ้ืนท่ี
ส ารวจประชาชนอยา่งทัว่ถึง น ้ าท่วมไม่ไดรั้บค่าชดเชยอยากใหต้รวจสอบ    
(2 คน) 
5. ควรแต่งตั้งผูบ้ริหารท่ีมีความรู้เฉพาะทาง และตั้งใจบริหารเพ่ือบา้นเมือง 
ไม่ใช่เพ่ือผลประโยชนข์องตนเอง และควรหาบุคคลท่ีปรึกษาท่ีมีความรู้ความ
เขา้ใจและเสียสละเพ่ือส่วนรวมอยา่งแทจ้ริง (1 คน) 
6. ชุมชนตะวนัออกวดัชยัชุมพลไม่ค่อยมีประชุมเลย ใหท้างเทศบาลจดัการมา
ประชุมบา้งเพราะประชาชนไม่ไดเ้สนออะไรเลย (1 คน) 
7. อยากใหม้าติดตั้งหมอ้ไฟตรงปากซอยเสริมชาติ จะไดมี้ไฟฟ้าสวา่งตรงท่ี
คา้ขายปากซอย (1 คน) 
8. อยากใหส้มาชิกเทศบาลลงมาดูแลประชาชน ไม่ใช่มาแต่ตอนเฉพาะหา
เสียงเลือกตั้ง (1 คน) 
9. อยา่โกงกินงบประมาณ ใชง้บประมาณใหเ้ป็นประโยชนต์่อประชาชนให้
มากท่ีสุด (1 คน) 
10. การเก็บค่าท่ีงานชกัพระมีคนมาเก็บถึง 3 รอบ ใหเ้ทศบาลช่วยตรวจสอบ   
(1 คน)  
11. อยากเปิดโครงการใหผู้ค้า้รายใหม่ ไดข้ายของในตลาดชุมทาง/โตรุ่้ง         
(1 คน) 
12. แม่คา้วางแผงขายของในตลาดระเบียบการจอดรถ (1 คน) 
13. หลงัน ้ าท่วมยงัไม่มีหน่วยงานเขา้มาดูแล (1 คน) 
14. อยากใหเ้ทศบาลลงพ้ืนท่ีพบประชาชน (1 คน) 
15. อยากใหมี้ท่ีท าการชุมชนราชบริพาร (1 คน) 
16. ดูแลปัญหายาเสพติดบริเวณชุมชน (1 คน) 
17. การบริหารจดัการโดยภาพรวมดี (1 คน) 
18. ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (1 คน) 
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4.8 สรุปความต้องการที่ให้เทศบาลเมอืงทุ่งสงด าเนินการเป็นเร่ืองเร่งด่วนระดบั
ประชาชน (ข้อมูลได้จากการเกบ็แบบสอบถาม) 
 
ตารางที ่60 สรุปความต้องการทีใ่ห้เทศบาลเมอืงทุ่งสงด าเนนิการเป็นเร่ืองเร่งด่วนระดบัประชาชน  
(ข้อมูลได้จากการเกบ็แบบสอบถาม) 

ล าดบั ชุมชน ความต้องการทีใ่ห้เทศบาลเมอืงทุ่งสงด าเนินการเป็นเร่ืองเร่งด่วนระดบัประชาชน 
1 ท่าแพใต ้ 1. ในชุมชนมีสุนขัจรจดัมาก อยากใหเ้ทศบาลเขา้มาดูแลและจดัการ/การจดัการหมาจรจดั

ในชุมชนมีเยอะ/หมาจรจดัเยอะ/ปัญหาหมาจรจดั 

2. ปัญหาน ้ าท่วมการใหค้วามช่วยเหลือ/น ้าท่วมไดรั้บการช่วยเหลือไม่ทัว่ถึง/น ้าท่วม/
จดัการปัญหาน ้ าท่วมชา้ 
3. ยาเสพติดในชุมชน 
4. การใหค้วามช่วยเหลือสวสัดิการต่าง ๆ/สร้างอาชีพผูมี้รายไดน้อ้ยในชุมชน 
5. การจดัการขยะ/ถงัขยะไม่พอ 

2 ตะวนัออกวดั 
ชยัชุมพล 

1. การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
2. ปรับปรุงเร่ืองน ้ าประปาหมู่บา้น น ้ าไหลบา้งไม่ไหลบา้ง/ดูแลปรับปรุงน ้ าประปาของ
เทศบาลใหมี้คุณภาพ 
3. เร่ืองจราจร 
4. ปรับปรุงถนนจากลานกีฬามาต่อกบั ถ.พฒันาการ ซ.8 ช่วง ร.ร. กาญจนะ 
5. การส่งเสริมและพฒันาเศรษฐกิจของชุมชนแต่ละชุมชน 
6. ใหเ้ทศบาลท าป้ายหา้มท้ิงขยะมาติดท่ี ถ.พฒันาการ ซ.8 สกั 3-4 ป้าย 

3 หลงัโรงพยาบาล 
ทุ่งสง 

1. แกไ้ขการจราจรติดขดั  
2. จ ากดัความเร็วในเขตชุมชน  
3. งานท่ีชุมชนขอไป 
4. การช่วยเหลือผูป้ระสบภยัและผูท่ี้เดือดร้อนใหท้ัว่ถึง 
5. งานท่ีมีงบประมาณเลก็นอ้ยใหท้ าก่อน 

4 ตลาดใน 1. แกไ้ขปัญหายาเสพติด  
2. แกไ้ขปัญหาน ้ าท่วม  

5 เขาปรีดี 1. ถงัขยะไม่เพียงพอ  
2. แกไ้ขยาเสพติดในชุมชน 
3. จดัการหมาจรจดั 

6 สะพานเหลก็ -ไม่มี- 
7 บา้นพกัรถไฟทุ่งสง -ไม่มี- 
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ล าดบั ชุมชน ความต้องการทีใ่ห้เทศบาลเมอืงทุ่งสงด าเนินการเป็นเร่ืองเร่งด่วนระดบัประชาชน 
8 เสริมชาติ 1. การจดัการน ้ า ขดุลอกเหมืองเก่า/ขดุลอกเหมืองเก่า บริเวณเสริมชาติ ซอย 5  

2. พฒันาสวนสาธารณะชุมชนหนองปาแก่ 
3. สาธารณสุขอยากใหเ้ขา้มาดูแลเน่ืองจากมีผูป่้วย 
4. อยากใหเ้ทศบาลติดตั้งหมอ้ไฟส าหรับอ านวยความสะดวกส าหรับแม่คา้ถนนเสริมชาติ 
5. การซ่อมแซมถนน 
6. จดักิจกรรมวนัเด็ก 

9 หมู่บา้นพฒันา 
 

1 ลอกคูคลองทุกสาย ร้ือถนนส่ิงปลูกสร้างขวางทางน ้ า/การป้องกนัน ้ าท่วมอยา่งถาวร เพ่ือ
ไม่ใหป้ระชาชนกงัวลเวลามืดฝน/ขดุลอกคูคลองในชุมชน/การจดัการคลอง คูน ้ าเพ่ือ
ป้องกนัน ้ าท่วม/จดัการลอกคูคลองสายยอ่ยในหมู่บา้น/ช่วยเร่งท าคูน ้ าในหมู่บา้นพฒันา
ระหวา่งซอย 6-8/มีการก่อสร้าง ปรับปรุง และบ ารุงรักษาท่อระบายน ้ าคูคลอง  
2. ส่ิงท่ีทางชุมชนขอไปไม่ไดม้าท าตามท่ีขอ/ตอ้งการใหเ้ทศบาลท าตามท่ีชุมชนขอไป เช่น 
ท าป้ายชุมชน/2 ป้าย ใหติ้ดตั้งหลอดไฟเพ่ิมเติมท่ีท าการชุมชน/ท าป้ายทางเขา้ของชุมชน
ทั้งสองดา้น (จุดเนน้ซุม้ของชุมชน)/ปรับปรุงป้ายช่ือตามซอยต่าง ๆ เป็นตน้ 
3. ควรจะมีถงัขยะตั้งไวห้นา้บา้น แต่ไม่มีถงัขยะ ล าบากในการท้ิงขยะ/ไม่มีถงัขยะหนา้
บา้น ตอ้งเอาถุงด ามาตั้งไวแ้ทน แต่มาเก็บค่าขยะ 30 บาททุกเดือน  
4. การจราจรในชัว่โมงเร่งด่วน (รถติดมาก 7.00-8.10 น. และ 15.30-17.00 น.)/การปฏิบติั
ตามกฎจราจร/การจอดรถท่ีหา้มจอด 
5. ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีรายได ้เช่น การคา้ขาย การเกษตร เป็นตน้ 
6. การใหค้วามรู้และจดักิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ใหแ้ก่เด็กและเยาวชน 
7. การดูแลทางเทา้ หาบเร่ แผงลอย 
8. การสนบัสนุนการศึกษาในโรงเรียนและการเรียนรู้ของประชาชน/ชุมชน เช่น มี
หอสมุด/ท่ีอ่านหนงัสือพิมพป์ระจ าชุมชน/อินเตอร์เน็ตชุมชน 
9. จดัการสตัวเ์ล้ียงใหเ้ป็นระเบียบและดูแลถนนใหส้ะอาด 
10. การสร้าง/ปรับปรุง/บ ารุงรักษาถนน สะพาน และปรับปรุงภูมิทศัน์ มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและสวยงาม 

10 เปรมประชา 1. ดูแลความสะอาด 
2. แกไ้ขปัญหาน ้ าท่วม 
3. พฒันาถ ้าตลอด 
4. พฒันาสถานท่ีออกก าลงักาย 

11 ประชาอุทิศ 1. แกไ้ขปัญหาการจราจรในชุมชน 
2. แกไ้ขปัญหาน ้ าท่วม 
3. แกไ้ขปัญหายาเสพติดในชุมชน  
4. การสร้างอาชีพผูมี้รายไดน้อ้ย 
5. ดูแลความสะอาดในชุมชน 
6. ถงัขยะไม่พอ 
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ล าดบั ชุมชน ความต้องการทีใ่ห้เทศบาลเมอืงทุ่งสงด าเนินการเป็นเร่ืองเร่งด่วนระดบัประชาชน 
12 

 
บา้นนาเหนือ 1. การจดัระเบียบจราจร 

2. แกไ้ขปัญหายาเสพติด 
13 ยทุธศาสตร์ 1. การจราจรในเทศบาล/กรุณาเปิดสญัญาณไฟจราจร เขียว เหลือง แดง 24 ชัว่โมง/การขบั

รถตามกฎจราจร/การจอดรับ-ส่ง นกัเรียน ม.1 เพ่ิมท่ีจอดรถ/การขายของริมฟตุบาตรหนา้
โรงเรียน/การจอดรถในท่ีหา้มจอด/จอดรถหนา้ร้านคา้ ริมถนนในตลาดและบริเวณต่าง ๆ/
ใหจ้ดัระเบียบจราจรตอนเชา้ ตอนบ่าย/การจราจร ตอนเชา้-เยน็  
2. ถงัขยะไม่เพียงพอ/ถงัขยะ/การเก็บขยะในถงั/เร่ืองการเก็บขยะของยทุธศาสตร์ใหดี้กวา่
น้ี/เร่ืองการเก็บขยะของซอยยทุธศาสตร์ใหดี้กวา่เดิม/รถขยะไม่ไดเ้ขา้มาเก็บทุกวนั  
3. สถานท่ีออกก าลงักาย ร.5 หนา้อ าเภอ/อุปกรณ์ในการออกก าลงักายของเทสบาล/สร้างท่ี
ออกก าลงักายใหท้ัว่ถึงทุกชุมชน/สถานท่ีออกก าลงักาย  
4. ลา้งท่อระบายน ้ า/จดัการขดุลอกคูคลองในชุมชน หมูบา้น/เร่ืองน ้ าท่วมท่ีถ ้าตลอดให้
ระบายน ้ าเร็วกวา่น้ี/ถนนในพ้ืนท่ียทุธศาสตร์ต ่ามาก ท าใหน้ ้ าท่วมขงัสูงบ่อย  
5. แม่คา้ยงัใชถุ้งพลาสติกห่อขา้วใหลู้กคา้/การจดัใหแ้ม่คา้เขา้ไปขายในตลาดใหเ้รียบร้อย/
ความสะอาดของตลาดสด  
6. หญา้วชัพืชเล้ือยตามถนน/ก าจดัวชัพืชท่ีลามขา้มาปกคลุมถนนทางเทา้ในเขตชุมชนและ
หมู่บา้น/ดา้นขา้งถนนมีหญา้ปกคลุมตามชุมชน  
7. ไฟฟ้า/สายไฟท่ีตกหล่น/สาธารณูปโภค ดา้นไฟฟ้า ส่ิงแวดลอ้ม  
8. ตลาดโตรุ่้งไม่ควรใหจ้กัรยานยนตเ์ขา้ไป/จดัระเบียบตลาดโตรุ่้ง  
9. ไฟฟ้าบนถนนตามทางเดินเสียบ่อย/ไฟดบับ่อย  
10. ปรับปรุงทางเทา้/ท่อน ้ าท่ีมีความเส่ียงผพุงั บนทางเทา้  
11. ความปลอดภยัจากขโมย มิจฉาชีพในชุมชน/การเฝ้าระวงัปราบราม ติดตามคนร้าย  
12. ปรับปรุงความสะอาดดา้นหลงัเวทีหนา้โรงยมิสกปรก ส่งกล่ินเหมน็มาก 
13. จดัการกบัสุนขั/แมวท่ีไม่มีเจา้ของ 
14. กรุณาดูผงัเมืองและการอนุมติัการสร้างหมู่บา้นใหม่ ๆ เพราะบางท่ีสร้างบนทางระบาย
น ้ า 
15. น่าจะจดัการเรียนใหเ้ทียบเท่ากนัของแต่ละโรงเรียน 

14 บา้นในหวงั 1. การก าจดัขยะในชุมชน/ถงัขยะไม่เพียงพอ  
2. จดัการสุนขัจรจดั  
3. ปัญหายาเสพติด/ปัญหายาเสพติดในชุมชน  
4. สร้างอาชีพผูมี้รายไดน้อ้ย  

15 ทุ่งสง-หว้ยยอด 1. สร้างประตูระบายน ้ า/ป้องกนัการเกิดน ้ าท่วม  
2. ขอสถานท่ีออกก าลงักาย  
3. ขอกลอ้งวงจรปิด 
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ล าดบั ชุมชน ความต้องการทีใ่ห้เทศบาลเมอืงทุ่งสงด าเนินการเป็นเร่ืองเร่งด่วนระดบัประชาชน 
16 ทุ่งสง-นาบอน 1. แกไ้ขปัญหาน ้ าท่วม/น ้าท่วมขงั/การป้องกนัน ้ าท่วม/การบริหารจดัการน ้ าท่วม  

2. แกไ้ขยาเสพติดในชุมชน/ยาเสพติด/การป้องกนัยาเสพติด  
3. ถงัขยะไม่เพียงพอ/จดัการขยะ  
4. แกไ้ขปัญหาจราจร/การจราจร  
5. สร้างอาชีพผูมี้รายไดน้อ้ย 
6. ดูแลสวสัดิการต่าง ๆ 

17 ท่าแพเหนือ 
 

1. ถงัขยะไม่พอ เพ่ิมรอบการเก็บขยะ/ปัญหาขยะ/ถงัขยะไม่เพียงพอ  
2. แกไ้ขปัญหายาเสพติด/ปัญหายาเสพติดในชุมชน  
3. เพ่ิมอาชีพใหผู้มี้รายไดน้อ้ย/เพ่ิมสวสัดิการผูมี้รายไดน้อ้ย  
4. การช่วยเหลือน ้ าท่วมไม่ทัว่ถึง/การช่วยเหลือเร่ืองน ้ าท่วม  

18 ตลาดสด 
 

1. แกไ้ขปัญหายาเสพติด  
2. แกไ้ขปัญหาน ้ าท่วม/การระบายน ้ า  
3. แกไ้ขปัญหาถนน เป็นหลุม เป็นบ่อ/ถนนท่ีใชไ้ม่เรียบร้อย ถนนเป็นหลุม เป็นบ่อ  
4. การส่งเสริมพฒันาอาชีพ 
5. แกไ้ขปัญหาขยะ 
6. แกไ้ขปัญหาการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
7. จดัการรถแต่งซ่ิง 
8. ดูแลดา้นกีฬา 
9. แกไ้ขปัญหาฤดูแลง้ ขาดน ้ าด่ืม น ้ าใช ้ไม่เพียงพอ 
10. ดูแลการจดัเก็บค่าบริการ ค่าเช่า ค่าน ้ า ค่าขยะ ไม่เหมาะสม 
11. การเขา้ถึงเทศบาลไม่ค่อยสะดวก 

19 โดมทองธานี 
(ท่าแพ) 

1. แกไ้ขการจราจรติดขดัช่วงเวลาเร่งด่วน เชา้-เยน็ 
2. ขอกลอ้งวงจรปิด 
3. ดูแลความปลอดภยัในทรัพยสิ์นยามวกิาล 

20 ราชบริพาร 1. ดูแลเร่ืองท่อระบายน ้ า ป้องกนัน ้ าท่วม/แกไ้ขปัญหาน ้ าท่วม  
2. ปรับปรุงถ ้าตลอด  
3. อยากใหมี้ท่ีท าการชุมชน 
4. แกไ้ขปัญหายาเสพติดภายในชุมชน 

21 ยา่นการคา้ 
 

1. แกไ้ขปัญหาการจราจร เก็บค่าบริการรถบนถนนส าหรับคนจอดรถนาน ๆ การจดัการท่ี
หา้มจอดรถในพ้ืนท่ีออกก าลงักาย 
2. จดัการทางเทา้ ขยะหนา้บา้น 
3. ทาสีตามส่ีแยก ขาวด าหรือขาวแดง เพ่ิมแสงไฟตามทอ้งถนน 
4. ควรปรับปรุงถนนสายวฒันธรรมท่ีท่านใชจ้ดัพิธีตกับาตรในวนัข้ึนปีใหม่โดยด่วน 
5. จดัการการระบายน ้ า 
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ล าดบั ชุมชน ความต้องการทีใ่ห้เทศบาลเมอืงทุ่งสงด าเนินการเป็นเร่ืองเร่งด่วนระดบัประชาชน 
6. จดัระเบียบตลาดสดใหมี้ระเบียบเรียบร้อย 
7. ดูแลความปลอดภยัในทรัพยสิ์นป้องกนัโจรขโมย 
8. แกไ้ขปัญหายาเสพติด 
9. ถนนในเขตเทศบาลควรลา้งอยา่งนอ้ยใหไ้ดเ้ดือนละคร้ัง เนน้ย  ้าวา่ทุกสาย 

22 หน่วยงานของ
ราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องคก์รเอกชนและ
อ่ืน ๆ 
 

1. แกไ้ขปัญหาการจราจร 
2. แกไ้ขปัญหาเร่ืองความสะอาด ฝุ่ นจากการสร้างถนน ควรเพ่ิมรอบการเก็บขยะใหบ่้อย
ข้ึน 
3. แกไ้ขปัญหาน ้ าท่วม 
4. จดัการแผงลอย ทางเทา้ 
5. อยากใหพ้ฒันาถ ้าตลอด 
6. แกไ้ขปัญหาอาหารกลางวนัไม่เพียงพอกบัจ านวนเด็ก 
7. จดัการสุนขัจรจดัเยอะ 
8. เพ่ิมสวสัดิการผูสู้งอาย ุ
9. ปรับปรุงการแจง้ข่าวสารท่ีไม่ทัว่ถึง 
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4.9 สรุปความต้องการที่ให้เทศบาลเมอืงทุ่งสงด าเนินการเป็นเร่ืองเร่งด่วนระดบั
ชุมชน (ข้อมูลได้จากการจดัเวที) 
 
ตารางที ่61 สรุปความต้องการทีใ่ห้เทศบาลเมอืงทุ่งสงด าเนนิการเป็นเร่ืองเร่งด่วนระดบัชุมชน  
(ข้อมูลได้จากการจดัเวท)ี 

ล าดบั ชุมชน ความต้องการทีใ่ห้เทศบาลเมอืงทุ่งสงด าเนินการเป็นเร่ืองเร่งด่วนระดบัชุมชน 
1 ท่าแพใต ้ 1. ***ขอกลอ้งวงจรปิด  CCTV เพ่ือป้องกนัปัญหาอาชญากรรมและการลกัขโมย  

(ปัญหาเดิม ปี 2560)*** 
2. ***แกไ้ขตล่ิงพงับริเวณท่ีท าการชุมชน และฝ่ังตรงกนัขา้มกบั โดยการสร้างฝาพนงักั้น 
(ปัญหาเดิม ปี 2560)*** 
3. ซ่อมแซมหอกระจายข่าว สายและล าโพงช ารุดเสียหาย 
4. ตอ้งการรถพยาบาล/รถฉุกเฉินเพื่อส่งโรงพยาบาลทนัเวลา 
5. ติดตั้งตูจ้ราจรเพื่อคอยดูแลชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชน ดูแลความเรียบร้อยในเวลา
กลางคืน 

2 ตะวนัออกวดั 
ชยัชุมพล 

1. ***ปรับปรุงคอสะพานขา้มคลองทั้ง 2 ฝ่ังสะพานทางขา้มคลองท่าโหลนไปถนน
พฒันาการซอย 12 (ปัญหาเดิม ปี 2560)*** 
2. ปรับปรุงระบบประปาชุมชน ถนนพฒันาการ ซอย 12 
3. ปรับปรุงถนนระหวา่งลานกีฬา (สนามเด็กเล่น) ไปออกถนนพฒันาการ ซอย 8 
4. ซ่อมแซมเคร่ืองเล่นเด็กภายในลานกีฬา 
5. เพ่ิมขนาดหมอ้แปลงไฟฟ้า ถนนพฒันาการซอย 8 และ 12 

3 หลงัโรงพยาบาล 
ทุ่งสง 

1. ***การดูแลผูสู้งอาย ุจดัใหมี้สถานท่ีออกก าลงักายส าหรับผูสู้งอายแุละเด็ก  
(ปัญหาเดิม ปี 2558-2560)*** 
2. ***ขอหอกระจายข่าว (ปัญหาเดิม ปี 2560)*** 
3. ***ติดตั้งกลอ้งวงจรปิด CCTV (ปัญหาเดิม ปี 2560)*** 
4. ***ปรับปรุงถนน คูระบายน ้ า (ปัญหาเดิม ปี 2560)*** 
5. ***แกไ้ขปัญหาการจราจรในชัว่โมงเร่งด่วน (ปัญหาเดิม ปี 2560)*** 

4 ตลาดใน 1. ***ปรับปรุงถนนในชุมชน (ปัญหาเดิม ปี 2560)*** 
2. ***ขอกลอ้งวงจรปิด CCTV (ปัญหาเดิม ปี 2560)*** 
3. ติดตั้งท่ีกั้นคลองบริเวณท่ีขดุใหม่ เพ่ือป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุรถตกคลองของผูส้ญัจร
ผา่นไปมา โดยเฉพาะคนต่างพ้ืนท่ีไม่ทราบวา่ขอ้มูล 
4. ดูแลผูสู้งอายติุดเตียงติดบา้น 

5 เขาปรีดี 1. ***ท าฝายมีชีวติ เพ่ือใหมี้น ้ าและตน้ไม ้(ปัญหาเดิม ปี 2560)***  
2. ก าจดัสุนขัจรจดั เช่น การท าหมนั เป็นตน้ 
3. ซ่อมแซมเสียงตามสาย เพ่ือกระจายข่าวสารใหค้นในชุมชนรับทราบข่าวสาร  
4. ติดตั้งตูแ้ดง เพ่ือป้องกนัปัญหายาเสพติด 
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ล าดบั ชุมชน ความต้องการทีใ่ห้เทศบาลเมอืงทุ่งสงด าเนินการเป็นเร่ืองเร่งด่วนระดบัชุมชน 
5. ลา้งถนนเพ่ือก าจดัฝุ่ น อยา่งนอ้ยสปัดาห์ละ 1 คร้ัง 
6. ขอเคร่ืองออกก าลงักาย 
7. ให ้อสม. ช่วยดูแลเร่ืองยงุลาย  

6 สะพานเหลก็ 1. ***ขอกลอ้งวงจรปิด CCTV (ปัญหาเดิม ปี 2557-2560)*** 
2. ***ขอเคร่ืองออกก าลงักายกลางแจง้ (ปัญหาเดิม ปี 2557-2560)*** 
3. ***ท าถนนและท่อระบายน ้ าตลอดแนวเขตชุมชน (ปัญหาเดิม ปี 2559-2560)*** 
4. ***ถนนบางซอยท่ียงัไม่ด าเนินการ กรุณาส ารวจใหด้ว้ย (2 ซอย ตรงขา้มวดัเขาปรีดี) 
(ปัญหาเดิม ปี 2559-2560)*** 
5. ***ขอหอกระจายข่าวชุมชน (ปัญหาเดิม ปี 2559-2560)*** 
6. ***ซ่อมแซมหลงัคาโรงครัวและฝ้าเพดานท่ีท าการชุมชน (ปัญหาเดิม ปี 2560)*** 

7 บา้นพกัรถไฟทุ่งสง 
 

1. ***แกปั้ญหาการจราจรภายในบา้นพกัรถไฟ ช่วงรับส่งนกัเรียนจะติดขดัมาก 
(ปัญหาเดิม ปี 2559-2560)*** 
2. ***ท าคูระบายน ้ าแบบรางว ีภายในบา้นพกัรถไฟและรอบ ๆ สนามฟตุบอลหลงั
โรงพยาบาลรถไฟ เพื่อแกไ้ขปัญหาถนนแคบ รถขบัสวนทางกนัไม่ได ้ 
(ปัญหาเดิม ปี 2559-2560)*** 
3. ***แกไ้ขปัญหาไฟฟ้าในชุมชนดบับ่อยมาก รวมถึงแกไ้ขปัญหาไฟส่องสวา่งถนน 
เปล่ียนหลอดหรือขา ป้องกนัอาชญากรรม (ปัญหาเดิม ปี 2559-2560)*** 
4. ปรับปรุงถนน ซ่อมแซมถนนและไหล่ทาง ส่วนท่ีช ารุด 
5. แกปั้ญหาการท้ิงขยะท่ีน ามาจากท่ีอ่ืนแลว้น ามาท้ิงในบา้นพกัรถไฟ และจดัการกบั
รถบรรทุกปลาของแม่คา้ท่ีขบัผา่น จะมีน ้ าไหลตลอด ส่งกล่ินเหมน็และสกปรก 

8 เสริมชาติ 1. ***พฒันาหนองป่าแก่ เป็นสถานท่ีออกก าลงักาย เพ่ือใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียว  
(ปัญหาเดิม ปี 2560)*** 
2. ขดุลอกคลอง เหมืองเก่า จดัการท่อระบายท่ีอุดตนั  
3. ท าก าแพงกั้นริมคลอง เพ่ือใหเ้ป็นเข่ือนกั้นน ้ า 
4. อยากใหส้าธารณสุขเขา้ไปดูแลช่วยดูแลผูสู้งอายท่ีุติดเตียง 
5. ติดตั้งหมอ้แปลงไฟฟ้าทางเขา้ถนนชุมชนเสริมชาติ 
6. ติดตั้งกลอ้งวงจรปิด CCTV 

9 หมู่บา้นพฒันา 
 

1. ***ติดตั้งกลอ้งวงจรปิด CCTV (ปัญหาเดิม ปี 2560)*** 
2. ***ดูแลการแยกขยะของชุมชน (ปัญหาเดิม ปี 2560)*** 
3. ***จดัการสนุขและแมวจรจดั เพราะเยอะมาก (ปัญหาเดิม ปี 2560)*** 

10 เปรมประชา 1. ***ท าคูระบายน ้ าเพ่ือป้องกนัปัญหาน ้ าท่วม (ปัญหาเดิม ปี 2560)*** 
2. ***จดัระเบียบการจราจร (ปัญหาเดิม ปี 2560)*** 
3. ดูแลความสะอาด 
4. พฒันาสถานท่ีออกก าลงักาย 
5. จดัการสนุขและแมวจรจดั 
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ล าดบั ชุมชน ความต้องการทีใ่ห้เทศบาลเมอืงทุ่งสงด าเนินการเป็นเร่ืองเร่งด่วนระดบัชุมชน 
11 ประชาอุทิศ 1. ***ช่วยขดุลอกคลองตมอยา่งเร่งด่วน (เร่งด่วนมาก) (ปัญหาเดิม ปี 2559-2560)*** 

2. ***ขออปุกรณ์ใชง้านของท่ีท าการชุมชน (ปัญหาเดิม ปี 2559-2560)*** 
3. ***ขอเคร่ืองออกก าลงักายประจ าชุมชน (ปัญหาเดิม ปี 2560)*** 
4. ขอกระจกโคง้บางจุดท่ียงัไม่ติดตั้ง 
5. ท าท่อระบายน ้ าและรางว ีถนนประชาอุทิศ ซอย 5 

12 
 

บา้นนาเหนือ 1. ***ขอหอกระจายข่าว (ปัญหาเดิม ปี 2560)*** 
2. ***กลอ้งวงจรปิด CCTV ทุก ๆ จุดท่ีมีทางแยก (ปัญหาเดิม ปี 2560)*** 
3. ติดตั้งสญัญาณไฟจราจรและไฟสวา่งตามซอยและบนทอ้งถนน 
4. ตดัก่ิงไมท่ี้ติดกบัสายไฟฟ้า 

13 ยทุธศาสตร์ 1. ***ขอเคร่ืองออกก าลงักาย (ปัญหาเดิม ปี 2560)*** 
2. ท าฝายกั้นน ้ าแบบคอนกรีต และขดุลอกคลองตม 
3. ขอหอกระจายข่าว 
4. ขอกลอ้งวงจรปิด CCTV 

14 บา้นในหวงั 1. ***ขดุลอกคูคลอง คูระบายน ้ า เพ่ือแกปั้ญหาน ้ าท่วมในชุมชน   
(ปัญหาเดิม ปี 2558-2560)*** 
2. ติดตั้งเสียงตามสายของชุมชนแบบโบบายเคล่ือนท่ี 
3. พฒันาเคร่ืองออกก าลงักาย 

15 ทุ่งสง-หว้ยยอด 1. ***ขอหอกระจายข่าว (ปัญหาเดิม ปี 2559-2560)*** 
2. ***ขอกลอ้งวงจรปิด CCTV (ปัญหาเดิม ปี 2560)*** 
3. ***ขอประตูระบายน ้ า (ปัญหาเดิม ปี 2560)*** 
4. ขอเคร่ืองออกก าลงักายและอุปกรณ์กีฬา 
5. ขอศูนย ์ICT ชุมชน 

16 ทุ่งสง-นาบอน 1. ***ท าคูระบายน ้ า ถนนทุ่งสง-นาบอน ซอย 1 เน่ืองจากน ้ าท่วมบ่อย 
(ปัญหาเดิม ปี 2559-2560)*** 
2. ***ขยายถนนซอย 3 ใหท้ะลุซอย 5 เพื่อแกไ้ขปัญหาจราจรตอนเชา้เยน็  
(ปัญหาเดิม ปี 2560)*** 
3. ***อยากไดท่ี้ท าชุมชนใหม่ เพราะท่ีเก่าแคบไป (ปัญหาเดิม ปี 2560)*** 
4. รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี 

17 ท่าแพเหนือ 
 

1. ***จดัการฝาระบายน ้ ากลางถนนทุ่งสง-นครศรีฯ เพราะอุบติัเหตุบ่อยมาก 
(ปัญหาเดิม ปี 2559-2560)*** 
2. ***อยากใหมี้หมอ้แปลงของชุมชน (ปัญหาเดิม ปี 2559-2560)*** 

3. ***เพ่ิมถงัขยะในชุมชน (ปัญหาเดิม ปี 2559-2560)*** 

4. ***ท าคูระบายน ้ าหลงัท่ีท าการชุมชน (ปัญหาเดิม ปี 2560)*** 

5. ***ใหจ้ดัท าหนา้หมู่บา้นพรศกัด์ิถมดินในคูระบายน ้ า (ปัญหาเดิม ปี 2560)*** 
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ล าดบั ชุมชน ความต้องการทีใ่ห้เทศบาลเมอืงทุ่งสงด าเนินการเป็นเร่ืองเร่งด่วนระดบัชุมชน 
18 ตลาดสด 

 
1. ***จดัการพ้ืนตลาดท่ีล่ืน ก าจดัหนูในตลาด ขดุลอกคูระบาย (ปัญหาเดิม ปี 2560)*** 

2. ***ขอกลอ้งวงจรปิด CCTV (ปัญหาเดิม ปี 2560)*** 

3. ช่วยประชาสมัพนัธ์ตลาดชั้น 2 เพราะแม่คา้เดือดร้อนมาก บางวนัขายสินคา้ไม่ไดเ้ลย 

4. ปรับปรุงถนนทางเขา้ตลาดท่ีเป็นหลุมเป็นบ่อ 

19 โดมทองธานี  
(ท่าแพ) 
 

1. ซ่อมแซมก าแพงกั้นน ้ าป้องกนัน ้ าท่วมขา้หมู่บา้น ซ่อมซมถนนท่ีทรุดตวั และดูแล
บา้นเรือนท่ีอยูใ่กลค้ลองก าลงัจะทรุดตวั 
2. จดัท าตะแกรงคดัแยกขยะ 
3. จดัหาพ้ืนท่ีเพื่อท าเป็นลานกีฬากลางแจง้ ส าหรับผูสู้งอาย ุ

20 ราชบริพาร 1. ***ดูแลทางระบายน ้ าในท่อใตถ้ ้าตลอด น ้ าระบายไม่ทนั (ปัญหาเดิม ปี 2560)*** 

2. ท าตะแกรงปากทางน ้ า เพ่ือป้องกนัส่ิงปฏิกลูลงไปขวางทางน ้ า 

3. เพ่ิมไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณถ ้าตลอด 

4. จดัระเบียบบริเวณวงเวยีนถ ้าตลอด จดัการรถท่ีจอดเกะกะไม่เป็นระเบียบ ท าลาย

บรรยายกาศสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิและแหล่งท่องเท่ียว 

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

1. แกไ้ขปัญหาการจราจร เก็บค่าบริการรถบนถนนส าหรับคนจอดรถนาน ๆ การจดัการท่ี
หา้มจอดรถในพ้ืนท่ีออกก าลงักาย 
2. จดัการทางเทา้ ขยะหนา้บา้น 
3. ทาสีตามส่ีแยก ขาวด าหรือขาวแดง เพ่ิมแสงไฟตามทอ้งถนน 
4. ควรปรับปรุงถนนสายวฒันธรรมท่ีท่านใชจ้ดัพิธีตกับาตรในวนัข้ึนปีใหม่โดยด่วน 
5. จดัการการระบายน ้ า 

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

1. แกไ้ขปัญหาการจราจร 
2. แกไ้ขปัญหาเร่ืองความสะอาด ฝุ่ นจากการสร้างถนน ควรเพ่ิมรอบการเก็บขยะใหบ่้อย
ข้ึน 
3. แกไ้ขปัญหาน ้ าท่วม 
4. จดัการแผงลอย ทางเทา้ 
5. อยากใหพ้ฒันาถ ้าตลอด 
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4.10 สรุปความต้องการที่ให้ด าเนินการเป็นเร่ืองเร่งด่วนระดบัเมือง 
(ข้อมูลได้จากการจดัเวที) 
 
ตารางที ่62 สรุปความต้องการทีใ่ห้ด าเนินการเป็นเร่ืองเร่งด่วนระดบัเมอืง(ข้อมูลได้จากการจดัเวท)ี 

ล าดบั ประเดน็ ความต้องการทีใ่ห้เทศบาลเมอืงทุ่งสงด าเนินการเป็นเร่ืองเร่งด่วนระดบัเมอืง 
1 การจราจร 1. จดัระเบียบท่ีจอดรถ การจอดรถซอ้นคนั โดยเฉพาะหนา้หา้งไทยสมบูรณ์ ดูแล

การจราจรภาพรวมทั้งหมด โดยเฉพาะเวลาเร่งด่วน 
2. ติดตั้งสญัญาณไฟจราจรตามจุดแยกต่าง ๆ 
3. จุดท่ีถนนแคบใหข้บัรถทางเดียว (One way) 
4. ก าหนดการจอดรถวนัคู-่วนัค่ี 

2 ยาเสพติด/ 
ความปลอดภยัในชีวติ
และทรัพยสิ์น 

1. ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดอยา่งจริงจงั 
2. ปรับปรุงระบบไฟส่องสวา่งถนนและซอย โดยเฉพาะจุดเส่ียง 
3. ทาสีทางมา้ลายใหช้ดักวา่เดิม และสร้างสะพานลอยโดยเฉพาะหนา้โรงเรียน
เสริมปัญญา 

3 กลอ้งวงจรปิด CCTV 1. ติดตั้งใหทุ้กจุดท่ีขอ โดยเฉพาะจุดเส่ียง 
4 การระบายน ้ า/ 

การป้องกนัน ้ าท่วม 
1. ปรับปรุง ซ่อมแซม คอสะพาน 
2. ขดุลอกคูคลอง/ท่อระบายน ้ าตามจุดต่าง ๆ โดยเฉพาะใตถ้ ้าตลอด 
3. ตรวจสอบการรุกล ้าเขตแม่น ้ าล าคลอง 
4. สร้างประตูปิดเปิดท่อระบายน ้า  

5 ถนน 1. ปรับปรุงถนนขรุขระ เวลาฝนตกน ้ าขงั การสญัจรมาสะดวก 
2. รักษาความสะอาดบนถนนสายต่าง ๆ และก าหนดเวลาลา้งใหส้ม ่าเสมอ 
3. ก าหนดการลา้งถนนใหเ้ป็นเวลา ควรเป็นช่วงดึก 

6 ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบา้นเมือง 

1. จดัระเบียบการบิณฑบาตพระสงฆท่ี์ยืน่แช่บริเวณจุดเดิมเป็นเวลานาน 
โดยเฉพาะถนนชนปรีดา 
2. ควบคุมการใชเ้สียงและการขบัข่ียานพาหนะของมูลนิธิ 
3. จดัการสนุขและแมวจรจดั  
4. กวดขนัการท าความสะอาดหอ้งน ้ าสวนสาธารณะ ร.5 
5. ตรวจสอบตราชัง่ของแม่คา้ 
6. กวดขนัเด็กเยาวชนท่ีขบัรถเสียงดงัเวลากลางคืน 

7 ลานกีฬา/อุปกรณ์กีฬา 1. ปรับปรุงสนามเด็กเล่น ซ่อมแซมของเล่น 
2. ใหมี้ลานกีฬาทุกชุมชุนซ่อมแซมลานกีฬาท่ีมีอยูแ่ลว้ และขออุปกรณ์เพ่ิม 

8 ขยะ/ความสะอาด 1. จดัโครงการการคดัแยกขยะประเภทต่าง ๆ ใหก้บัชุมชน 
2. จดัการขยะท่ีลน้ถงั เพ่ิมถงัขยะ และใหค้นกวาดขยะกวาดใหห้มด 
3. รณรงคก์ารท้ิงขยะใหล้งถงั 
4. ควบคุมการเก็บขยะตามเวลาท่ีก าหนด 
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ล าดบั ประเดน็ ความต้องการทีใ่ห้เทศบาลเมอืงทุ่งสงด าเนินการเป็นเร่ืองเร่งด่วนระดบัเมอืง 
9 หอกระจายข่าว 1. ติดตั้งใหเ้ร็วท่ีสุด เพ่ือประชาสมัพนัธ์ข่าวสารต่าง ๆ 

2. ส ารวจและปรับปรุงชุดเคร่ืองเสียงเดิมท่ีช ารุด 
10 ระบบไฟฟ้า 

 
1. เพ่ิมขนาดหมอ้แปลงไฟ ป้องกนัไฟฟ้าตก 
2. จดัเก็บสายไฟฟ้าลงใตดิ้น 
3. ตดัก่ิงไมท่ี้ติดกบัสายไฟฟ้า และตรวจสอบสภาพสายไฟฟ้า 

11 ภูมิทศัน ์ 1. ปรับปรุงภูมิทศัน์ทุกชุมชน 
2. ปรับปรุงภูมิทศัน์สวนสาธารณะ ร.5 

12 ส่ิงแวดลอ้ม 1. รณรงคใ์หทุ้กกิจกรรมหา้มใชโ้ฟม 
2. รักษาตน้ไมใ้หญ่ 

13 การสร้างอาชีพ/
เศรษฐกิจ 

1. ส่งเสริมอาชีพใหก้บัชุมชนและผูว้า่งงาน  
2. ช่วยประชาสมัพนัธ์ตลาดชั้น 2 

14 ประเพณีวฒันธรรม 1. ส่งเสริมประเพณีวฒันธรรมดา้นต่าง ๆ 
15 ช่วยเหลือผูย้ากไร้ 1. ใหก้ารช่วยเหลือผูย้ากไร้ 
16 ระบบน ้ าประปา 1. ช่วยปรับปรุงระบบน ้ าประปาชุมชน 
17 คุณภาพชีวติ 1. ขอศูนย ์ICT ชุมชน 
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4.11 เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ด าเนินงานตามภารกจิต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช  
5 ปี ย้อนหลงั (ประจ าปี 2557-2561) 
 
ตารางที ่63 เปรียบเทยีบผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการด าเนนิงานตามภารกจิต่าง ๆ ของ
เทศบาลเมอืงทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช 5 ปี ย้อนหลงั (ประจ าปี 2557-2561) 

  ด้าน ค่าเฉลีย่ ระดบัความพงึพอใจ 

2557 2558 2559 2560 2561 2557 2558 2559 2560 2561 
1. โครงสร้างพ้ืนฐาน 3.34 3.284 3.235 3.260 3.428 ปาน

กลาง 
ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

2. การศึกษา 3.41 3.333 3.257 3.328 3.472 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

3. สาธารณสุข 3.27 3.217 3.153 3.235 3.467 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

4. บริการสงัคมและสวสัดิการ 3.50 3.480 3.283 3.316 3.395 มาก ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

5. การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม
และทรัพยากร 

3.27 3.198 3.141 3.177 3.291 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

6. การพฒันาเศรษฐกิจชุมชน
และอาชีพ 

3.26 3.218 3.121 3.112 3.228 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

7. การรักษาความสงบ
ปลอดภยัในชุมชน 

3.35 3.294 3.186 3.231 3.444 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

8. การป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั 

3.35 3.294 3.186 3.231 3.272 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

9. การท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรมประเพณี 

3.52 3.383 3.270 3.280 3.560 มาก ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

มาก 

10. การบริหารจดัการเทศบาล 3.31 3.207 3.138 3.212 3.346 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

 
รวม 

3.36 3.305 3.199 3.273 3.403 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 
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4.12 เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ด าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน (วาระท้องถิ่นเมืองทุ่งสง) 5 เร่ือง 
ของผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง  จงัหวดันครศรีธรรมราช 5 ปี ย้อนหลงั  
(ประจ าปี 2557-2561) 
 
ตารางที ่64 เปรียบเทยีบผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการด าเนนิงานตามนโยบายเร่งด่วน  
(วาระท้องถิ่นเมอืงทุ่งสง) 5 เร่ืองของผู้บริหารเทศบาลเมอืงทุ่งสง  จงัหวดันครศรีธรรมราช 5 ปี ย้อนหลงั 
(ประจ าปี 2557-2561) 

ด้าน ค่าเฉลีย่ ระดบัความพงึพอใจ 

2557 2558 2559 2560 2561 2557 2558 2559 2560 2561 
1. จดัความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบา้นเมือง ปรับปรุงถนน ทาง
เทา้ ปรับภูมิทศัน์เมือง และ
ยกระดบัมาตรฐานตลาดสดน่าซ้ือ
จดัท าฐานขอ้มูลและจดัระเบียบ
การขายสินคา้หาบเร่ แผงลอยใน
เขตเทศบาลใหส้ าเร็จ  

3.34 3.290 3.246 3.261 3.428 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

2. สานต่อแผนป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาภยัพิบติัอทุกภยั  วาตภยั 
และดินโคลนถล่ม ควบคู่กบัการ
ป้องกนัภยัแลง้ท่ีส่งผลกระทบต่อ
ชีวติ ความเป็นอยูแ่ละอาชีพของ
คนในทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื 

3.39 3.332 3.197 3.195 3.272 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

3. พฒันารายได ้เพ่ิมประสิทธิภาพ
การใชง้บประมาณ และการ
บริหารทรัพยสิ์นของเทศบาล 
ขบัเคล่ือนการพฒันาศูนยก์ระจาย
สินคา้ระบบรางภาคใต-้ทุ่งสงให้
ส าเร็จ โดยประสานงานเชิงรุกกบั
กลไกภาครัฐ เอกชน และประชา
สงัคมทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ และขบัเคล่ือน
โครงการสถานีขนส่งยอ่ยใหเ้สร็จ
สมบูรณ์ เช่ือมโยงการใชง้านกบั

3.27 3.225 3.128 3.110 3.307 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 
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ด้าน ค่าเฉลีย่ ระดบัความพงึพอใจ 

2557 2558 2559 2560 2561 2557 2558 2559 2560 2561 
สถานีขนส่งอ าเภอทุ่งสง เพ่ือ
น ามาซ่ึงรายไดใ้นการพฒันาเมือง
ในอนาคต 
4. สนองนโยบายเร่งด่วนของ
รัฐบาล และจงัหวดั
นครศรีธรรมราชในเร่ืองยาเสพติด 
โดยป้องกนักลุ่มเส่ียงและ
ประชาชนในทอ้งถ่ินไม่ใหเ้ขา้ไป
เก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด และ
ส่งเสริมใหผู้ติ้ดยาเสพติดไดรั้บ
การบ าบดัรักษาใหก้ลบัมาเป็นคน
ดีของสงัคม ตามแนวทาง “เมืองสี
ขาว หวัใจสีเขียว” 

3.18 3.175 3.148 3.195 3.420 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

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

3.21 3.195 3.167 3.228 3.438 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

รวม 3.28 3.243 3.177 3.212 3.373 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 
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4.13 เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ด าเนินงานตามนโยบายการพฒันา 5 ด้านของผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง  
จงัหวดันครศรีธรรมราช 5 ปี ย้อนหลงั (ประจ าปี 2557-2561) 
 
ตารางที ่65 เปรียบเทยีบผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการด าเนนิงานตามนโยบายการ
พฒันา 5 ด้านของผู้บริหารเทศบาลเมอืงทุ่งสง  จงัหวดันครศรีธรรมราช 5 ปี ย้อนหลงั (ประจ าปี 2557-2561) 

ด้าน ค่าเฉลีย่ ระดบัความพงึพอใจ 

2557 2558 2599 2560 2561 2557 2558 2559 2560 2561 
1. นโยบายดา้นการพฒันา
การศึกษา ส่งเสริมการกีฬา 
ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพ่ือสร้าง 
ทุ่งสงเป็น “เมืองแห่งการเรียนรู้” 

3.45 3.382 3.267 3.319 3.459 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

2. นโยบายดา้นการพฒันา

เศรษฐกิจ เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพการ

พฒันาและส่งเสริมการคา้ขาย 

ของผูป้ระกอบการ ทุกประเภท 

ทุกระดบั และชุมชน ใหส้ามารถ

เพ่ิมรายได ้ลดรายจ่าย และมีขีด

ความสามารถในการแข่งขนั 

3.26 3.218 3.121 3.112 3.228 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

3. นโยบายดา้นดา้นการพฒันา

คุณภาพชีวติ ใหอ้ยูดี่มีสุข อยูเ่ยน็

เป็นสุข อยา่งย ัง่ยนื เพ่ือดูแลความ

เป็นอยูข่องประชาชนใหมี้คุณภาพ

ชีวติท่ีดี บา้นเมืองสะอาดและเป็น

ระเบียบเรียบร้อย มีความปลอดภยั

ในชีวติและทรัพยสิ์น ปลอด

อาชญากรรม มีสุขภาวะ 

สุขอนามยัท่ีดี มีความสุข มีความ

อบอุ่นในครอบครัวชุมชนเขม้แขง็ 

และมีส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 

 

 

3.32 3.263 3.173 3.233 3.397 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 
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ด้าน ค่าเฉลีย่ ระดบัความพงึพอใจ 

2557 2558 2599 2560 2561 2557 2558 2559 2560 2561 
4. นโยบายดา้นการพฒันาระบบ
การบริหารจดัการ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในบริหารงาน
เทศบาลเมืองทุ่งสงโดยยดึหลกั
ธรรมาภิบาล ดว้ยความโปร่งใส 
เป็นธรรม ตรวจสอบได ้มุ่งผล 
ประโยชนข์องประชาชนเป็นหลกั 
บูรณาการทุกภาคส่วน ใหมี้ส่วน
ร่วมร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมท า 
ร่วมตรวจสอบ ร่วมประเมินผล 
ร่วมรับผิดชอบ ร่วมรับผลการ
พฒันา และร่วมภาคภูมิใจกบั
ความส าเร็จจากผลของพฒันา
เมือง ทุ่งสงท่ีไดร่้วมกนัท าอยา่ง
ต่อเน่ืองดว้ยความรู้สึกรวมเป็น
หน่ึงเดียววา่ “ทุกคนเป็นเจ้าของ
เมือง ทุ่งสงร่วมกัน” 

3.30 3.207 3.138 3.212 3.346 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

5. นโยบายดา้นการวางผงัเมือง
และผงัชุมชน พฒันาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ เพื่อรองรับการ
พฒันาเศรษฐกิจ และสงัคม การ
จดัการความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบา้นเมือง การจดัการจราจร 
และภูมิทศันข์องเมือง การบริหาร
จดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม และท่ีส าคญัอยา่งยิง่
คือการจดัการภยัพิบติัอทุกภยั  
วาตภยั ดินถล่ม ภยัแลง้ และ
อคัคีภยั 

3.32 3.257 3.206 3.234 3.350 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

รวม 3.33 3.266 3.181 3.262 3.356 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 
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4.14 เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาล 4 ยุทธศาสตร์ตาม
แผนพฒันาเทศบาลเมอืงทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช 5 ปี ย้อนหลงั 
(ประจ าปี 2557-2561) 
 
ตารางที ่66 เปรียบเทยีบผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการด าเนนิงานตามยุทธศาสตร์การ
พฒันาของเทศบาล 4 ยุทธศาสตร์ตามแผนพฒันาเทศบาลเมอืงทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช 5 ปี ย้อนหลงั 
(ประจ าปี 2557-2561) 

ด้าน ค่าเฉลีย่ ระดบัความพงึพอใจ 

2557 2558 2559 2560 2561 2557 2558 2559 2560 2561 
1. พฒันาการศึกษา ศาสนา 
ประเพณี ศิลปวฒันธรรม และการ
กีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพ
มาตรฐานท่ีเหนือกวา่ 

3.45 3.452 3.267 3.321 3.477 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

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

3.33 3.271 3.207 3.240 3.337 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

3. ร่วมกนัพฒันาเศรษฐกิจและ
สงัคม สู่คุณภาพชีวติท่ีดีกวา่ 

3.29 3.246 3.159 3.206 3.301 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

4. ปรับปรุงและพฒันาการบริหาร
จดัการองคก์รเทศบาลและองคก์ร
ชุมชนสู่การบริหารจดัการท่ีดีโดย
ทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ
รองรับความเปล่ียนแปลงสู่
เทศบาลอจัฉริยะ 

3.32 3.223 3.148 3.215 3.346 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

รวม 
3.35 3.298 3.195 3.262 3.365 ปาน

กลาง 
ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 
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4.15 เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจของประชาชนที่มีต่อการรักษา
ความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช 5 ปี ย้อนหลงั 
(ประจ าปี 2557-2561) 
 
ตารางที ่67 เปรียบเทยีบผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการรักษาความสะอาดของเทศบาล
เมอืงทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช 5 ปี ย้อนหลงั (ประจ าปี 2557-2561) 

ด้าน ค่าเฉลีย่ ระดบัความพงึพอใจ 

2557 2558 2559 2560 2561 2557 2558 2559 2560 2561 
1. ถนนมีความสะอาดมากนอ้ย
เพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 

3.37 3.36 3.30 3.45 3.36 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

2. ถนนมีความสะอาดมากนอ้ย
เพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 

3.31 3.32 3.20 3.40 3.43 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

3. ถนนมีความสะอาดมากนอ้ย
เพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 

3.21 3.23 3.17 3.32 3.43 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

4. โดยภาพรวมถนนมีความสะอาด
มากนอ้ยเพียงใด 

3.34 3.29 3.24 3.40 3.38 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

5. ความพึงพอใจต่อการปฏิบติั
หนา้ท่ีกวาดขยะของเจา้หนา้ท่ี
เพียงใด 

3.35 3.39 3.24 3.39 3.40 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

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

3.29 3.18 3.16 3.27 3.33 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

7. พนกังานกวาดขยะปฏิบติัหนา้ท่ี
ไดท้ัว่ถึงในพ้ืนท่ีรับผิดชอบเพียงใด 

3.31 3.26 3.18 3.35 3.36 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

8. ภาพรวมการด าเนินงานของ
เทศบาลดา้นการรักษาความสะอาด 

3.34 3.21 3.20 3.40 3.45 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

รวม 3.31 3.27 3.210 3.372 3.391 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 
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4.16 เปรียบเทียบความต้องการที่ให้ด าเนินการเป็นเร่ืองเร่งด่วนระดบัเมือง
(ข้อมูลได้จากการจดัเวที) 5 ปี ย้อนหลงั (ประจ าปี 2557-2561) 
 
ตารางที ่68 เปรียบเทยีบความต้องการทีใ่ห้ด าเนินการเป็นเร่ืองเร่งด่วนระดบัเมอืง (ข้อมูลได้จากการจดัเวท)ี  
5 ปี ย้อนหลงั (ประจ าปี 2557-2561) 

ล าดบั 2557 2558 2559 2560 2561 
1 การจราจร การจราจร หอกระจายข่าว กลอ้งวงจรปิด CCTV การจราจร 
2 ขยะ/ 

ความสะอาด 
ส่ิงแวดลอ้ม กลอ้งวงจรปิด 

CCTV 
หอกระจายข่าว ยาเสพติด/ความปลอดภยั

ในชีวิตและทรัพยสิ์น 
3 ยาเสพติด เคร่ืองเล่นเดก็/ 

เคร่ืองออกก าลงั
กาย 

ฝายมีชีวิต/ 
คูระบายน ้า 

ลานกีฬา/อุปกรณ์กีฬา กลอ้งวงจรปิด CCTV 

4 ถนน ยาเสพติด ลานกีฬา/
อุปกรณ์กีฬา 

การจราจร การระบายน ้า/ 
การป้องกนัน ้าท่วม 

5 ส่ิงแวดลอ้ม ขยะ/ความสะอาด ปรับภูมิทศัน/์ 
ส่ิงแวดลอ้ม 

ถนน ถนน 

6 น ้าท่วม ถนน การสร้างอาชีพ ปรับภูมิทศัน/์ 
ส่ิงแวดลอ้ม 

ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบา้นเมือง 

7 ไฟฟ้า ไฟฟ้า การจราจร ฝายมีชีวิต/ครูะบายน ้า ลานกีฬา/อุปกรณ์กีฬา 
8 เคร่ืองเล่นเดก็/ 

เคร่ืองออก
ก าลงักาย 

น ้าท่วม/ 
คูระบายน ้า 

ถนน ขยะ/ความสะอาด ขยะ/ความสะอาด 

9 - ศิลปวฒันธรรม
และการส่งเสริม
อาชีพ 

ยาเสพติด/ความ
ปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยสิ์น 

ยาเสพติด/ความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยสิ์น 

หอกระจายข่าว 

10 - อาชญากรรม/
กลอ้ง CCTV 

ขยะ/ความ
สะอาด 

การสร้างอาชีพ ระบบไฟฟ้า 

11 - การศึกษา ประเพณี
วฒันธรรม 

อุปกรณ์ท่ีท าการชุมชน ภูมิทศัน ์

12 - - สวนพฤกษา ประเพณีวฒันธรรม ส่ิงแวดลอ้ม 
13 - - ช่วยเหลือผู ้

ยากไร้ 
จดัระเบียบการบิณฑบาต
พระสงฆ ์

การสร้างอาชีพ/เศรษฐกิจ 

14 - - - ช่วยเหลือผูย้ากไร้ ประเพณีวฒันธรรม 
15 - - - - ช่วยเหลือผูย้ากไร้ 
16 - - - - ระบบน ้าประปา 
17 - - - - คุณภาพชีวิต 

 



บทที ่5 
สรุปผลการประเมนิและข้อเสนอแนะ 

 
จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลสามารถสรุปผลการประเมิน ประกอบดว้ย ขอ้มูลความพึงพอใจของประชาชนท่ีมี

ต่อการด าเนินงานของเทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2561 ในประเด็น 12 ประเด็นต่อไปน้ี 
1) สรุปภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนในการด าเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ  
2) สรุปภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน 5 เร่ือง  
3) สรุปภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงานตามนโยบายการพฒันา 5 ดา้น 
4) สรุปภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงานตามยทุธศาสตร์การพฒันาของเทศบาล 4 

ยทุธศาสตร์ ตามแผนพฒันาเทศบาล  
 5) สรุปเปรียบเทียบความพึงพอใจของชุมชนต่าง ๆ 3 ปี ยอ้นหลงั (ประจ าปี 2559-2561) 

6) สรุปภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการรักษาความสะอาด 
 7) สรุปความคิดเห็นทัว่ไปและขอ้เสนอแนะ (ขอ้มูลไดจ้ากการเก็บแบบสอบถาม) 

8) สรุปความตอ้งการท่ีให้เทศบาลเมืองทุ่งสงด าเนินการเป็นเร่ืองเร่งด่วนระดบัประชาชน (ขอ้มูลไดจ้ากการ
เก็บแบบสอบถาม) 

9) สรุปความตอ้งการท่ีใหด้ าเนินการเป็นเร่ืองเร่งด่วนระดบัชุมชน (ขอ้มูลไดจ้ากการจดัเวที) 
10) สรุปความตอ้งการท่ีใหด้ าเนินการเป็นเร่ืองเร่งด่วนระดบัเมือง (ขอ้มูลไดจ้ากการจดัเวที) 

 11) เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์ความพึงพอใจ 5 ปี ยอ้นหลงั (ประจ าปี 2557-2561) 
12) เปรียบเทียบความตอ้งการท่ีใหด้ าเนินการเป็นเร่ืองเร่งด่วนระดบัเมือง (ขอ้มูลไดจ้ากการจดัเวที)               

5 ปี ยอ้นหลงั (ประจ าปี 2557-2561) 
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5.1 สรุปภาพรวมความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการด าเนนิงานตามภารกจิต่าง ๆ ของเทศบาลเมอืงทุ่งสง  จงัหวดั
นครศรีธรรมราช ประจ าปี 2561 
 
ตารางที ่69 สรุปภาพรวมความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการด าเนินงานตามภารกจิต่าง ๆ ของเทศบาลเมอืงทุ่งสง 
จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2561 

ภารกจิด้าน ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความพงึพอใจ 

อนัดบั 

1. โครงสร้างพ้ืนฐาน 3.428 .73 ปานกลาง 5 
2. การศึกษา 3.472 .69 ปานกลาง 2 
3. สาธารณสุข 3.467 .73 ปานกลาง 3 
4. บริการสงัคมและสวสัดิการ 3.395 .76 ปานกลาง 6 
5. การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากร 3.291 .74 ปานกลาง 8 
6. การพฒันาเศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ 3.228 .75 ปานกลาง 10 
7. การรักษาความสงบปลอดภยัในชุมชน 3.444 .73 ปานกลาง 4 
8. การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 3.272 .74 ปานกลาง 9 
9. การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมประเพณี 3.560 .74 มาก 1 
10. การบริหารจดัการเทศบาล 3.346 .72 ปานกลาง 7 

รวม 3.403 .61 ปานกลาง  
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5.2. สรุปภาพรวมความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการด าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน  
(วาระท้องถิ่นเมอืงทุ่งสง) 5 เร่ือง ของผู้บริหารเทศบาลเมอืงทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2561 
 
ตารางที ่70 สรุปภาพรวมความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการด าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน  
(วาระท้องถิ่นเมอืงทุ่งสง) 5 เร่ือง ของผู้บริหารเทศบาลเมอืงทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2561 

นโยบายเร่งด่วน (วาระท้องถิ่นเมอืงทุ่งสง) 5 เร่ือง ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความพงึพอใจ 

อนัดบั 

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

3.428 .73 ปานกลาง 2 

2. สานต่อแผนป้องกนัและแกไ้ขปัญหาภยัพิบติัอุทกภยั     
วาตภยั และดินโคลนถล่ม ควบคูก่บัการป้องกนัภยัแลง้ท่ี
ส่งผลกระทบต่อชีวติ ความเป็นอยูแ่ละอาชีพของคนใน
ทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื 

3.272 .74 ปานกลาง 5 

3. พฒันารายได ้เพ่ิมประสิทธิภาพการใชง้บประมาณ และ
การบริหารทรัพยสิ์นของเทศบาล ขบัเคล่ือนการพฒันาศูนย์
กระจายสินคา้ระบบรางภาคใต-้ทุ่งสง ใหส้ าเร็จ โดย
ประสานงานเชิงรุกกบักลไกภาครัฐ เอกชน และประชา
สงัคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ และขบัเคล่ือน
โครงการสถานีขนส่งยอ่ยใหเ้สร็จสมบูรณ์ เช่ือมโยงการใช้
งานกบัสถานีขนส่งอ าเภอทุ่งสง เพ่ือน ามาซ่ึงรายไดใ้นการ
พฒันาเมืองในอนาคต 

3.307 .68 ปานกลาง 4 

4. สนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และจงัหวดั
นครศรีธรรมราชในเร่ืองยาเสพติด โดยป้องกนักลุ่มเส่ียง
และประชาชนในทอ้งถ่ินไม่ใหเ้ขา้ไปเก่ียวขอ้งกบั           ยา
เสพติด และส่งเสริมใหผู้ติ้ดยาเสพติดไดรั้บการบ าบดัรักษา
ใหก้ลบัมาเป็นคนดีของสงัคม ตามแนวทาง “เมืองสีขาว 
หวัใจสีเขียว” 

3.420 .80 ปานกลาง 3 

5. ก าหนดมาตรการ “เมืองสีขาว หวัใจสีเขียว” และ
ปฏิบติัการขั้นเด็ดขาดในการขจดัอบายมุขและยาเสพติด 
รวมทั้งบงัคบัใชม้าตรการปฏิบติัตามวนิยัจราจร และ
มาตรการประหยดัพลงังานภายในองคก์รเทศบาลเมืองทุ่งสง 

3.438 .70 ปานกลาง 1 

รวม 3.373 .61 ปานกลาง  
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5.3  สรุปภาพรวมความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการด าเนินงานตามนโยบายการพฒันา 5 ด้านของผู้บริหาร
เทศบาลเมอืงทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2561 
 

ตารางที ่71 สรุปภาพรวมความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการด าเนินงานตามนโยบายการพฒันา 5 ด้านของ
ผู้บริหารเทศบาลเมอืงทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2561 

นโยบายด้าน ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความพงึพอใจ 

อนัดบั 

1. การพฒันาการศึกษา ส่งเสริมการกีฬา ศิลปวฒันธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพ่ือสร้างทุ่งสงเป็น “เมืองแห่งการ
เรียนรู้” 

3.459 .64 ปานกลาง 1 

2. การพฒันาเศรษฐกิจ เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพการพฒันาและส่งเสริมการ
คา้ขาย ของผูป้ระกอบการ ทุกประเภท ทุกระดบั และชุมชน ให้
สามารถเพ่ิมรายได ้ลดรายจ่าย และมีขีดความสามารถในการ
แข่งขนั 

3.228 .75 ปานกลาง 5 

3. การพฒันาคุณภาพชีวติ ใหอ้ยูดี่มีสุข อยูเ่ยน็เป็นสุข อยา่งย ัง่ยนื 

เพ่ือดูแลความเป็นอยูข่องประชาชนใหมี้คุณภาพชีวติท่ีดี บา้นเมือง

สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความปลอดภยัในชีวติและ

ทรัพยสิ์น ปลอดอาชญากรรม มีสุขภาวะ สุขอนามยัท่ีดี มีความสุข 

มีความอบอุ่นในครอบครัวชุมชนเขม้แขง็ และมีส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 

3.397 .68 ปานกลาง 2 

4. การพฒันาระบบการบริหารจดัการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
บริหารงานเทศบาลเมืองทุ่งสงโดยยดึหลกัธรรมาภิบาล ดว้ยความ
โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได ้มุ่งผลประโยชน์ของประชาชน
เป็นหลกับูรณาการทุกภาคส่วน ใหมี้ส่วนร่วมร่วมคิด ร่วมวางแผน 
ร่วมท า ร่วมตรวจสอบ ร่วมประเมินผล ร่วมรับผิดชอบ ร่วมรับผล
การพฒันา และร่วมภาคภูมิใจกบัความส าเร็จจากผลของพฒันา
เมืองทุ่งสงท่ีไดร่้วมกนัท าอยา่งตอ่เน่ืองดว้ยความรู้สึกรวมเป็นหน่ึง
เดียววา่ “ทุกคนเป็นเจ้าของเมืองทุ่งสงร่วมกัน” 

3.346 .72 ปานกลาง 4 

5. การวางผงัเมืองและผงัชุมชน พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพ่ือรองรับการพฒันาเศรษฐกิจ และ
สงัคม การจดัการความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง การจดั
การจราจร และภูมิทศัน์ของเมือง การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และท่ีส าคญัอยา่งยิง่คือการ
จดัการภยัพิบติัอุทกภยั วาตภยั ดินถล่ม ภยัแลง้ และอคัคีภยั 

3.350 .65 ปานกลาง 3 

รวม 3.356 .62 ปานกลาง  
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5.4 สรุปภาพรวมความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการด าเนนิงานตามยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาล 4 
ยุทธศาสตร์ตามแผนพฒันาเทศบาลเมอืงทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2561 
 
ตารางที ่72 สรุปภาพรวมความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาล 4 
ยุทธศาสตร์ตามแผนพฒันาเทศบาลเมอืงทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2561 

ยุทธศาสตร์ด้าน ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความพงึพอใจ 

อนัดบั 

1. พฒันาการศึกษา ศาสนา ประเพณี 
ศิลปวฒันธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพ
มาตรฐานท่ีเหนือกวา่ 

3.477 .64 ปานกลาง 1 

2. ร่วมกนัจดัวางผงัเมือง พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
รักษาส่ิงแวดลอ้ม ป้องกนัน ้ าท่วม สู่เมืองน่าอยูอ่ยา่ง
ย ัง่ยนื 

3.337 .63 ปานกลาง 3 

3. ร่วมกนัพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม สู่คุณภาพชีวติท่ี
ดีกวา่ 

3.301 .70 ปานกลาง 4 

4. ปรับปรุงและพฒันาการบริหารจดัการองคก์ร
เทศบาลและองคก์รชุมชนสู่การบริหารจดัการท่ีดีโดย
ทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความ
เปล่ียนแปลงสู่เทศบาลอจัฉริยะ 

3.346 .72 ปานกลาง 2 

รวม 3.365 .61 ปานกลาง  
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5.5 สรุปเปรียบเทียบความพึงพอใจของชุมชนต่าง ๆ ท่ีมีต่อการด าเนินงานของเทศบาลเมืองทุ่งสง   
จังหวัดนครศรีธรรมราช 2 ปี ย้อนหลงั (ประจ าปี 2559-2561) 
 
ตารางที่ 73 สรุปเปรียบเทียบความพึงพอใจของชุมชนต่าง ๆ ท่ีมีต่อการด าเนินงานของเทศบาลเมืองทุ่งสง   
จังหวัดนครศรีธรรมราช 3 ปี ย้อนหลงั (ประจ าปี 2559-2561) 

ชุมชน ค่าเฉลีย่ ระดบัความพงึพอใจ 

2559 2560 2561 2559 2560 2561 
1. ท่าแพใต ้ 3.449 3.463 3.035 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

2. ตะวนัออกวดัชยัชุมพล 3.157 3.117 3.587 ปานกลาง ปานกลาง มาก 

3. หลงัโรงพยาบาลทุ่งสง 3.632 3.340 3.671 มาก ปานกลาง มาก 

4. ตลาดใน 3.601 3.808 3.881 มาก มาก มาก 
5. เขาปรีดี 2.449 3.559 3.437 นอ้ย มาก ปานกลาง 

6. สะพานเหลก็ 3.337 3.181 2.402 ปานกลาง ปานกลาง นอ้ย 

7. บา้นพกัรถไฟทุ่งสง 3.202 3.313 2.890 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

8. เสริมชาติ 3.303 3.035 3.509 ปานกลาง ปานกลาง มาก 

9. หมู่บา้นพฒันา 3.364 3.055 3.520 ปานกลาง ปานกลาง มาก 

10. เปรมประชา 3.405 2.528 3.262 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

11. ประชาอุทิศ 1.968 3.336 3.817 นอ้ย ปานกลาง มาก 

12. บา้นนาเหนือ 3.256 3.287 3.927 ปานกลาง ปานกลาง มาก 

13. ยทุธศาสตร์ 3.077 3.318 3.248 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

14. บา้นในหวงั 3.699 2.727 2.885 มาก ปานกลาง ปานกลาง 
15. ทุ่งสง-หว้ยยอด 3.497 3.346 3.442 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

16. ทุ่งสง-นาบอน 3.400 3.614 2.647 ปานกลาง มาก ปานกลาง 
17. ท่าแพเหนือ 3.166 3.372 3.435 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

 18. ตลาดสด 3.767 2.989 2.976 มาก ปานกลาง ปานกลาง 

19. โดมทองธานี (ท่าแพ) 3.057 3.158 3.678 ปานกลาง ปานกลาง มาก 

 20. ราชบริพาร 3.766 3.289 3.311 มาก ปานกลาง ปานกลาง 
 21. ยา่นการคา้ 3.248 3.200 3.732 ปานกลาง ปานกลาง มาก 

 22. หน่วยงานของ
ราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องคก์รเอกชน และอ่ืน ๆ 

3.464 3.204 3.577 ปานกลาง ปานกลาง มาก 

รวม 3.199 3.273 3.403 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
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5.6 สรุปภาพรวมความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมอืงทุ่งสง            
จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2561 
 
ตารางที ่74 สรุปภาพรวมความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมอืงทุ่งสง   
จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2561 

ประเดน็ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความพงึพอใจ 

อนัดบั 

1. ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 3.36 .92 ปานกลาง 5 
2. ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 3.43 .91 ปานกลาง 2 
3. ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 3.43 .95 ปานกลาง 2 
4. โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด 3.38 .90 ปานกลาง 4 
5. ความพึงพอใจต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีกวาดขยะของเจา้หนา้ท่ีเพียงใด 3.40 .95 ปานกลาง 3 
6. ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การลา้งท าความสะอาด/การดูด
ฝุ่ น 

3.33 .96 ปานกลาง 6 

7. พนกังานกวาดขยะปฏิบติัหนา้ท่ีไดท้ัว่ถึงในพ้ืนท่ีรับผดิชอบเพียงใด 3.36 .99 ปานกลาง 5 
8. ภาพรวมการด าเนินงานของเทศบาลดา้นการรักษาความสะอาด 3.45 .93 ปานกลาง 1 

รวม 3.391 .86 ปานกลาง  
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5.7 สรุปความคดิเห็นทัว่ไปและข้อเสนอแนะ (ข้อมูลได้จากการเกบ็แบบสอบถาม) 
 
ตารางที ่75 สรุปความคดิเห็นทัว่ไปและข้อเสนอแนะ (ข้อมูลได้จากการเกบ็แบบสอบถาม) 
ล าดบั ประเดน็ ความคดิเห็นทัว่ไปและข้อเสนอแนะ 

1 ในช่วง 1 ปี ท่ีผา่นมา 
ท่านคิดวา่งานดา้นใด
ของเทศบาลเมืองทุ่งสง
ท่ีมีการพฒันาอยา่ง
ชดัเจนท่ีสุด 

1. การแกไ้ขปัญหาน ้ าท่วม การจดัการคูระบายน ้ า ระบายไดเ้ร็วข้ึน ไม่ท่วม
หลายวนั การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั (22 คน) 
2. ดา้นกีฬา (9 คน) 
3. การพฒันาชดัเจนบางเร่ือง ไม่ค่อยมีอะไรเด่นชดั ท างานกนัแบบเร่ือย ๆ   
(7 คน) 
4. การจดัระเบียบจราจร (5 คน) 
5. ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน การปรับปรุงถนน และทางเทา้ (4 คน) 
6. การศึกษาของเด็กและเยาวชนของแต่ละโรงเรียน (3 คน) 
7. ถนนคนเดินสายหนา้เทศบาลท่ีจดัการดีมาก ขยายท่ีทางใหป้ระชาชนให้
คา้ขายสินคา้ดว้ยทัว่ถึงมากข้ึน (2 คน) 
8. ความเติบโตของเศรษฐกิจไปอยา่งรวดเร็ว (2 คน) 
9. การก่อสร้างท่ีท าการเทศบาลใหม่ การก่อสร้างอาคาร ท่ีท าการต่าง ๆ        
(1 คน) 
10. ดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (1 คน) 
11. ดา้นบ ารุงศิลปวฒันธรรม (1 คน) 
12. ความสะอาด (1 คน) 
13. ดีทุกอยา่ง (1 คน) 

2 ท่านมีความตอ้งการให้
เทศบาลเมืองทุ่งสง
ปรับปรุงการ
ด าเนินงานในเร่ืองใด
มากท่ีสุด เพราะอะไร 

1. การจราจร เพราะรถติดใชเ้วลานานในการจะไปส่งลูกไปโรงเรียนนานมาก 
โดยเฉพาะตลาด โรงเรียนวดัชยัชุมพล โรงเรียนสตรีทุ่งสง การจดัระเบียบรถ
และส่ิงกีดขวางในการจอดรถ (15 คน) 
2. ความสะอาด ถงัขยะ เพราะถงัขยะไม่พอ ถงัขยะนอ้ยไม่พอต่อความ
ตอ้งการและใหย้กเลิกการเก็บค่าขยะเพราเทศบาลไม่เพ่ิมถงัขยะใหพ้อกบั
ชุมชน ขยะเร่ียราดตามถนน (9 คน) 
3. ความสงบ ความปลอดภยั ใหชุ้มชน การป้องกนัยาเสพติด  เพราะจะท าให้
เยาวชนมีอนาคตท่ีดีข้ึน และใหอ้ าเภอน่าอยูน่่าท่องเท่ียว (6 คน) 
4. หาบเร่ แผงลอย ทางเทา้ เพราะ หาบเร่ แผงลอย และทางเทา้ ท าให้
ทศันียภาพของเมืองไม่น่าดูชม จดัระเบียบตลาดสด เพราะไม่มีความเป็น
ระเบียบ สกปรก (4 คน) 
5. ลอกคูคลอง การดูแลระบายน ้ า เพราะป้องกนัการอุดตนั ป้องกนัน ้ าท่วม 
เพ่ือใหน้ ้ าระบายไดเ้ร็วและสะดวก ใหพ้ฒันาการระบายน ้ าใหดี้กวา่น้ี (4 คน) 
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ล าดบั ประเดน็ ความคดิเห็นทัว่ไปและข้อเสนอแนะ 
6. ความสะอาดในถนนท่ีเป็นซอย เพราะถนนสายหลกัสะอาดแตถ่นนซอย
สกปรก สภาพพ้ืนผิวถนนบางสายไม่ค่อยดี ฝุ่ นเยอะ ถนนก็ไม่ค่อยลา้ง ลา้ง
แต่หนา้เทศบาล (2 คน) 
7. ดา้นการปฏิบติัตามกฎจราจร เพราะไม่ปฏิบติัตามกฎจราจรจึงเกิดอุบติัเหตุ
บ่อยคร้ัง ควรเพ่ิมความเขม็แขง็ของต ารวจ ช่วยลดอุบติัเหตุบนทอ้งถนน      
(2 คน) 
8. ดา้นส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากร เพราะเกิดฝุ่ นละอองในอากาศมากจากการ
ท าถนนท าสะพาน (2 คน) 
9. เศรษฐกิจ เพราะอยากใหช่้วยกระตุน้ใหเ้ศรษฐกิจดีข้ึนกวา่น้ี โครงการให้
คนมาท่องเท่ียว (2 คน) 
10. การส่ือสารกบัประชาชน เพราะไม่ค่อยไดรั้บข่าวสาร (2 คน) 
11. สร้างประตนู ้ า เพราะป้องกนัน ้ าท่วมในระยะยาว (2 คน) 
12. โครงสร้างพ้ืนฐาน มีการปรับปรุงไม่จริงจงั เช่น ถนนใชไ้ดไ้ม่ถึง  3 เดือน
ก็พงัแลว้ เป็นตน้ (1 คน) 
13. ส่งเสริมการกีฬา เพราะประชาชนทัว่ไปมีความสนใจการออกก าลงักาย
มากข้ึน (1 คน) 
14. ถนนบางสาย เช่น ถ.จากหลงั ร.พ.ทุ่งสง ไปถึงสะพานลอยช ารุดมาก    
เป็นตน้ (1 คน) 
15. เร่ิมดว้ยการบริหารก่อน เพราะงานทุกอยา่งอยูท่ี่การบริหารจดัการท่ีดี      
(1 คน) 
16. จิตส านึกในการท างานใหเ้ท่าทนัความเจริญทางวตัถุ (1 คน) 
17. น ้าท่วมบ่อย เพราะบรรเทาสาธารณะไม่ไดคุ้ณภาพ (1 คน) 
18. ระบบทางเขา้ในเขตเทศบาล (1 คน) 
19. สวสัดิการต่าง ๆ (1 คน) 
20. การเรียน (1 คน) 

3 ท่านคิดวา่เทศบาลเมือง 
ทุ่งสงมีจุดเด่นจุดดอ้ย
เร่ืองอะไร 

 

3.1 มีจุดเด่นเร่ืองอะไร 1. การสนบัสนุนดา้นกีฬา ทุ่งสงเมืองเจา้ภาพกีฬา การจดัการแข่งขนักีฬา

ประเภทต่าง ๆ มีการแข่งขนักีฬาในระดบัต่าง ๆ (21 คน)  

2. บริหารจดัการน ้ าเร่ืองน ้ าท่วม เวลาน ้ าท่วมมีการประกาศใหเ้ฝ้าระวงัน ้ าให้
ทนัท่วงที (16 คน) 
3. ผลลพัธ์ของเทศบาล จดัการเร่ืองต่าง ๆ รวดเร็วพ้ืน การบริหารเขา้กบั
ประชาชนไดดี้ ผูบ้ริหารท างานเก่งมาก ช่วยเหลือชาวบา้นดี รับฟังปัญหาของ
ประชาชน ด าเนินการเร่งด่วนเม่ือชุมชนร้องขอ (12 คน) 
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ล าดบั ประเดน็ ความคดิเห็นทัว่ไปและข้อเสนอแนะ 
4. สาธารณูปโภค คมนาคม การสร้างถนน (5 คน) 
5. มีงานประเพณี การจดักิจกรรมสิบสานประเพณี (3 คน) 
6. ปัญหาขยะลดลง มีรถเก็บขยะสม ่าเสมอ (3 คน) 
7. การประชาสมัพนัธ์กิจกรรม (2 คน) 
8. ชุมทางการคา้และเศรษฐกิจ (2 คน) 
9. การศึกษา (2 คน) 
10. เป็นอ าเภอท่ีมีความเจริญมากและเหมาะสมแก่การลงทุนในการประกอบ
ธุรกิจ (1 คน) 
11. การจดัหอ้งสมุดประชาชน (1 คน) 
12. การปรับปรุงแผงลอย (1 คน) 

 3.2 มีจุดดอ้ยเร่ืองอะไร 1. ความสะอาด ขยะ และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตเทศบาล 
จดัระเบียบตลาดสดใหมี้ระเบียบเรียบร้อย ความสะอาดของถนนสายต่าง ๆ 
เช่น ท่ีท าการชุมชน ริมแผงลอย เป็นตน้ (5 คน) 
2. เทศบาลไม่ลงมาดูแลประชาชน การแจง้ข่าวสารต่าง ๆ ไม่ทัว่ถึงขาดการ
ประชาสมัพนัธ์อยา่งมาก การประสานงานท่ีล่าชา้ และไม่ทัว่ถึง (5 คน) 
3. การจราจรโดยเฉพาะในตลาด การจอดรถขายของในสถานท่ีออกก าลงักาย 
(4 คน) 
4. การแกปั้ญหาดา้นยาเสพติดและพวกรถซ่ิง (3 คน) 
5. มีมากหลายประการ ด าเนินการชา้มาก (2 คน) 
6. การสร้างความเป็นเอกลกัษณ์ของเมืองทุ่งสงเชิงการศึกษา (1 คน) 
7. ดา้นกีฬา เราไม่มีนกักีฬาตวัเด่น ๆ เลยสกัคน (1 คน) 
8. วนิยัของคนเมือง ชอบท าอะไรง่าย ๆ (1 คน) 
9. เกือบทุกดา้น ยกเวน้การจดักีฬา (1 คน) 
10.จดัระเบียบสถานท่ีออกก าลงักาย (1 คน) 
11. ท าในส่ิงท่ีประชาชนไม่ตอ้งการ (1 คน) 
12. การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ (1 คน) 
13. การพฒันาชุมชน (1 คน) 

4 ขอ้เสนอแนะต่อการ
การด าเนินงาน 

 

 4.1 ดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

1. ปรับปรุงถนน ควรร้ือของเก่าออกก่อนท่ีจะท าใหม่ ถนนหวัเสน้ทาง ถนน
กบัฟตุปาทจะเท่ากนัอยูแ่ลว้ ควรปรับปรุงถนนใหสู้งกวา่ท่ีวางท่องระบาย 
ถนนหลุมบ่อ ควรซ่อมแซมทนัที ตอ้งหนีหลุมแต่ชนฝาท่อบนถนน 
บ ารุงรักษาท่อระบายน ้ าคูคลอง บ ารุงรักษาทางเทา้ (9 คน) 
2. ควรปรับปรุงสวนสาธารณะใหเ้ป็นท่ีผกัผอ่นจริง ๆ ไม่วุน่วาย (1 คน) 
3. โดยรวมใชไ้ด ้(1 คน) 
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ล าดบั ประเดน็ ความคดิเห็นทัว่ไปและข้อเสนอแนะ 
 4.2 ดา้นการศึกษา 1. ดูแลเร่ืองอาหารกลางวนัใหถู้กสุขลกัษณะ อาหารกลางวนัไม่เพียงพอกบั

จ านวนเด็ก โดยเฉพาะโรงเรียนเทศบาลวดัชยัชุมพล (13 คน) 
2. พฒันาใหเ้ด็กอ่านหนงัสือออกมากข้ึน พฒันาการของนกัเรียนในการอ่าน
และพดูภาษาไทย เพ่ิมการเอาใจใส่กบัเด็กพิการและขาดแคลนทุนทรัพยใ์ห้
ไดรั้บทุนการศึกษาเท่าเทียมกบัเดก็อ่ืน ๆ รับเด็กเขา้เรียนก่อนอาย ุ(6 คน) 
3. การสนบัสนุนการศึกษาในโรงเรียนและการเรียนรู้ของประชาชน ชุมชน 
เช่น มีหอสมุด ท่ีอ่านหนงัสือพิมพป์ระจ าชุมชน อินเทอร์เน็ตชุมชน มี wifi 
ฟรีใหทุ้กคนในชุมชน ไดติ้ดตามข่าวส่ารสารสนเทศทางเทศบาลไดท้ัว่ถึง 
เป็นตน้ (5 คน) 
4. ดี ท าไดดี้อยูแ่ลว้ (5 คน) 
5. ช่วยส่งเสริมใหเ้ยาวชนมีการศึกษาท่ีดีและรักการเรียนรักท่ีจะไปโรงเรียน 
ใหค้วามรู้ท่ีเป็นประโยชน์แก่เด็กและเยาวชน และส่งเสริมประชาชนใหมี้
ส่วนร่วม และพฒันาการศึกษาของเยาวชนใหเ้ป็นท่ีโดดเด่นของอ าเภอใหม้าก
ท่ีสุด (2 คน) 
6. โรงเรียนอนุบาลรีสอร์ท ครูร้อยละ 70 ไม่สนใจเด็ก ท าแต่งานส่วนตวั และ
ลกัษณะนิสยัของครูบางท่านไม่เหมาะต่ออาชีพครู ควรมีการกลัน่กรอง
บุคลากรครูตวัอยา่งของเด็กใหม้ากกวา่น้ี ชยัชุมพลก็เช่นกนั (1 คน) 
7. สร้างสนามเด็กเล่นในโรงเรียนอนุบาลรีสอร์ท (1 คน) 
8. ดี แต่ ร.ร.อนุบาล น่าจะอยูท่ี่เดียวกนั (1 คน) 
9. ดีมาก (1 คน) 

4.3 ดา้นสาธารณสุข 1. ดูแลผูสู้งอาย ุและผูพิ้การใหดี้กวา่น้ี ควรมีบุคลากรเขา้ตรวจเยีย่มผูป่้วยติด
เตียงและผูพิ้การอยา่งสม ่าเสมอ การจดัระบบการจดัการผูป่้วยสูงอาย ุรวมถึง
การบริการของโรงพยาบาล (9 คน) 
2. ควรบริการประชาชนใหท้ัว่ถึงกวา่น้ี อยากใหเ้ขา้มาดูแลผูป่้วยในทอ้งท่ี 
ควรมีการประชาสมัพนัธ์ใหป้ระชาชนเขา้ใจง่าย จดัใหมี้การอบรมดา้น
สาธารณสุข ควรใหค้วามรู้ดา้นการป้องกนัใหม้ากข้ึน (8 คน) 
3. ดีมาก (5 คน) 
4. ส่งเสริมการออกก าลงักายในชุมชน ขยายสถานท่ีออกก าลงัการเพ่ิม เคร่ือง
ออกก าลงักายมีมากข้ึนใหพ้อกบัผูม้าใช ้(5 คน) 
5. การรณรงคแ์ละป้องกนัเฝ้าระวงัเพ่ือแกไ้ขปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี เช่น 
โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในเยาวชนและประชาชน ทั้งใน
และนอกโรงเรียน เป็นตน้ (2 คน) 
6. เวลามีกิจกรรมอะไรควรกระจายข่าวใหม้าก โลกมนัเปล่ียนไป กระจายข่าว
ทางวทิย ุเด็กยคุใหม่มนัไม่ฟังกนัแลว้วทิย ุยคุสมยัมนัเปล่ียนไปแลว้ (1 คน) 
7. จดัยาสามญัใหป้ระชาชนไวป้ระจ าบา้นทุกบา้น (1 คน) 
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8. ใหมี้การตรวจสุขภาพประจ าปี (1 คน) 
9. พอใชไ้ด ้(1 คน) 

4.4 ดา้นบริการสงัคม
และสวสัดิการ 

1. การใหส้วสัดิการอยา่งทัว่ถึงแก่ เด็ก คนพิการ ผูสู้งอาย ุและผูป่้วยโรคเอดส์
อยากใหมี้เจา้หนา้ท่ีลงมาดูแล (13 คน) 
2. ไม่ค่อยแจง้ข่าวสารเก่ียวกบัสวสัดิการ และการดูแลสุขภาพของประชาชน
ในชุมชน (5 คน) 
3. ดี (5 คน) 
4. ควรพฒันาปรับปรุงศูนยอ์อกก าลงักายและอุปกรณ์ในการออกก าลงักาย จดั
ใหทุ้กชุมชนมีการออกก าลงักาย (2 คน) 
5. การจดัพ้ืนท่ีส าหรับกิจกรรมนนัทนาการและการออกก าลงักาย จดักิจกรรม
นนัทนาการใหทุ้กคนในชุมชน (2 คน) 
6. ควรสร้างความเช่ือมัน่ของสงัคมและการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
อ าเภอ ใหทุ้กคนเสมอภาคกนั (2 คน) 
7. การเก็บค่าบริการสถานท่ีขายของเวลาจดังาน (1 คน) 
8. เลิกเก็บเงินค่าขยะของแต่ละบา้น (1 คน) 
9. ดีมาก (1 คน) 

4.5 ดา้นการจดัการดา้น
ส่ิงแวดลอ้มและ
ทรัพยากร 

1. การมีส่วนร่วมของชุมชน การส่งเสริมอนุรักษ ์การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
และสร้างจิตส านึกในการแกไ้ข เช่น การลดภาวะโลกร้อน การจดัการดา้น
ขยะ น ้ า ป่า บ าบดัน ้ าเสีย ส่ิงปฏิกลู เป็นตน้ (6 คน) 
2. พฒันาส่ิงแวดลอ้มใหเ้ป็นเอกลกัษณ์ ปรับสภาพภูมิทศัน์ท่ีท าการชุมชน
และ สถานท่ีต่าง ๆ ใหดู้สวยงาม ถนนภายในหมู่บา้นและชุมชนตอ้งไม่มีหญา้ 
ตอ้งมีการตดั บริเวณหนา้โรงยมิตรงขา้มท่ีออกก าลงักายขอใหจ้ดัการให้
สะอาดและทางเดินสะดวกอยา่ใหมี้หิน ดิน ทราย (5 คน) 
3. การรักษาความสะอาด การแยกขยะ (2 คน) 
4. พอใชไ้ด ้(2 คน) 
5. ดี (2 คน) 
6. ยงัไม่ดี (1 คน) 

4.6 ดา้นการพฒันา
เศรษฐกิจชุมชนและ
อาชีพ 

1. การส่งเสริมสร้างอาชีพ สร้างรายไดใ้หชุ้มชน ควรมีการแนะน าแนวทางให้
ประชาชนในการประกอบอาชีพหรือก่อตั้งเป็นสหกรณ์แก่ชุมชน การออก
ร้านขายสินคา้ตามชุมชนต่าง ๆ สร้างเศรษฐกิจใหเ้ท่าทนัเหตุการณ์ เช่น 4.0 
(13 คน) 
2. ส่งเสริมจดักิจกรรมพฒันาการท่องเท่ียว สร้างเมืองจ าลองส่ิงต่าง ๆ คลา้ย
ของประเทศสิงคโปร์เพ่ือใหเ้ป็นเมืองท่องเท่ียว (3 คน) 
3. พอใช ้ยงัไม่ค่อยมี (2 คน) 
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4.ไม่เคยมีอะไรท่ีเทศบาลน ามาใหช้าวบา้นเลยนอกจากมีโครงการบางอยา่ง
มาเทศบาลก็ช่วยไดม้าก (1 คน) 
5.ควบคุมราคาสินคา้ (1 คน) 
6. ไม่ดี (1 คน) 

4.7 ดา้นการรักษาความ
สงบปลอดภยัในชุมชน 

1. สร้างเวรยามใหก้บัชุมชน จดัใหมี้มิสเตอร์เตือนภยัต่าง ๆ จดัตารางของสาย
ตรวจ และเพ่ิมความสวา่ง/ไฟฟ้าริมทาง ส่งเสริมใหป้ระชาชนในชุมชนช่วย
การสอดคลอ้งดูแลภายในหมู่บา้นของตนเอง หากมีโจรขโมยงดัแงะตอ้งตาม
หาความจิงใหไ้ด ้(10 คน) 
2. สร้างกลอ้งวงจรปิด ติดตั้งตามถนนสายต่าง ๆ ของชุมชน และภายในตวั
เมืองทุ่งสง (2 คน) 
3. สถานท่ีบางสถานท่ีน่าจะมีการอลุ่มอล่วย เพ่ือเป็นการช่วยเหลือประชาชน
น่าจะดีกวา่กวาดขยะพ้ืนไวใ้หห้มาข้ี ประชาชนไดมี้รายได ้ไม่ตอ้งไป
ประกอบอาชีพไม่สุจริต (1 คน) 
4. การจดัระเบียบทางถนน ทางเทา้ และความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ให้
ประชาชนปฏิบติัตามกฎหมาย (1 คน) 
5. ดี (1 คน) 

4.8 ดา้นการป้องกนั
และบรรเทา 
สาธารณภยั 

1. พอใช ้ดีในระดบัหน่ึง รักษาความดีท่ีมีอยูใ่หต้ลอด (3) 
2. มีเหตุน ้ าท่วมขอใหเ้ขา้ไปประชาสมัพนัธ์ในทุกซอย เพราะท่ีผา่นมาขบัผา่น
เฉพาะถนนสายหลกัแต่ไม่เขา้ในหมู่บา้น (2 คน) 
3. ดา้นน ้ าท่วม เพ่ิมระบบการระบายน ้ า ขดุลอกคลอง เพ่ือป้องกนัปัญหาน ้ า
ท่วม (3 คน) 
4. ควรจะมีการเตรียมพร้อมล่วงหนา้ เฝ้าระวงัตลอดเวลา (2 คน) 
5. ช่วยเหลือชุมชนต่าง ๆ การจดัฝึกอบรมในการรับภยัต่าง ๆ อยา่งถูกวธีิ      
(1 คน) 
6. เทศบาลก็ท าไปตามหนา้ท่ี เนือย ๆ เฉ่ือย ๆ (1 คน) 
7. ใหล้า้งถนนในชุมชน 2 อาทิตยต์่อคร้ัง (1 คน) 
8. ช่วยเหลือชุมชนดา้นภยัแลง้ (1 คน) 
9. ดา้นอุบติัเหตุ (1 คน) 

4.9 ดา้นการท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม
ประเพณี 

1. การจดักิจกรรมหรือส่งเสริมใหป้ระชาชนนึกถึงและเขา้ใจประเพณีเพ่ือ
รักษาวฒันธรรม ควรมีการจดังานตามประเพณีในแต่ละชุมชน พฒันา
ปรับปรุงและจดัโครงการเพ่ือส่งเสริมและอนุรักษว์ฒันธรรมและสถานท่ี
ศกัด์ิสิทธ์ิ (6 คน) 
2. ดี ท าไดดี้อยูแ่ลว้ (4 คน) 
3.ควรจดัใหน้อ้ยลงกวา่เดิม ควรจดัแต่ประเพณีท่ีส าคญัสุด ๆ (1 คน) 
4. ไม่ควรเอาผลประโยชน์มาก่อน เช่น งานชกัพระ เป็นตน้ (1 คน) 
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5.ควรปรับปรุงพฒันาทั้งตลาดใหดี้กวา่เดิม (1 คน) 
6. จดัใหมี้ศูนยมี์วฒัธรรมประจ าอ าเภอ (1 คน) 
7. จดัสรรงบประมาณใหก้บัชุมชน (1 คน) 
8. ใชไ้ด ้(1 คน) 

4.10 ดา้นการบริหาร
จดัการเทศบาล 

1. มีการรับฟังขอ้เสนอแนะ ส่งเสริมใหป้ระชาชนเขา้มีส่วนร่วมเยอะ ๆ 
ข่าวสารต่าง ๆ ใหท้ัว่ถึง เพ่ือใหรั้บรู้ข่าวสาร ขอ้มูลข่าวสารอยา่งรวดเร็วโดย
การประชาสมัพนัธ์ทางดา้นส่ือต่าง ๆ (6 คน) 
2. หากมีการเก็บค่าใชจ่้ายจากประชาชนอยากใหเ้ป็นราคาประชาชน (1 คน) 
3. ใหฝ่้ายบริหารก าชบัเจา้หนา้ท่ีใหท้ างานเตม็เวลา (1 คน) 
4. การบริหารจดัการของเทศบาลดีอยูแ่ลว้ (1 คน) 
5. จดัระบบตามแบบแผนใหช้ดัเจน (1 คน) 
6. จดัคนใหเ้หมาะสมกบังาน (1 คน) 

4.11 ดา้นการรักษา
ความสะอาด 

1. เขม้งวดคนกวาดขยะและรถเก็บขยะ ก าหนดวนัเวลาการจดัเก็บขยะให้
ชดัเจน ควรเพ่ิมรอบการเก็บขยะใหม้ากข้ึน หรือควรเพ่ิมคนงานท าความ
สะอาด คนท าความสะอาดบางคนกวาดใส่ในท่อระบายน ้ า ท าใหท่้อน ้ าอุดตนั 
เคยตกัเตือนผูป้ฏิบติัการแลว้ เขาก็ยงัท าอยู ่(11 คน) 
2. ถงัขยะไม่เพียงพอ  ท าใหข้ยะเกล่ือนถนน (9 คน) 
3. เห็นควรพฒันาถนนซอกซอย อยา่ใหมี้หญา้รก 3 เดือนต่อคร้ัง 
ตอ้งเพ่ิมมาตรฐานความสะอาดมากกวา่น้ี (4 คน) 
4. มีหลายคนท่ีตั้งใจท างานจริงๆ น่ายกยอ่ง สุดยอด ดีมาก (4 คน) 
5. ดี คนกวาดขยะท าหนา้ท่ีไดดี้ (4 คน) 
6. การลา้งถนนควรลา้งอาทิตยเ์วน้อาทิตย ์หรือท าความสะอาดบ่อย ๆ ดูดฝุ่ น 
ไม่ตอ้งใหป้ระชาชนร้องเรียน (3 คน) 
7. ช่วยกนัเก็บขยะ ขดุลอกคูคลอง เพ่ือส่ิงแวดลอ้มท่ีดีของชุมชนกลบัคืนมา     
(3 คน) 
8. ใหค้วามรู้และสร้างความเขา้ใจในการแยกขยะ (1 คน) 
9. เก็บค่าขยะ ก็ควรท าใหส้ะอาดเรียบร้อย (1 คน) 
10. ตอ้งดูแลใหท้ัว่ถึงตามซอยต่าง ๆ (1 คน) 

5 ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ 
เพ่ิมเติม 

1. อยากใหป้รับปรุงสวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น ควรจะปรับปรุงพฒันา  ถ ้า
ตลอด หนองป่าแก่ ใหเ้ป็นสถานท่ีท่องเท่ียว (4 คน) 
2. ท างานแบบเร่ือย ๆ ไม่มีอะไรเด่นอะไรดอ้ย พนกังานท างานล่าชา้บา้ง
เลก็นอ้ย (3 คน) 
3. การจดัระเบียบเรียบร้อยของชุมชนท าไดย้ากเพราะแบ่งเขตปะปนกนั มี
ประชาชนจากชุมชนชะมายมาอยูร่่วมในชุมชนทุ่งสง-หว้ยยอด จะเกิดความ
ขดัแยง้ในการท างาน และการประสานงาน (2 คน) 
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ล าดบั ประเดน็ ความคดิเห็นทัว่ไปและข้อเสนอแนะ 
4. ปีท่ีผา่นมาไม่ไดรั้บการช่วยเหลือ เร่ืองน ้ าท่วม อยากใหเ้ทศบาลลงพ้ืนท่ี
ส ารวจประชาชนอยา่งทัว่ถึง น ้ าท่วมไม่ไดรั้บค่าชดเชยอยากใหต้รวจสอบ    
(2 คน) 
5. ควรแต่งตั้งผูบ้ริหารท่ีมีความรู้เฉพาะทาง และตั้งใจบริหารเพ่ือบา้นเมือง 
ไม่ใช่เพ่ือผลประโยชนข์องตนเอง และควรหาบุคคลท่ีปรึกษาท่ีมีความรู้ความ
เขา้ใจและเสียสละเพ่ือส่วนรวมอยา่งแทจ้ริง (1 คน) 
6. ชุมชนตะวนัออกวดัชยัชุมพลไม่ค่อยมีประชุมเลย ใหท้างเทศบาลจดัการมา
ประชุมบา้งเพราะประชาชนไม่ไดเ้สนออะไรเลย (1 คน) 
7. อยากใหม้าติดตั้งหมอ้ไฟตรงปากซอยเสริมชาติ จะไดมี้ไฟฟ้าสวา่งตรงท่ี
คา้ขายปากซอย (1 คน) 
8. อยากใหส้มาชิกเทศบาลลงมาดูแลประชาชน ไม่ใช่มาแต่ตอนเฉพาะหา
เสียงเลือกตั้ง (1 คน) 
9. อยา่โกงกินงบประมาณ ใชง้บประมาณใหเ้ป็นประโยชนต์่อประชาชนให้
มากท่ีสุด (1 คน) 
10. การเก็บค่าท่ีงานชกัพระมีคนมาเก็บถึง 3 รอบ ใหเ้ทศบาลช่วยตรวจสอบ   
(1 คน)  
11. อยากเปิดโครงการใหผู้ค้า้รายใหม่ ไดข้ายของในตลาดชุมทาง/โตรุ่้ง         
(1 คน) 
12. แม่คา้วางแผงขายของในตลาดระเบียบการจอดรถ (1 คน) 
13. หลงัน ้ าท่วมยงัไม่มีหน่วยงานเขา้มาดูแล (1 คน) 
14. อยากใหเ้ทศบาลลงพ้ืนท่ีพบประชาชน (1 คน) 
15. อยากใหมี้ท่ีท าการชุมชนราชบริพาร (1 คน) 
16. ดูแลปัญหายาเสพติดบริเวณชุมชน (1 คน) 
17. การบริหารจดัการโดยภาพรวมดี (1 คน) 
18. ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (1 คน) 
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5.8 สรุปความต้องการทีใ่ห้เทศบาลเมอืงทุ่งสงด าเนินการเป็นเร่ืองเร่งด่วนระดบัประชาชน  
(ข้อมูลได้จากการเกบ็แบบสอบถาม) 
 
ตารางที ่76 สรุปความต้องการทีใ่ห้เทศบาลเมอืงทุ่งสงด าเนนิการเป็นเร่ืองเร่งด่วนระดบัประชาชน  
(ข้อมูลได้จากการเกบ็แบบสอบถาม) 

ล าดบั ชุมชน ความต้องการทีใ่ห้เทศบาลเมอืงทุ่งสงด าเนินการเป็นเร่ืองเร่งด่วนระดบัประชาชน 
1 ท่าแพใต ้ 1. ในชุมชนมีสุนขัจรจดัมาก อยากใหเ้ทศบาลเขา้มาดูแลและจดัการ/การจดัการหมาจรจดั

ในชุมชนมีเยอะ/หมาจรจดัเยอะ/ปัญหาหมาจรจดั 

2. ปัญหาน ้ าท่วมการใหค้วามช่วยเหลือ/น ้าท่วมไดรั้บการช่วยเหลือไม่ทัว่ถึง/น ้าท่วม/
จดัการปัญหาน ้ าท่วมชา้ 
3. ยาเสพติดในชุมชน 
4. การใหค้วามช่วยเหลือสวสัดิการต่าง ๆ/สร้างอาชีพผูมี้รายไดน้อ้ยในชุมชน 
5. การจดัการขยะ/ถงัขยะไม่พอ 

2 ตะวนัออกวดั 
ชยัชุมพล 

1. การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
2. ปรับปรุงเร่ืองน ้ าประปาหมู่บา้น น ้ าไหลบา้งไม่ไหลบา้ง/ดูแลปรับปรุงน ้ าประปาของ
เทศบาลใหมี้คุณภาพ 
3. เร่ืองจราจร 
4. ปรับปรุงถนนจากลานกีฬามาต่อกบั ถ.พฒันาการ ซ.8 ช่วง ร.ร. กาญจนะ 
5. การส่งเสริมและพฒันาเศรษฐกิจของชุมชนแต่ละชุมชน 
6. ใหเ้ทศบาลท าป้ายหา้มท้ิงขยะมาติดท่ี ถ.พฒันาการ ซ.8 สกั 3-4 ป้าย 

3 หลงัโรงพยาบาล 
ทุ่งสง 

1. แกไ้ขการจราจรติดขดั  
2. จ ากดัความเร็วในเขตชุมชน  
3. งานท่ีชุมชนขอไป 
4. การช่วยเหลือผูป้ระสบภยัและผูท่ี้เดือดร้อนใหท้ัว่ถึง 
5. งานท่ีมีงบประมาณเลก็นอ้ยใหท้ าก่อน 

4 ตลาดใน 1. แกไ้ขปัญหายาเสพติด  
2. แกไ้ขปัญหาน ้ าท่วม  

5 เขาปรีดี 1. ถงัขยะไม่เพียงพอ  
2. แกไ้ขยาเสพติดในชุมชน 
3. จดัการหมาจรจดั 

6 สะพานเหลก็ -ไม่มี- 
7 บา้นพกัรถไฟทุ่งสง -ไม่มี- 
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ล าดบั ชุมชน ความต้องการทีใ่ห้เทศบาลเมอืงทุ่งสงด าเนินการเป็นเร่ืองเร่งด่วนระดบัประชาชน 
8 เสริมชาติ 1. การจดัการน ้ า ขดุลอกเหมืองเก่า/ขดุลอกเหมืองเก่า บริเวณเสริมชาติ ซอย 5  

2. พฒันาสวนสาธารณะชุมชนหนองปาแก่ 
3. สาธารณสุขอยากใหเ้ขา้มาดูแลเน่ืองจากมีผูป่้วย 
4. อยากใหเ้ทศบาลติดตั้งหมอ้ไฟส าหรับอ านวยความสะดวกส าหรับแม่คา้ถนนเสริมชาติ 
5. การซ่อมแซมถนน 
6. จดักิจกรรมวนัเด็ก 

9 หมู่บา้นพฒันา 
 

1 ลอกคูคลองทุกสาย ร้ือถนนส่ิงปลูกสร้างขวางทางน ้ า/การป้องกนัน ้ าท่วมอยา่งถาวร เพ่ือ
ไม่ใหป้ระชาชนกงัวลเวลามืดฝน/ขดุลอกคูคลองในชุมชน/การจดัการคลอง คูน ้ าเพ่ือ
ป้องกนัน ้ าท่วม/จดัการลอกคูคลองสายยอ่ยในหมู่บา้น/ช่วยเร่งท าคูน ้ าในหมู่บา้นพฒันา
ระหวา่งซอย 6 – 8/มีการก่อสร้าง ปรับปรุง และบ ารุงรักษาท่อระบายน ้ าคูคลอง  
2. ส่ิงท่ีทางชุมชนขอไปไม่ไดม้าท าตามท่ีขอ/ตอ้งการใหเ้ทศบาลท าตามท่ีชุมชนขอไป เช่น 
ท าป้ายชุมชน/2 ป้าย ใหติ้ดตั้งหลอดไฟเพ่ิมเติมท่ีท าการชุมชน/ท าป้ายทางเขา้ของชุมชน
ทั้งสองดา้น (จุดเนน้ซุม้ของชุมชน)/ปรับปรุงป้ายช่ือตามซอยต่าง ๆ เป็นตน้ 
3. ควรจะมีถงัขยะตั้งไวห้นา้บา้น แต่ไม่มีถงัขยะ ล าบากในการท้ิงขยะ/ไม่มีถงัขยะหนา้
บา้น ตอ้งเอาถุงด ามาตั้งไวแ้ทน แต่มาเก็บค่าขยะ 30 บาททุกเดือน  
4. การจราจรในชัว่โมงเร่งด่วน (รถติดมาก 7.00-8.10 น. และ 15.30-17.00 น.)/การปฏิบติั
ตามกฎจราจร/การจอดรถท่ีหา้มจอด 
5. ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีรายได ้เช่น การคา้ขาย การเกษตร เป็นตน้ 
6. การใหค้วามรู้และจดักิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ใหแ้ก่เด็กและเยาวชน 
7. การดูแลทางเทา้ หาบเร่ แผงลอย 
8. การสนบัสนุนการศึกษาในโรงเรียนและการเรียนรู้ของประชาชน/ชุมชน เช่น มี
หอสมุด/ท่ีอ่านหนงัสือพิมพป์ระจ าชุมชน/อินเตอร์เน็ตชุมชน 
9. จดัการสตัวเ์ล้ียงใหเ้ป็นระเบียบและดูแลถนนใหส้ะอาด 
10. การสร้าง/ปรับปรุง/บ ารุงรักษาถนน สะพาน และปรับปรุงภูมิทศัน์ มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและสวยงาม 

10 เปรมประชา 1. ดูแลความสะอาด 
2. แกไ้ขปัญหาน ้ าท่วม 
3. พฒันาถ ้าตลอด 
4. พฒันาสถานท่ีออกก าลงักาย 

11 ประชาอุทิศ 1. แกไ้ขปัญหาการจราจรในชุมชน 
2. แกไ้ขปัญหาน ้ าท่วม 
3. แกไ้ขปัญหายาเสพติดในชุมชน  
4. การสร้างอาชีพผูมี้รายไดน้อ้ย 
5. ดูแลความสะอาดในชุมชน 
6. ถงัขยะไม่พอ 
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ล าดบั ชุมชน ความต้องการทีใ่ห้เทศบาลเมอืงทุ่งสงด าเนินการเป็นเร่ืองเร่งด่วนระดบัประชาชน 
12 

 
บา้นนาเหนือ 1. การจดัระเบียบจราจร 

2. แกไ้ขปัญหายาเสพติด 
13 ยทุธศาสตร์ 1. การจราจรในเทศบาล/กรุณาเปิดสญัญาณไฟจราจร เขียว เหลือง แดง 24 ชัว่โมง/การขบั

รถตามกฎจราจร/การจอดรับ-ส่ง นกัเรียน ม.1 เพ่ิมท่ีจอดรถ/การขายของริมฟตุบาตรหนา้
โรงเรียน/การจอดรถในท่ีหา้มจอด/จอดรถหนา้ร้านคา้ ริมถนนในตลาดและบริเวณต่าง ๆ/
ใหจ้ดัระเบียบจราจรตอนเชา้ ตอนบ่าย/การจราจร ตอนเชา้-เยน็  
2. ถงัขยะไม่เพียงพอ/ถงัขยะ/การเก็บขยะในถงั/เร่ืองการเก็บขยะของยทุธศาสตร์ใหดี้กวา่
น้ี/เร่ืองการเก็บขยะของซอยยทุธศาสตร์ใหดี้กวา่เดิม/รถขยะไม่ไดเ้ขา้มาเก็บทุกวนั  
3. สถานท่ีออกก าลงักาย ร.5 หนา้อ าเภอ/อุปกรณ์ในการออกก าลงักายของเทสบาล/สร้างท่ี
ออกก าลงักายใหท้ัว่ถึงทุกชุมชน/สถานท่ีออกก าลงักาย  
4. ลา้งท่อระบายน ้ า/จดัการขดุลอกคูคลองในชุมชน หมูบา้น/เร่ืองน ้ าท่วมท่ีถ ้าตลอดให้
ระบายน ้ าเร็วกวา่น้ี/ถนนในพ้ืนท่ียทุธศาสตร์ต ่ามาก ท าใหน้ ้ าท่วมขงัสูงบ่อย  
5. แม่คา้ยงัใชถุ้งพลาสติกห่อขา้วใหลู้กคา้/การจดัใหแ้ม่คา้เขา้ไปขายในตลาดใหเ้รียบร้อย/
ความสะอาดของตลาดสด  
6. หญา้วชัพืชเล้ือยตามถนน/ก าจดัวชัพืชท่ีลามขา้มาปกคลุมถนนทางเทา้ในเขตชุมชนและ
หมู่บา้น/ดา้นขา้งถนนมีหญา้ปกคลุมตามชุมชน  
7. ไฟฟ้า/สายไฟท่ีตกหล่น/สาธารณูปโภค ดา้นไฟฟ้า ส่ิงแวดลอ้ม  
8. ตลาดโตรุ่้งไม่ควรใหจ้กัรยานยนตเ์ขา้ไป/จดัระเบียบตลาดโตรุ่้ง  
9. ไฟฟ้าบนถนนตามทางเดินเสียบ่อย/ไฟดบับ่อย  
10. ปรับปรุงทางเทา้/ท่อน ้ าท่ีมีความเส่ียงผพุงั บนทางเทา้  
11. ความปลอดภยัจากขโมย มิจฉาชีพในชุมชน/การเฝ้าระวงัปราบราม ติดตามคนร้าย  
12. ปรับปรุงความสะอาดดา้นหลงัเวทีหนา้โรงยมิสกปรก ส่งกล่ินเหมน็มาก 
13. จดัการกบัสุนขั/แมวท่ีไม่มีเจา้ของ 
14. กรุณาดูผงัเมืองและการอนุมติัการสร้างหมู่บา้นใหม่ ๆ เพราะบางท่ีสร้างบนทางระบาย
น ้ า 
15. น่าจะจดัการเรียนใหเ้ทียบเท่ากนัของแต่ละโรงเรียน 

14 บา้นในหวงั 1. การก าจดัขยะในชุมชน/ถงัขยะไม่เพียงพอ  
2. จดัการสุนขัจรจดั  
3. ปัญหายาเสพติด/ปัญหายาเสพติดในชุมชน  
4. สร้างอาชีพผูมี้รายไดน้อ้ย  

15 ทุ่งสง-หว้ยยอด 1. สร้างประตูระบายน ้ า/ป้องกนัการเกิดน ้ าท่วม  
2. ขอสถานท่ีออกก าลงักาย  
3. ขอกลอ้งวงจรปิด 
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ล าดบั ชุมชน ความต้องการทีใ่ห้เทศบาลเมอืงทุ่งสงด าเนินการเป็นเร่ืองเร่งด่วนระดบัประชาชน 
16 ทุ่งสง-นาบอน 1. แกไ้ขปัญหาน ้ าท่วม/น ้าท่วมขงั/การป้องกนัน ้ าท่วม/การบริหารจดัการน ้ าท่วม  

2. แกไ้ขยาเสพติดในชุมชน/ยาเสพติด/การป้องกนัยาเสพติด  
3. ถงัขยะไม่เพียงพอ/จดัการขยะ  
4. แกไ้ขปัญหาจราจร/การจราจร  
5. สร้างอาชีพผูมี้รายไดน้อ้ย 
6. ดูแลสวสัดิการต่าง ๆ 

17 ท่าแพเหนือ 
 

1. ถงัขยะไม่พอ เพ่ิมรอบการเก็บขยะ/ปัญหาขยะ/ถงัขยะไม่เพียงพอ  
2. แกไ้ขปัญหายาเสพติด/ปัญหายาเสพติดในชุมชน  
3. เพ่ิมอาชีพใหผู้มี้รายไดน้อ้ย/เพ่ิมสวสัดิการผูมี้รายไดน้อ้ย  
4. การช่วยเหลือน ้ าท่วมไม่ทัว่ถึง/การช่วยเหลือเร่ืองน ้ าท่วม  

18 ตลาดสด 
 

1. แกไ้ขปัญหายาเสพติด  
2. แกไ้ขปัญหาน ้ าท่วม/การระบายน ้ า  
3. แกไ้ขปัญหาถนน เป็นหลุม เป็นบ่อ/ถนนท่ีใชไ้ม่เรียบร้อย ถนนเป็นหลุม เป็นบ่อ  
4. การส่งเสริมพฒันาอาชีพ 
5. แกไ้ขปัญหาขยะ 
6. แกไ้ขปัญหาการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
7. จดัการรถแต่งซ่ิง 
8. ดูแลดา้นกีฬา 
9. แกไ้ขปัญหาฤดูแลง้ ขาดน ้ าด่ืม น ้ าใช ้ไม่เพียงพอ 
10. ดูแลการจดัเก็บค่าบริการ ค่าเช่า ค่าน ้ า ค่าขยะ ไม่เหมาะสม 
11. การเขา้ถึงเทศบาลไม่ค่อยสะดวก 

19 โดมทองธานี 
(ท่าแพ) 

1. แกไ้ขการจราจรติดขดัช่วงเวลาเร่งด่วน เชา้-เยน็ 
2. ขอกลอ้งวงจรปิด 
3. ดูแลความปลอดภยัในทรัพยสิ์นยามวกิาล 

20 ราชบริพาร 1. ดูแลเร่ืองท่อระบายน ้ า ป้องกนัน ้ าท่วม/แกไ้ขปัญหาน ้ าท่วม  
2. ปรับปรุงถ ้าตลอด  
3. อยากใหมี้ท่ีท าการชุมชน 
4. แกไ้ขปัญหายาเสพติดภายในชุมชน 

21 ยา่นการคา้ 
 

1. แกไ้ขปัญหาการจราจร เก็บค่าบริการรถบนถนนส าหรับคนจอดรถนาน ๆ การจดัการท่ี
หา้มจอดรถในพ้ืนท่ีออกก าลงักาย 
2. จดัการทางเทา้ ขยะหนา้บา้น 
3. ทาสีตามส่ีแยก ขาวด าหรือขาวแดง เพ่ิมแสงไฟตามทอ้งถนน 
4. ควรปรับปรุงถนนสายวฒันธรรมท่ีท่านใชจ้ดัพิธีตกับาตรในวนัข้ึนปีใหม่โดยด่วน 
5. จดัการการระบายน ้ า 
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ล าดบั ชุมชน ความต้องการทีใ่ห้เทศบาลเมอืงทุ่งสงด าเนินการเป็นเร่ืองเร่งด่วนระดบัประชาชน 
6. จดัระเบียบตลาดสดใหมี้ระเบียบเรียบร้อย 
7. ดูแลความปลอดภยัในทรัพยสิ์นป้องกนัโจรขโมย 
8. แกไ้ขปัญหายาเสพติด 
9. ถนนในเขตเทศบาลควรลา้งอยา่งนอ้ยใหไ้ดเ้ดือนละคร้ัง เนน้ย  ้าวา่ทุกสาย 

22 หน่วยงานของ
ราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องคก์รเอกชนและ
อ่ืน ๆ 
 

1. แกไ้ขปัญหาการจราจร 
2. แกไ้ขปัญหาเร่ืองความสะอาด ฝุ่ นจากการสร้างถนน ควรเพ่ิมรอบการเก็บขยะใหบ่้อย
ข้ึน 
3. แกไ้ขปัญหาน ้ าท่วม 
4. จดัการแผงลอย ทางเทา้ 
5. อยากใหพ้ฒันาถ ้าตลอด 
6. แกไ้ขปัญหาอาหารกลางวนัไม่เพียงพอกบัจ านวนเด็ก 
7. จดัการสุนขัจรจดัเยอะ 
8. เพ่ิมสวสัดิการผูสู้งอาย ุ
9. ปรับปรุงการแจง้ข่าวสารท่ีไม่ทัว่ถึง 
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5.9 สรุปความต้องการทีใ่ห้เทศบาลเมอืงทุ่งสงด าเนินการเป็นเร่ืองเร่งด่วนระดบัชุมชน  
(ข้อมูลได้จากการจดัเวท)ี 
 
ตารางที ่77 สรุปความต้องการทีใ่ห้เทศบาลเมอืงทุ่งสงด าเนนิการเป็นเร่ืองเร่งด่วนระดบัชุมชน  
(ข้อมูลได้จากการจดัเวท)ี 

ล าดบั ชุมชน ความต้องการทีใ่ห้เทศบาลเมอืงทุ่งสงด าเนินการเป็นเร่ืองเร่งด่วนระดบัชุมชน 
1 ท่าแพใต ้ 1. ***ขอกลอ้งวงจรปิด  CCTV เพ่ือป้องกนัปัญหาอาชญากรรมและการลกัขโมย  

(ปัญหาเดิม ปี 2560)*** 
2. ***แกไ้ขตล่ิงพงับริเวณท่ีท าการชุมชน และฝ่ังตรงกนัขา้มกบั โดยการสร้างฝาพนงักั้น 
(ปัญหาเดิม ปี 2560)*** 
3. ซ่อมแซมหอกระจายข่าว สายและล าโพงช ารุดเสียหาย 
4. ตอ้งการรถพยาบาล/รถฉุกเฉินเพื่อส่งโรงพยาบาลทนัเวลา 
5. ติดตั้งตูจ้ราจรเพื่อคอยดูแลชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชน ดูแลความเรียบร้อยในเวลา
กลางคืน 

2 ตะวนัออกวดั 
ชยัชุมพล 

1. ***ปรับปรุงคอสะพานขา้มคลองทั้ง 2 ฝ่ังสะพานทางขา้มคลองท่าโหลนไปถนน
พฒันาการซอย 12 (ปัญหาเดิม ปี 2560)*** 
2. ปรับปรุงระบบประปาชุมชน ถนนพฒันาการ ซอย 12 
3. ปรับปรุงถนนระหวา่งลานกีฬา (สนามเด็กเล่น) ไปออกถนนพฒันาการ ซอย 8 
4. ซ่อมแซมเคร่ืองเล่นเด็กภายในลานกีฬา 
5. เพ่ิมขนาดหมอ้แปลงไฟฟ้า ถนนพฒันาการซอย 8 และ 12 

3 หลงัโรงพยาบาล 
ทุ่งสง 

1. ***การดูแลผูสู้งอาย ุจดัใหมี้สถานท่ีออกก าลงักายส าหรับผูสู้งอายแุละเด็ก  
(ปัญหาเดิม ปี 2558-2560)*** 
2. ***ขอหอกระจายข่าว (ปัญหาเดิม ปี 2560)*** 
3. ***ติดตั้งกลอ้งวงจรปิด CCTV (ปัญหาเดิม ปี 2560)*** 
4. ***ปรับปรุงถนน คูระบายน ้ า (ปัญหาเดิม ปี 2560)*** 
5. ***แกไ้ขปัญหาการจราจรในชัว่โมงเร่งด่วน (ปัญหาเดิม ปี 2560)*** 

4 ตลาดใน 1. ***ปรับปรุงถนนในชุมชน (ปัญหาเดิม ปี 2560)*** 
2. ***ขอกลอ้งวงจรปิด CCTV (ปัญหาเดิม ปี 2560)*** 
3. ติดตั้งท่ีกั้นคลองบริเวณท่ีขดุใหม่ เพ่ือป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุรถตกคลองของผูส้ญัจร
ผา่นไปมา โดยเฉพาะคนต่างพ้ืนท่ีไม่ทราบวา่ขอ้มูล 
4. ดูแลผูสู้งอายติุดเตียงติดบา้น 

5 เขาปรีดี 1. ***ท าฝายมีชีวติ เพ่ือใหมี้น ้ าและตน้ไม ้(ปัญหาเดิม ปี 2560)***  
2. ก าจดัสุนขัจรจดั เช่น การท าหมนั เป็นตน้ 
3. ซ่อมแซมเสียงตามสาย เพ่ือกระจายข่าวสารใหค้นในชุมชนรับทราบข่าวสาร  
4. ติดตั้งตูแ้ดง เพ่ือป้องกนัปัญหายาเสพติด 
5. ลา้งถนนเพ่ือก าจดัฝุ่ น อยา่งนอ้ยสปัดาห์ละ 1 คร้ัง 
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ล าดบั ชุมชน ความต้องการทีใ่ห้เทศบาลเมอืงทุ่งสงด าเนินการเป็นเร่ืองเร่งด่วนระดบัชุมชน 
6. ขอเคร่ืองออกก าลงักาย 
7. ให ้อสม. ช่วยดูแลเร่ืองยงุลาย  

6 สะพานเหลก็ 1. ***ขอกลอ้งวงจรปิด CCTV (ปัญหาเดิม ปี 2557-2560)*** 
2. ***ขอเคร่ืองออกก าลงักายกลางแจง้ (ปัญหาเดิม ปี 2557-2560)*** 
3. ***ท าถนนและท่อระบายน ้ าตลอดแนวเขตชุมชน (ปัญหาเดิม ปี 2559-2560)*** 
4. ***ถนนบางซอยท่ียงัไม่ด าเนินการ กรุณาส ารวจใหด้ว้ย (2 ซอย ตรงขา้มวดัเขาปรีดี) 
(ปัญหาเดิม ปี 2559-2560)*** 
5. ***ขอหอกระจายข่าวชุมชน (ปัญหาเดิม ปี 2559-2560)*** 
6. ***ซ่อมแซมหลงัคาโรงครัวและฝ้าเพดานท่ีท าการชุมชน (ปัญหาเดิม ปี 2560)*** 

7 บา้นพกัรถไฟทุ่งสง 
 

1. ***แกปั้ญหาการจราจรภายในบา้นพกัรถไฟ ช่วงรับส่งนกัเรียนจะติดขดัมาก 
(ปัญหาเดิม ปี 2559-2560)*** 
2. ***ท าคูระบายน ้ าแบบรางว ีภายในบา้นพกัรถไฟและรอบ ๆ สนามฟตุบอลหลงั
โรงพยาบาลรถไฟ เพื่อแกไ้ขปัญหาถนนแคบ รถขบัสวนทางกนัไม่ได ้ 
(ปัญหาเดิม ปี 2559-2560)*** 
3. ***แกไ้ขปัญหาไฟฟ้าในชุมชนดบับ่อยมาก รวมถึงแกไ้ขปัญหาไฟส่องสวา่งถนน 
เปล่ียนหลอดหรือขา ป้องกนัอาชญากรรม (ปัญหาเดิม ปี 2559-2560)*** 
4. ปรับปรุงถนน ซ่อมแซมถนนและไหล่ทาง ส่วนท่ีช ารุด 
5. แกปั้ญหาการท้ิงขยะท่ีน ามาจากท่ีอ่ืนแลว้น ามาท้ิงในบา้นพกัรถไฟ และจดัการกบั
รถบรรทุกปลาของแม่คา้ท่ีขบัผา่น จะมีน ้ าไหลตลอด ส่งกล่ินเหมน็และสกปรก 

8 เสริมชาติ 1. ***พฒันาหนองป่าแก่ เป็นสถานท่ีออกก าลงักาย เพ่ือใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียว  
(ปัญหาเดิม ปี 2560)*** 
2. ขดุลอกคลอง เหมืองเก่า จดัการท่อระบายท่ีอุดตนั  
3. ท าก าแพงกั้นริมคลอง เพ่ือใหเ้ป็นเข่ือนกั้นน ้ า 
4. อยากใหส้าธารณสุขเขา้ไปดูแลช่วยดูแลผูสู้งอายท่ีุติดเตียง 
5. ติดตั้งหมอ้แปลงไฟฟ้าทางเขา้ถนนชุมชนเสริมชาติ 
6. ติดตั้งกลอ้งวงจรปิด CCTV 

9 หมู่บา้นพฒันา 
 

1. ***ติดตั้งกลอ้งวงจรปิด CCTV (ปัญหาเดิม ปี 2560)*** 
2. ***ดูแลการแยกขยะของชุมชน (ปัญหาเดิม ปี 2560)*** 
3. ***จดัการสนุขและแมวจรจดั เพราะเยอะมาก (ปัญหาเดิม ปี 2560)*** 

10 เปรมประชา 1. ***ท าคูระบายน ้ าเพ่ือป้องกนัปัญหาน ้ าท่วม (ปัญหาเดิม ปี 2560)*** 
2. ***จดัระเบียบการจราจร (ปัญหาเดิม ปี 2560)*** 
3. ดูแลความสะอาด 
4. พฒันาสถานท่ีออกก าลงักาย 
5. จดัการสนุขและแมวจรจดั 
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ล าดบั ชุมชน ความต้องการทีใ่ห้เทศบาลเมอืงทุ่งสงด าเนินการเป็นเร่ืองเร่งด่วนระดบัชุมชน 
11 ประชาอุทิศ 1. ***ช่วยขดุลอกคลองตมอยา่งเร่งด่วน (เร่งด่วนมาก) (ปัญหาเดิม ปี 2559-2560)*** 

2. ***ขออปุกรณ์ใชง้านของท่ีท าการชุมชน (ปัญหาเดิม ปี 2559-2560)*** 
3. ***ขอเคร่ืองออกก าลงักายประจ าชุมชน (ปัญหาเดิม ปี 2560)*** 
4. ขอกระจกโคง้บางจุดท่ียงัไม่ติดตั้ง 
5. ท าท่อระบายน ้ าและรางว ีถนนประชาอุทิศ ซอย 5 

12 
 

บา้นนาเหนือ 1. ***ขอหอกระจายข่าว (ปัญหาเดิม ปี 2560)*** 
2. ***กลอ้งวงจรปิด CCTV ทุก ๆ จุดท่ีมีทางแยก (ปัญหาเดิม ปี 2560)*** 
3. ติดตั้งสญัญาณไฟจราจรและไฟสวา่งตามซอยและบนทอ้งถนน 
4. ตดัก่ิงไมท่ี้ติดกบัสายไฟฟ้า 

13 ยทุธศาสตร์ 1. ***ขอเคร่ืองออกก าลงักาย (ปัญหาเดิม ปี 2560)*** 
2. ท าฝายกั้นน ้ าแบบคอนกรีต และขดุลอกคลองตม 
3. ขอหอกระจายข่าว 
4. ขอกลอ้งวงจรปิด CCTV 

14 บา้นในหวงั 1. ***ขดุลอกคูคลอง คูระบายน ้ า เพ่ือแกปั้ญหาน ้ าท่วมในชุมชน   
(ปัญหาเดิม ปี 2558-2560)*** 
2. ติดตั้งเสียงตามสายของชุมชนแบบโบบายเคล่ือนท่ี 
3. พฒันาเคร่ืองออกก าลงักาย 

15 ทุ่งสง-หว้ยยอด 1. ***ขอหอกระจายข่าว (ปัญหาเดิม ปี 2559-2560)*** 
2. ***ขอกลอ้งวงจรปิด CCTV (ปัญหาเดิม ปี 2560)*** 
3. ***ขอประตูระบายน ้ า (ปัญหาเดิม ปี 2560)*** 
4. ขอเคร่ืองออกก าลงักายและอุปกรณ์กีฬา 
5. ขอศูนย ์ICT ชุมชน 

16 ทุ่งสง-นาบอน 1. ***ท าคูระบายน ้ า ถนนทุ่งสง-นาบอน ซอย 1 เน่ืองจากน ้ าท่วมบ่อย 
(ปัญหาเดิม ปี 2559-2560)*** 
2. ***ขยายถนนซอย 3 ใหท้ะลุซอย 5 เพ่ือแกไ้ขปัญหาจราจรตอนเชา้เยน็  
(ปัญหาเดิม ปี 2560)*** 
3. ***อยากไดท่ี้ท าชุมชนใหม่ เพราะท่ีเก่าแคบไป (ปัญหาเดิม ปี 2560)*** 
4. รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี 

17 ท่าแพเหนือ 
 

1. ***จดัการฝาระบายน ้ ากลางถนนทุ่งสง-นครศรีฯ เพราะอุบติัเหตุบ่อยมาก 
(ปัญหาเดิม ปี 2559-2560)*** 
2. ***อยากใหมี้หมอ้แปลงของชุมชน (ปัญหาเดิม ปี 2559-2560)*** 

3. ***เพ่ิมถงัขยะในชุมชน (ปัญหาเดิม ปี 2559-2560)*** 

4. ***ท าคูระบายน ้ าหลงัท่ีท าการชุมชน (ปัญหาเดิม ปี 2560)*** 

5. ***ใหจ้ดัท าหนา้หมู่บา้นพรศกัด์ิถมดินในคูระบายน ้ า (ปัญหาเดิม ปี 2560)*** 
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ล าดบั ชุมชน ความต้องการทีใ่ห้เทศบาลเมอืงทุ่งสงด าเนินการเป็นเร่ืองเร่งด่วนระดบัชุมชน 
18 ตลาดสด 

 
1. ***จดัการพ้ืนตลาดท่ีล่ืน ก าจดัหนูในตลาด ขดุลอกคูระบาย (ปัญหาเดิม ปี 2560)*** 

2. ***ขอกลอ้งวงจรปิด CCTV (ปัญหาเดิม ปี 2560)*** 

3. ช่วยประชาสมัพนัธ์ตลาดชั้น 2 เพราะแม่คา้เดือดร้อนมาก บางวนัขายสินคา้ไม่ไดเ้ลย 

4. ปรับปรุงถนนทางเขา้ตลาดท่ีเป็นหลุมเป็นบ่อ 

19 โดมทองธานี  
(ท่าแพ) 
 

1. ซ่อมแซมก าแพงกั้นน ้ าป้องกนัน ้ าท่วมขา้หมู่บา้น ซ่อมซมถนนท่ีทรุดตวั และดูแล
บา้นเรือนท่ีอยูใ่กลค้ลองก าลงัจะทรุดตวั 
2. จดัท าตะแกรงคดัแยกขยะ 
3. จดัหาพ้ืนท่ีเพื่อท าเป็นลานกีฬากลางแจง้ ส าหรับผูสู้งอาย ุ

20 ราชบริพาร 1. ***ดูแลทางระบายน ้ าในท่อใตถ้ ้าตลอด น ้ าระบายไม่ทนั (ปัญหาเดิม ปี 2560)*** 

2. ท าตะแกรงปากทางน ้ า เพ่ือป้องกนัส่ิงปฏิกลูลงไปขวางทางน ้ า 

3. เพ่ิมไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณถ ้าตลอด 

4. จดัระเบียบบริเวณวงเวยีนถ ้าตลอด จดัการรถท่ีจอดเกะกะไม่เป็นระเบียบ ท าลาย

บรรยายกาศสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิและแหล่งท่องเท่ียว 

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

1. แกไ้ขปัญหาการจราจร เก็บค่าบริการรถบนถนนส าหรับคนจอดรถนาน ๆ การจดัการท่ี
หา้มจอดรถในพ้ืนท่ีออกก าลงักาย 
2. จดัการทางเทา้ ขยะหนา้บา้น 
3. ทาสีตามส่ีแยก ขาวด าหรือขาวแดง เพ่ิมแสงไฟตามทอ้งถนน 
4. ควรปรับปรุงถนนสายวฒันธรรมท่ีท่านใชจ้ดัพิธีตกับาตรในวนัข้ึนปีใหม่โดยด่วน 
5. จดัการการระบายน ้ า 

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

1. แกไ้ขปัญหาการจราจร 
2. แกไ้ขปัญหาเร่ืองความสะอาด ฝุ่ นจากการสร้างถนน ควรเพ่ิมรอบการเก็บขยะใหบ่้อย
ข้ึน 
3. แกไ้ขปัญหาน ้ าท่วม 
4. จดัการแผงลอย ทางเทา้ 
5. อยากใหพ้ฒันาถ ้าตลอด 
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5.10 สรุปความต้องการทีใ่ห้ด าเนินการเป็นเร่ืองเร่งด่วนระดบัเมอืง (ข้อมูลได้จากการจดัเวท)ี 
 
ตารางที ่78 สรุปความต้องการทีใ่ห้ด าเนินการเป็นเร่ืองเร่งด่วนระดบัเมอืง (ข้อมูลได้จากการจดัเวท)ี 

ล าดบั ประเดน็ ความต้องการทีใ่ห้เทศบาลเมอืงทุ่งสงด าเนินการเป็นเร่ืองเร่งด่วนระดบัเมอืง 
1 การจราจร 1. จดัระเบียบท่ีจอดรถ การจอดรถซอ้นคนั โดยเฉพาะหนา้หา้งไทยสมบูรณ์ ดูแล

การจราจรภาพรวมทั้งหมด โดยเฉพาะเวลาเร่งด่วน 
2. ติดตั้งสญัญาณไฟจราจรตามจุดแยกต่าง ๆ 
3. จุดท่ีถนนแคบใหข้บัรถทางเดียว (One way) 
4. ก าหนดการจอดรถวนัคู่-วนัค่ี 

2 ยาเสพติด/ 
ความปลอดภยัในชีวติ
และทรัพยสิ์น 

1. ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดอยา่งจริงจงั 
2. ปรับปรุงระบบไฟส่องสวา่งถนนและซอย โดยเฉพาะจุดเส่ียง 
3. ทาสีทางมา้ลายใหช้ดักวา่เดิม และสร้างสะพานลอยโดยเฉพาะหนา้โรงเรียน
เสริมปัญญา 

3 กลอ้งวงจรปิด CCTV 1. ติดตั้งใหทุ้กจุดท่ีขอ โดยเฉพาะจุดเส่ียง 
4 การระบายน ้ า/ 

การป้องกนัน ้ าท่วม 
1. ปรับปรุง ซ่อมแซม คอสะพาน 
2. ขดุลอกคูคลอง/ท่อระบายน ้ าตามจุดต่าง ๆ โดยเฉพาะใตถ้ ้าตลอด 
3. ตรวจสอบการรุกล ้าเขตแม่น ้ าล าคลอง 
4. สร้างประตูปิดเปิดท่อระบายน ้า  

5 ถนน 1. ปรับปรุงถนนขรุขระ เวลาฝนตกน ้ าขงั การสญัจรมาสะดวก 
2. รักษาความสะอาดบนถนนสายต่าง ๆ และก าหนดเวลาลา้งใหส้ม ่าเสมอ 
3. ก าหนดการลา้งถนนใหเ้ป็นเวลา ควรเป็นช่วงดึก 

6 ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบา้นเมือง 

1. จดัระเบียบการบิณฑบาตพระสงฆท่ี์ยืน่แช่บริเวณจุดเดิมเป็นเวลานาน 
โดยเฉพาะถนนชนปรีดา 
2. ควบคุมการใชเ้สียงและการขบัข่ียานพาหนะของมูลนิธิ 
3. จดัการสนุขและแมวจรจดั  
4. กวดขนัการท าความสะอาดหอ้งน ้ าสวนสาธารณะ ร.5 
5. ตรวจสอบตราชัง่ของแม่คา้ 
6. กวดขนัเด็กเยาวชนท่ีขบัรถเสียงดงัเวลากลางคืน 

7 ลานกีฬา/อุปกรณ์กีฬา 1. ปรับปรุงสนามเด็กเล่น ซ่อมแซมของเล่น 
2. ใหมี้ลานกีฬาทุกชุมชุนซ่อมแซมลานกีฬาท่ีมีอยูแ่ลว้ และขออุปกรณ์เพ่ิม 

8 ขยะ/ความสะอาด 1. จดัโครงการการคดัแยกขยะประเภทต่าง ๆ ใหก้บัชุมชน 
2. จดัการขยะท่ีลน้ถงั เพ่ิมถงัขยะ และใหค้นกวาดขยะกวาดใหห้มด 
3. รณรงคก์ารท้ิงขยะใหล้งถงั 
4. ควบคุมการเก็บขยะตามเวลาท่ีก าหนด 
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ล าดบั ประเดน็ ความต้องการทีใ่ห้เทศบาลเมอืงทุ่งสงด าเนินการเป็นเร่ืองเร่งด่วนระดบัเมอืง 
9 หอกระจายข่าว 1. ติดตั้งใหเ้ร็วท่ีสุด เพ่ือประชาสมัพนัธ์ข่าวสารต่าง ๆ 

2. ส ารวจและปรับปรุงชุดเคร่ืองเสียงเดิมท่ีช ารุด 
10 ระบบไฟฟ้า 

 
1. เพ่ิมขนาดหมอ้แปลงไฟ ป้องกนัไฟฟ้าตก 
2. จดัเก็บสายไฟฟ้าลงใตดิ้น 
3. ตดัก่ิงไมท่ี้ติดกบัสายไฟฟ้า และตรวจสอบสภาพสายไฟฟ้า 

11 ภูมิทศัน ์ 1. ปรับปรุงภูมิทศัน์ทุกชุมชน 
2. ปรับปรุงภูมิทศัน์สวนสาธารณะ ร.5 

12 ส่ิงแวดลอ้ม 1. รณรงคใ์หทุ้กกิจกรรมหา้มใชโ้ฟม 
2. รักษาตน้ไมใ้หญ่ 

13 การสร้างอาชีพ/
เศรษฐกิจ 

1. ส่งเสริมอาชีพใหก้บัชุมชนและผูว้า่งงาน  
2. ช่วยประชาสมัพนัธ์ตลาดชั้น 2 

14 ประเพณีวฒันธรรม 1. ส่งเสริมประเพณีวฒันธรรมดา้นต่าง ๆ 
15 ช่วยเหลือผูย้ากไร้ 1. ใหก้ารช่วยเหลือผูย้ากไร้ 
16 ระบบน ้ าประปา 1. ช่วยปรับปรุงระบบน ้ าประปาชุมชน 
17 คุณภาพชีวติ 1. ขอศูนย ์ICT ชุมชน 
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5.11 เปรียบเทยีบผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจ 5 ปี ย้อนหลงั (ประจ าปี 2557-2561) 
 
ตารางที ่79 เปรียบเทยีบผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการด าเนนิงานตามภารกจิต่างๆ ของ
เทศบาลเมอืงทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช 5 ปี ย้อนหลงั (ประจ าปี 2557-2561) 

  ด้าน ค่าเฉลีย่ ระดบัความพงึพอใจ 

2557 2558 2559 2560 2561 2557 2558 2559 2560 2561 
1. โครงสร้างพ้ืนฐาน 3.34 3.284 3.235 3.260 3.428 ปาน

กลาง 
ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

2. การศึกษา 3.41 3.333 3.257 3.328 3.472 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

3. สาธารณสุข 3.27 3.217 3.153 3.235 3.467 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

4. บริการสงัคมและสวสัดิการ 3.50 3.480 3.283 3.316 3.395 มาก ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

5. การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม
และทรัพยากร 

3.27 3.198 3.141 3.177 3.291 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

6. การพฒันาเศรษฐกิจชุมชน
และอาชีพ 

3.26 3.218 3.121 3.112 3.228 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

7. การรักษาความสงบ
ปลอดภยัในชุมชน 

3.35 3.294 3.186 3.231 3.444 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

8. การป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั 

3.35 3.294 3.186 3.231 3.272 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

9. การท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรมประเพณี 

3.52 3.383 3.270 3.280 3.560 มาก ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

มาก 

10. การบริหารจดัการเทศบาล 3.31 3.207 3.138 3.212 3.346 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

 
รวม 

3.36 3.305 3.199 3.273 3.403 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 
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ตารางที ่80 เปรียบเทยีบผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการด าเนนิงานตามนโยบายเร่งด่วน  
(วาระท้องถิ่นเมอืงทุ่งสง) 5 เร่ืองของผู้บริหารเทศบาลเมอืงทุ่งสง  จงัหวดันครศรีธรรมราช 5 ปี ย้อนหลงั  
(ประจ าปี 2557-2561) 

ด้าน ค่าเฉลีย่ ระดบัความพงึพอใจ 

2557 2558 2559 2560 2561 2557 2558 2559 2560 2561 
1. จดัความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบา้นเมือง ปรับปรุงถนน ทาง
เทา้ ปรับภูมิทศัน์เมือง และ
ยกระดบัมาตรฐานตลาดสดน่าซ้ือ
จดัท าฐานขอ้มูลและจดัระเบียบ
การขายสินคา้หาบเร่ แผงลอยใน
เขตเทศบาลใหส้ าเร็จ  

3.34 3.290 3.246 3.261 3.428 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

2. สานต่อแผนป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาภยัพิบติัอทุกภยั  วาตภยั 
และดินโคลนถล่ม ควบคู่กบัการ
ป้องกนัภยัแลง้ท่ีส่งผลกระทบต่อ
ชีวติ ความเป็นอยูแ่ละอาชีพของ
คนในทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื 

3.39 3.332 3.197 3.195 3.272 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

3. พฒันารายได ้เพ่ิมประสิทธิภาพ
การใชง้บประมาณ และการบริหาร
ทรัพยสิ์นของเทศบาล ขบัเคล่ือน
การพฒันาศูนยก์ระจายสินคา้
ระบบรางภาคใต-้ทุ่งสงใหส้ าเร็จ 
โดยประสานงานเชิงรุกกบักลไก
ภาครัฐ เอกชน และประชาสงัคม
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
และขบัเคล่ือนโครงการสถานี
ขนส่งยอ่ยใหเ้สร็จสมบูรณ์ 
เช่ือมโยงการใชง้านกบัสถานี
ขนส่งอ าเภอทุ่งสง เพ่ือน ามาซ่ึง
รายไดใ้นการพฒันาเมืองใน
อนาคต 
 
 
 

3.27 3.225 3.128 3.110 3.307 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 
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ด้าน ค่าเฉลีย่ ระดบัความพงึพอใจ 

2557 2558 2559 2560 2561 2557 2558 2559 2560 2561 
4. สนองนโยบายเร่งด่วนของ
รัฐบาล และจงัหวดั
นครศรีธรรมราชในเร่ืองยาเสพติด 
โดยป้องกนักลุ่มเส่ียงและ
ประชาชนในทอ้งถ่ินไม่ใหเ้ขา้ไป
เก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด และส่งเสริม
ใหผู้ติ้ดยาเสพติดไดรั้บการ
บ าบดัรักษาใหก้ลบัมาเป็นคนดี
ของสงัคม ตามแนวทาง “เมืองสี
ขาว หวัใจสีเขียว” 

3.18 3.175 3.148 3.195 3.420 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

5. ก าหนดมาตรการ “เมืองสีขาว 
หวัใจสีเขียว”และปฏิบติัการขั้น
เด็ดขาดในการขจดัอบายมุขและยา
เสพติด รวมทั้งบงัคบัใชม้าตรการ
ปฏิบติัตามวนิยัจราจร และ
มาตรการประหยดัพลงังานภายใน
องคก์รเทศบาลเมืองทุ่งสง 

3.21 3.195 3.167 3.228 3.438 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

รวม 3.28 3.243 3.177 3.212 3.373 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 
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ตารางที ่81 เปรียบเทยีบผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการด าเนนิงานตามนโยบายการพฒันา 5 
ด้านของผู้บริหารเทศบาลเมอืงทุ่งสง  จงัหวดันครศรีธรรมราช5ปี ย้อนหลงั (ประจ าปี 2557-2561) 

ด้าน ค่าเฉลีย่ ระดบัความพงึพอใจ 

2557 2558 2599 2560 2561 2557 2558 2559 2560 2561 
1. นโยบายดา้นการพฒันา
การศึกษา ส่งเสริมการกีฬา 
ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพ่ือสร้าง  
ทุ่งสงเป็น “เมืองแห่งการเรียนรู้” 

3.45 3.382 3.267 3.319 3.459 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

2. นโยบายดา้นการพฒันา

เศรษฐกิจ เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพการ

พฒันาและส่งเสริมการคา้ขาย ของ

ผูป้ระกอบการ ทุกประเภท ทุก

ระดบั และชุมชน ใหส้ามารถเพ่ิม

รายได ้ลดรายจ่าย และมีขีด

ความสามารถในการแข่งขนั 

3.26 3.218 3.121 3.112 3.228 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

3. นโยบายดา้นดา้นการพฒันา

คุณภาพชีวติ ใหอ้ยูดี่มีสุข อยูเ่ยน็

เป็นสุข อยา่งย ัง่ยนื เพื่อดูแลความ

เป็นอยูข่องประชาชนใหมี้คุณภาพ

ชีวติท่ีดี บา้นเมืองสะอาดและเป็น

ระเบียบเรียบร้อย มีความปลอดภยั

ในชีวติและทรัพยสิ์น ปลอด

อาชญากรรม มีสุขภาวะ สุขอนามยั

ท่ีดี มีความสุข มีความอบอุ่นใน

ครอบครัวชุมชนเขม้แขง็ และมี

ส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 

 

 

 

 

 

 

3.32 3.263 3.173 3.233 3.397 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 
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ด้าน ค่าเฉลีย่ ระดบัความพงึพอใจ 

2557 2558 2599 2560 2561 2557 2558 2559 2560 2561 
4. นโยบายดา้นการพฒันาระบบ
การบริหารจดัการ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในบริหารงาน
เทศบาลเมืองทุ่งสงโดยยดึหลกัธรร
มาภิบาล ดว้ยความโปร่งใส เป็น
ธรรม ตรวจสอบได ้มุ่งผล 
ประโยชนข์องประชาชนเป็นหลกั 
บูรณาการทุกภาคส่วน ใหมี้ส่วน
ร่วมร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมท า 
ร่วมตรวจสอบ ร่วมประเมินผล 
ร่วมรับผิดชอบ ร่วมรับผลการ
พฒันา และร่วมภาคภูมิใจกบั
ความส าเร็จจากผลของพฒันาเมือง 
ทุ่งสงท่ีไดร่้วมกนัท าอยา่งต่อเน่ือง
ดว้ยความรู้สึกรวมเป็นหน่ึงเดียววา่ 
“ทุกคนเป็นเจ้าของเมือง ทุ่งสง
ร่วมกัน” 

3.30 3.207 3.138 3.212 3.346 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

5. นโยบายดา้นการวางผงัเมืองและ
ผงัชุมชน พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพื่อ
รองรับการพฒันาเศรษฐกิจ และ
สงัคม การจดัการความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง 
การจดัการจราจร และภูมิทศันข์อง
เมือง การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม และท่ีส าคญัอยา่งยิง่
คือการจดัการภยัพิบติัอทุกภยั   
วาตภยั ดินถล่ม ภยัแลง้ และ
อคัคีภยั 

3.32 3.257 3.206 3.234 3.350 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

รวม 3.33 3.266 3.181 3.262 3.356 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 
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ตารางที ่82 เปรียบเทยีบผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการด าเนนิงานตามยุทธศาสตร์การพฒันา
ของเทศบาล 4 ยุทธศาสตร์ตามแผนพฒันาเทศบาลเมอืงทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช 5 ปี ย้อนหลงั  
(ประจ าปี 2557-2561) 

ด้าน ค่าเฉลีย่ ระดบัความพงึพอใจ 

2557 2558 2559 2560 2561 2557 2558 2559 2560 2561 
1. พฒันาการศึกษา ศาสนา 
ประเพณี ศิลปวฒันธรรม และการ
กีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพ
มาตรฐานท่ีเหนือกวา่ 

3.45 3.452 3.267 3.321 3.477 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

2. ร่วมกนัจดัวางผงัเมือง พฒันา
โครงสร้างพ้ืนฐาน รักษา
ส่ิงแวดลอ้ม ป้องกนัน ้ าท่วม สู่เมือง
น่าอยูอ่ยา่งย ัง่ยนื 

3.33 3.271 3.207 3.240 3.337 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

3. ร่วมกนัพฒันาเศรษฐกิจและ
สงัคม สู่คุณภาพชีวติท่ีดีกวา่ 

3.29 3.246 3.159 3.206 3.301 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

4. ปรับปรุงและพฒันาการบริหาร
จดัการองคก์รเทศบาลและองคก์ร
ชุมชนสู่การบริหารจดัการท่ีดีโดย
ทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ
รองรับความเปล่ียนแปลงสู่
เทศบาลอจัฉริยะ 

3.32 3.223 3.148 3.215 3.346 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

รวม 
3.35 3.298 3.195 3.262 3.365 ปาน

กลาง 
ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 
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ตารางที ่83 เปรียบเทยีบผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมอืง 
ทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช 5 ปี ย้อนหลงั (ประจ าปี 2557-2561) 

ด้าน ค่าเฉลีย่ ระดบัความพงึพอใจ 

2557 2558 2559 2560 2561 2557 2558 2559 2560 2561 
1. ถนนมีความสะอาดมากนอ้ย
เพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 

3.37 3.36 3.30 3.45 3.36 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

2. ถนนมีความสะอาดมากนอ้ย
เพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 

3.31 3.32 3.20 3.40 3.43 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

3. ถนนมีความสะอาดมากนอ้ย
เพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 

3.21 3.23 3.17 3.32 3.43 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

4. โดยภาพรวมถนนมีความสะอาด
มากนอ้ยเพียงใด 

3.34 3.29 3.24 3.40 3.38 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

5. ความพึงพอใจต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี
กวาดขยะของเจา้หนา้ท่ีเพียงใด 

3.35 3.39 3.24 3.39 3.40 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

6. ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/
การลา้งท าความสะอาด/การดูดฝุ่ น 

3.29 3.18 3.16 3.27 3.33 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

7. พนกังานกวาดขยะปฏิบติัหนา้ท่ี
ไดท้ัว่ถึงในพ้ืนท่ีรับผิดชอบเพียงใด 

3.31 3.26 3.18 3.35 3.36 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

8. ภาพรวมการด าเนินงานของ
เทศบาลดา้นการรักษาความสะอาด 

3.34 3.21 3.20 3.40 3.45 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

รวม 3.31 3.27 3.210 3.372 3.391 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 
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5.12 เปรียบเทยีบความต้องการทีใ่ห้ด าเนินการเป็นเร่ืองเร่งด่วนระดบัเมอืง (ข้อมูลได้จากการจดัเวท)ี  
5 ปี ย้อนหลงั (ประจ าปี 2557-2561) 
 
ตารางที ่84 เปรียบเทยีบความต้องการทีใ่ห้ด าเนินการเป็นเร่ืองเร่งด่วนระดบัเมอืง (ข้อมูลได้จากการจดัเวท)ี  
5 ปี ย้อนหลงั (ประจ าปี 2557-2561) 

ล าดบั 2557 2558 2559 2560 2561 
1 การจราจร การจราจร หอกระจายข่าว กลอ้งวงจรปิด CCTV การจราจร 
2 ขยะ/ 

ความสะอาด 
ส่ิงแวดลอ้ม กลอ้งวงจรปิด 

CCTV 
หอกระจายข่าว ยาเสพติด/ความปลอดภยั

ในชีวิตและทรัพยสิ์น 
3 ยาเสพติด เคร่ืองเล่นเดก็/ 

เคร่ืองออกก าลงั
กาย 

ฝายมีชีวิต/ 
คูระบายน ้า 

ลานกีฬา/อุปกรณ์กีฬา กลอ้งวงจรปิด CCTV 

4 ถนน ยาเสพติด ลานกีฬา/
อุปกรณ์กีฬา 

การจราจร การระบายน ้า/ 
การป้องกนัน ้าท่วม 

5 ส่ิงแวดลอ้ม ขยะ/ความสะอาด ปรับภูมิทศัน/์ 
ส่ิงแวดลอ้ม 

ถนน ถนน 

6 น ้าท่วม ถนน การสร้างอาชีพ ปรับภูมิทศัน/์ 
ส่ิงแวดลอ้ม 

ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบา้นเมือง 

7 ไฟฟ้า ไฟฟ้า การจราจร ฝายมีชีวิต/ครูะบายน ้า ลานกีฬา/อุปกรณ์กีฬา 
8 เคร่ืองเล่นเดก็/ 

เคร่ืองออก
ก าลงักาย 

น ้าท่วม/ 
คูระบายน ้า 

ถนน ขยะ/ความสะอาด ขยะ/ความสะอาด 

9 - ศิลปวฒันธรรม
และการส่งเสริม
อาชีพ 

ยาเสพติด/ความ
ปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยสิ์น 

ยาเสพติด/ความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยสิ์น 

หอกระจายข่าว 

10 - อาชญากรรม/
กลอ้ง CCTV 

ขยะ/ความ
สะอาด 

การสร้างอาชีพ ระบบไฟฟ้า 

11 - การศึกษา ประเพณี
วฒันธรรม 

อุปกรณ์ท่ีท าการชุมชน ภูมิทศัน ์

12 - - สวนพฤกษา ประเพณีวฒันธรรม ส่ิงแวดลอ้ม 
13 - - ช่วยเหลือผู ้

ยากไร้ 
จดัระเบียบการบิณฑบาต
พระสงฆ ์

การสร้างอาชีพ/เศรษฐกิจ 

14 - - - ช่วยเหลือผูย้ากไร้ ประเพณีวฒันธรรม 
15 - - - - ช่วยเหลือผูย้ากไร้ 
16 - - - - ระบบน ้าประปา 
17 - - - - คุณภาพชีวิต 
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แบบสอบถามความพงึพอใจของ

ประชาชนที่มีต่อการด าเนินงาน 

 



 1 
แบบสอบถาม 

เร่ือง ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการด าเนนิงานของเทศบาลเมอืงทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2561 
ค าช้ีแจง แบบสอบถามฉบบัน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือส ารวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงานของเทศบาลเมืองทุ่งสง  

จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2561โดยขอ้มูลท่ีไดรั้บจากแบบสอบถามฉบบัน้ีเทศบาลเมืองทุ่งสงจะน าผลไปใชใ้นการปรับปรุงและ
พฒันางานดา้นต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชน จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามฉบบัน้ีทุกขอ้ความ
ตามความเป็นจริง ซ่ึงข้อมูลท่ีได้รับจากท่านจะถูกเก็บรักษาเป็นความลบัโดยจะน าเสนอผลการประเมินในภาพรวมเท่านั้ น และ
ขอขอบคุณทุกท่านท่ีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถามคร้ังน้ี 

ถนน...............................................................................ชุมชน.................................................................................... 
    

ค าช้ีแจง 1. กรุณาท าเคร่ืองหมาย / ลงใน............ทีต่รงกบัความเป็นจริงของตวัท่านให้มากทีสุ่ด 

 2. ผู้ประเมนิต้องการประเมนิความพงึพอใจของท่านช่วงเวลาตั้งแต่วนัที ่1 ตุลาคม 2560 ถึงวนัที ่30 กนัยายน 2561 

ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

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

2.  อาย ุ
 ..........(1) นอ้ยกวา่ 20 ปี ลงมา ..........(2) 20-29 ปี   ..........(3) 30-39 ปี    
 ..........(4) 40-49 ปี   ..........(5) 50-59 ปี   ..........(6) มากกวา่ 60 ปี ข้ึนไป 

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

..........(4) หยา่ร้าง   ..........(5) แยกกนัอยู ่  ..........(6) อ่ืน ๆ ระบุ.............................  

4.  การศึกษา 
 ..........(1) ไม่ไดศึ้กษา  ..........(2) ประถมศึกษา  ..........(3) มธัยมศึกษาตอนตน้  

..........(4) มธัยมศึกษาตอนปลาย ..........(5) ปวช.   ..........(6) ปวส.    
 ..........(7) ปริญญาตรี  ..........(8) สูงกวา่ปริญญาตรี  ..........(9) อ่ืน ๆ ระบุ............................... 

5.  อาชีพ 
 ..........(1) รับราชการ/ลูกจา้งราชการ ..........(2) รัฐวสิาหกิจ  ..........(3) ลูกจา้งเอกชน 
 ..........(4) คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั  ..........(5) รับจา้งทัว่ไป  ..........(6) นกัเรียน/นกัศึกษา 
 ..........(7) แม่บา้น   ..........(8) เกษตรกร   .......... (9) อ่ืน ๆ ระบุ............................... 

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

..........(4) 12,001-16,000 บาท ..........(5) 16,001-20,000 บาท ..........(6) มากกวา่ 20,000 บาท ข้ึนไป 

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



 2 
ตอนที ่2 ข้อมูลแสดงความคดิเห็นจากความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการด าเนินงานของเทศบาลเมอืงทุ่งสง   

จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2561 

ค าช้ีแจง ให้ท่านท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่อง  ทีต่รงกบัความคดิเห็นของท่านให้มากทีสุ่ด 

  5 หมายถึง  ระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด 
  4 หมายถึง  ระดบัความพึงพอใจมาก 
  3 หมายถึง  ระดบัความพึงพอใจปานกลาง 
  2 หมายถึง  ระดบัความพึงพอใจนอ้ย 
  1 หมายถึง  ระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

ประเดน็พจิารณา 
ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการด าเนินงานของเทศบาล 

เมอืงทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2561 

ระดบัความพงึพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ท่ีสุด 
(1) 

เหตุผลท่ีพอใจน้อย
หรือพอใจน้อยท่ีสุด 

1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
1. การสร้าง/ปรับปรุง/บ ารุงรักษาถนน สะพาน และปรับปรุงภูมิทศัน์มี

ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม 
      

2. มีการก่อสร้าง ปรับปรุง และบ ารุงรักษาท่อระบายน ้าคูคลอง       
3. มีการดูแลคูระบายน ้า        
4. มีการก่อสร้าง ปรับปรุง และบ ารุงรักษาทางเทา้       
5. มีแสงสวา่งเพียงพอ สะดวกต่อการเดินทาง       
6. มีการระบุหมายเลขเสาไฟฟ้าทุกเสา       
7. มีสวนสาธารณะ สวนหยอ่ม สวยงามและเป็นระเบียบ       
8. การจดัการดา้นการผงัเมือง/การควบคุมอาคาร/การตรวจอาคาร       
9. ภาพรวมการด าเนินงานของเทศบาลดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน       

2. ด้านการศึกษา 
10. การใหค้วามรู้และจดักิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์แก่เดก็และเยาวชน       
11. การสนบัสนุนการศึกษาในโรงเรียนและการเรียนรู้ของประชาชน/

ชุมชนเช่น มีหอสมุด/ท่ีอ่านหนงัสือพิมพป์ระจ าชุมชน/อินเตอร์เน็ต
ชุมชน   

      

12. การส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาทอ้งถ่ิน       
13. พฒันาการของนกัเรียนในการอ่านและพดูภาษาไทย       
14. พฒันาการของนกัเรียนในการอ่านและพดูภาษาองักฤษ       
15. ความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษาระดบัประถมศึกษา ดา้นผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน คุณธรรมจริยธรรม (โรงเรียนเทศบาลวดัชยัชุมพล)  
      

16. ความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษาระดบัประถมศึกษา ดา้นผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน คุณธรรมจริยธรรม (โรงเรียนเทศบาลวดัโคกสะทอ้น)  

      

17. ความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา ดา้นผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน คุณธรรมจริยธรรม (โรงเรียนมธัยมเทศบาลวดัท่าแพ) 

      

18. ความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษาระดบัประถมศึกษา ดา้นผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน คุณธรรมจริยธรรม (โรงเรียนเทศบาลบา้นนาเหนือ) 
 

      



 3 
ประเดน็พจิารณา 

ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการด าเนินงานของเทศบาล 
เมอืงทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2561 

ระดบัความพงึพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ท่ีสุด 
(1) 

เหตุผลท่ีพอใจน้อย
หรือพอใจน้อยท่ีสุด 

19. ความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษาระดบัประถมศึกษา ดา้นผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน คุณธรรมจริยธรรม (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง) 

      

20. ความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา ดา้นผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน คุณธรรมจริยธรรม (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง) 

      

21. ความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษาระดบัก่อนประถมศึกษา ดา้น
สถานท่ี อาหาร เคร่ืองแต่งกาย และค่าใชจ่้าย  
(โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง) 

      

22. การส่งเสริมและสนบัสนุนโครงการอาหารเสริมและอาหารกลางวนั
ใหก้บัเดก็นกัเรียน (โรงเรียนเทศบาลวดัชยัชุมพล) 

      

23. การส่งเสริมและสนบัสนุนโครงการอาหารเสริมและอาหารกลางวนั
ใหก้บัเดก็นกัเรียน (โรงเรียนเทศบาลวดัโคกสะทอ้น) 

      

24. การส่งเสริมและสนบัสนุนโครงการอาหารเสริมและอาหารกลางวนั
ใหก้บัเดก็นกัเรียน (โรงเรียนเทศบาลบา้นนาเหนือ) 

      

25. การส่งเสริมและสนบัสนุนโครงการอาหารเสริมและอาหารกลางวนั
ใหก้บัเดก็นกัเรียน (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง) 

      

26. การส่งเสริมและสนบัสนุนโครงการอาหารเสริมและอาหารกลางวนั
ใหก้บัเดก็นกัเรียน (โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง) 

      

27. การป้องกนัการเป็นโรคหรือโรคติดต่อของนกัเรียน       
28. การประชาสัมพนัธ์กิจกรรมของโรงเรียนอยา่งทัว่ถึง       
29. ภาพรวมการด าเนินงานของเทศบาลดา้นการศึกษา       

3. ด้านสาธารณสุข 
30. การรณรงคแ์ละป้องกนัเฝ้าระวงัเพ่ือแกไ้ขปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี 

เช่น โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดทั้งในและนอก
โรงเรียน เป็นตน้ 

      

31. ความพึงพอใจต่อการส่งเสริมและสนบัสนุนการป้องกนัปัญหา         
ยาเสพติด และลดอตัราการติดยาเสพติดในเยาวชนและประชาชน
ทัว่ไป 

      

32. ความพึงพอใจต่อมาตรการการควบคุมสุขลกัษณะท่ีดีในการผลิต
อาหารของร้านอาหารแผงลอย 

      

33. การส่งเสริมและสนบัสนุนการด าเนินงานดา้นการกีฬา       
34. การส่งเสริมและสนบัสนุนใหป้ระชาชนออกก าลงักาย       
35. การส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้การแข่งขนักีฬาในทุกระดบั       
36. การส่งเสริมและสนบัสนุนใหน้กัเรียนเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาตาม

ศกัยภาพและความพร้อม 
      

37. ภาพรวมการด าเนินงานของเทศบาลดา้นสาธารณสุข 
 
 
 

      



 4 
ประเดน็พจิารณา 

ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการด าเนินงานของเทศบาล 
เมอืงทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2561 

ระดบัความพงึพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ท่ีสุด 
(1) 

เหตุผลท่ีพอใจน้อย
หรือพอใจน้อยท่ีสุด 

4. ด้านบริการสังคมและสวสัดกิาร 
38. การจดักิจกรรมนนัทนาการใหแ้ก่ประชาชนในทุกกลุ่มอาย ุ       
39. พฒันาทกัษะดา้นการกีฬาของเยาวชนและประชาชน เพ่ือน าสู่ความ

เป็นมืออาชีพ 
      

40. จดัใหมี้การแข่งขนักีฬาในระดบัต่าง ๆ โดยมีเทศบาลเมืองทุ่งสงเป็น
เจา้ภาพ  

      

41. จดัใหมี้การแข่งขนักีฬาในระดบัต่าง ๆ โดยมีเทศบาลเมืองทุ่งสง
ร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน ๆ 

      

42. การจดัพ้ืนท่ีส าหรับจดักิจกรรมนนัทนาการ/ออกก าลงักาย       
43. การดูแลสวสัดิการในดา้นต่าง ๆ แก่ เดก็ คนพิการ ผูสู้งอาย ุและผูป่้วย

โรคเอดส์ 
      

44. การส่งเสริม พฒันางานสาธารณะสุขมลูฐาน ป้องกนั เฝ้าระวงั และ
รณรงคใ์หเ้กิดสุขภาพท่ีดีแก่ประชาชน เช่น การดูแลสุขภาพประชาชน
ในชุมชนโดยอาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.) 

      

45. การป้องกนั เฝ้าระวงัโรคไขเ้ลือดออก       
46. การส่งเสริม สนบัสนุนความเขม้แข็งแก่ชุมชน ใหชุ้มชนบริหารจดัการ

ดว้ยตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
      

47. ภาพรวมการด าเนินงานของเทศบาลดา้นบริการสังคมและสวสัดิการ       
5. ด้านการจัดการด้านส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร 
48. การส่งเสริมอนุรักษ/์การจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม เช่น การลดภาวะโลก

ร้อน การจดัการดา้นขยะ น ้ า ป่า บ าบดัน ้ าเสีย ส่ิงปฏิกลู เป็นตน้ 
      

49. การรณรงคใ์หป้ระชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความ
สะอาด และสร้างจิตส านึกในการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม และอนุรักษ ์  
คคูลอง 

      

50. ความพงึพอใจต่อการส่งเสริมและสนบัสนุนใหท้ าการเกษตรปลอด
สารพษิ 

      

51. ความพงึพอใจต่อโครงการพลิกถุงพลิกโลกมุ่งสู่ทุ่งสงเมืองคาร์บอนต ่า       
52. ภาพรวมการด าเนินงานของเทศบาลดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มและ

ทรัพยากร 
      

6. ด้านการพัฒนาเศรษฐกจิชุมชนและอาชีพ 
53. การส่งเสริมดา้นเศรษฐกิจในภาพรวม/เศรษฐกิจชุมชน เช่น การส่งเสริม

พฒันาอาชีพหรือสร้างรายไดแ้ก่ชุมชน เป็นตน้ 
      

54. การจดัการแข่งขนักีฬาระดบัประเทศ/มืออาชีพ เป็นการกระตุน้เศรษฐกิจ 
การคา้ แก่ผูป้ระกอบการ พอ่คา้ แม่คา้ และประชาชนในอ าเภอทุ่งสง ท า
ใหมี้รายไดเ้พิม่มากยิง่ข้ึน 

      

55. การส่งเสริมและสนบัสนุนใหอ้งคก์ร หน่วยงาน สมาคม และชมรมต่าง ๆ 
เขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาการท่องเท่ียวของเทศบาล 

      

56. ภาพรวมการด าเนินงานของเทศบาลดา้นการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนและ
อาชีพ 

      



 5 
ประเดน็พจิารณา 

ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการด าเนินงานของเทศบาล 
เมอืงทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2561 

ระดบัความพงึพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ท่ีสุด 
(1) 

เหตุผลท่ีพอใจน้อย
หรือพอใจน้อยท่ีสุด 

7. ด้านการรักษาความสงบปลอดภัยในชุมชน 
57. การพฒันา และปรับปรุง พร้อมทั้งจดัหาเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้น

การจราจร และส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนใหป้ฏิบติัตามกฎ
จราจร   

      

58. ไฟฟ้าสาธารณะมีอยา่งเพียงพอ ทัว่ถึง ท  าใหเ้กิดความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยสิ์น 

      

59. การจดัระเบียบจราจรทางถนน ทางเทา้ และความไม่เป็นระเบียบ
เรียบร้อยของเมือง เช่น หาบเร่ แผงลอย และการรุกล ้าท่ีสาธารณะ   
เป็นตน้ 

      

60. การดูแลความสงบและความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นของ
ประชาชน 

      

61. ภาพรวมการด าเนินงานของเทศกิจ       
62. ภาพรวมการด าเนินงานของเทศบาลดา้นการรักษาความสงบปลอดภยั

ในชุมชน 
      

8. ด้านการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
63. การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในชุมชนดา้นน ้าท่วม       
64. การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในชุมชนดา้นภยัแลง้        
65. การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในชุมชนดา้นอคัคีภยั        
66. การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในชุมชนดา้นวาตภยั       
67. การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในชุมชนดา้นอุบติัเหตุ       
68. ความพึงพอใจต่อโครงการบริหารจดัการน ้าท่วมเมืองทุ่งสงแบบ 

บูรณาการ 
      

69. ความพึงพอใจต่อการช่วยเหลือผูป้ระสบภยั       
70. ความพึงพอใจต่อการใหค้วามรู้เก่ียวกบัการป้องกนัและบรรเทา        

สาธารณภยักบัประชาชนในพ้ืนท่ี 
      

71. ภาพรวมการด าเนินงานของเทศบาลดา้นการป้องกนัและบรรเทา      
สาธารณภยั 

      

9. ด้านการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมประเพณี  
72. การจดัโครงการ/กิจกรรม เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษว์ฒันธรรม และ

ประเพณีหรือภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีเทศบาลด าเนินการเอง 
      

73. การจดัโครงการ/กิจกรรม เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษว์ฒันธรรม และ
ประเพณีหรือภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีเทศบาลสนบัสนุนงบประมาณให้
ชุมชนด าเนินการ 

      

74. การพฒันา ปรับปรุงสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ เช่น ถ  ้าตลอด/มลูนิธิซ าปอกง 
(เจา้แม่กวนอิม) เป็นตน้ 

      

75. ภาพรวมการด าเนินงานของเทศบาลดา้นการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม
ประเพณี  
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ประเดน็พจิารณา 

ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการด าเนินงานของเทศบาล 
เมอืงทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2561 

ระดบัความพงึพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ท่ีสุด 
(1) 

เหตุผลท่ีพอใจน้อย
หรือพอใจน้อยท่ีสุด 

10. ด้านการบริหารจดัการเทศบาล 
76. เทศบาลรับฟังความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะจากประชาชนและมี

ช่องทางใหท่้านแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะวธีิการด าเนินงาน 
      

77. การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลเป็นไปตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด 

      

78. การเผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนรับรู้ขอ้มลูข่าวสาร ขอ้มลู
โครงการ/กิจกรรม ของเทศบาลก่อนด าเนินงาน และการรายงานผล
การด าเนินงานใหป้ระชาชนรับทราบภายหลงัจากการด าเนินงานเสร็จ
ส้ินแลว้ โดยผา่นทางส่ือต่าง ๆ เช่น วทิย ุหอกระจายข่าว วารสาร    
แผน่พบั และเวบ็ไซต ์www.thungsong.com เป็นตน้ 

      

79. การด าเนินการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ของประชาชนโดยคณะผูบ้ริหารใช้
วธีิการแกไ้ขปัญหาแบบมีส่วนร่วม (บูรณาการ) โดยประสานงาน โดย
เนน้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน  
เช่น การแกไ้ขปัญหาน ้าท่วมแบบบูรณาการ การแกไ้ขปัญหาจราจร 
แบบบูรณาการ เป็นตน้ 

      

80. ประชาชนไดรั้บประโยชน์จากผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมอนั
น าไปสู่การแกไ้ขปัญหาและตอบสนองความตอ้งการของประชาชน
ในทอ้งถ่ินได ้

      

81. เทศบาลมีการพบปะประชาชนเพื่อใหบ้ริการนอกสถานท่ี       
82. การส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในดา้นต่าง ๆ        
83. ภาพรวมการด าเนินงานของเทศบาลดา้นการบริหารจดัการเทศบาล       

11. ด้านการรักษาความสะอาด 
84. ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น.       
85. ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น.       
86. ถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น.       
87. โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากนอ้ยเพียงใด       
88. ความพึงพอใจต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีกวาดขยะของเจา้หนา้ท่ีเพียงใด       
89. ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การลา้งท าความสะอาด/การดูดฝุ่ น       
90. พนกังานกวาดขยะปฏิบติัหนา้ท่ีไดท้ัว่ถึงในพ้ืนท่ีรับผดิชอบเพียงใด       
91. ภาพรวมการด าเนินงานของเทศบาลดา้นการรักษาความสะอาด       
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 7 
ตอนที ่3 ความต้องการทีใ่ห้เทศบาลเมอืงทุ่งสงด าเนินการเป็นเร่ืองเร่งด่วนระดบัประชาชน 
ระดบัความต้องการเร่งด่วน ความต้องการทีใ่ห้เทศบาลเมอืงทุ่งสงด าเนินการเป็นเร่ืองเร่งด่วน 

1  

2  

3  

4  

5  

1. ในช่วง 1 ปี ท่ีผา่นมา ท่านคิดวา่งานดา้นใดของเทศบาลเมืองทุ่งสงท่ีมีการพฒันาอยา่งชดัเจนท่ีสุด....................................................... 
…………………….…………………………………………………………………………………………………….………………… 
2. ท่านมีความตอ้งการใหเ้ทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุงการด าเนินงานในเร่ืองใดมากท่ีสุด....................…………………………………… 
เพราะเหตใุด….…………………………………………………………………………………………………….……………………… 
3. ท่านคิดวา่เทศบาลเมืองทุ่งสง  
 มีจุดเด่นเร่ืองอะไร…………………………………..…………………………………………………………………………... 
 มีจุดดอ้ยเร่ืองอะไร……………………………………………….……………………………………………………………… 
4. ขอ้เสนอแนะต่อการการด าเนินงาน 

4.1 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน……………………………………………………………………………………………………… 
…………….…………………………………………………………………………………………………….………………………… 

4.2 ดา้นการศึกษา……………………………………………………………………………………………………………….. 
…………….…………………………………………………………………………………………………….………………………… 

4.3 ดา้นสาธารณสุข……………………………………………………………………………………………………………... 
…………….…………………………………………………………………………………………………….………………………… 

4.4 ดา้นบริการสงัคมและสวสัดิการ…………………………………………………………………………………………….. 
…………….…………………………………………………………………………………………………….………………………… 

4.5 ดา้นการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากร……………………………………………………………………………… 
…………….…………………………………………………………………………………………………….………………………… 

4.6 ดา้นการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ…………………………………………………………………………………… 
…………….…………………………………………………………………………………………………….………………………… 

4.7 ดา้นการรักษาความสงบปลอดภยัในชุมชน…………………………………………………………………………………. 
…………….…………………………………………………………………………………………………….………………………… 

4.8 ดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั…………………………………………………………………………………….. 
…………….…………………………………………………………………………………………………….………………………… 

4.9 ดา้นการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมประเพณี…………………………………………………………………………………. 
…………….…………………………………………………………………………………………………….………………………… 

4.10 ดา้นการบริหารจดัการเทศบาล…………………………………………………………………………………………….. 
…………….…………………………………………………………………………………………………….………………………… 

4.11 ดา้นการรักษาความสะอาด………………………………………………………………………………………………… 
…………….…………………………………………………………………………………………………….………………………… 
ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ ………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………….…………………………………………………………………………………………………….………………… 

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงท่ีสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการจดัเวที 

การรายงานผลการประเมิน 



แบบฟอร์มสรุปประเด็นการจดัเวทีการรายงานผลการประเมนิความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ 
เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 2561 

 
ชุมชน.................................................................................................. 

 
ความต้องการที่ให้เทศบาลเมืองทุ่งสงด าเนินการเป็นเรื่องเร่งด่วน (ระดับชุมชน) 

 

ระดับความต้องการเร่งด่วน ความต้องการที่ให้เทศบาลเมืองทุ่งสงด าเนินการเป็นเรื่องเร่งด่วน 
1 
 

 

2 
 

 

3  
 

4 
 

 

5 
 

 

 
การจัดล าดับความต้องการทีใ่ห้เทศบาลเมืองทุ่งสงด าเนินการเป็นเรื่องเร่งด่วน (ระดับเมือง) 

 

ระดับความ
เร่งด่วน  

ประเด็น ความต้องการที่ให้เทศบาลเมืองทุ่งสงด าเนินการ 
เป็นเรื่องเร่งด่วน 

1   
 

2 
 

  

3   
 

4   
 

5   
 

6   
 

7 
 

  

8 
 

  

9 
 

  

10 
 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

รายช่ือผู้เข้าร่วม 

การจัดเวที 

 























 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัอย่างรูปประกอบ 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

  



 

 

  



 
 

บุคลากรด าเนินโครงการ 
 

ที่ บุคลากร ต าแหน่งในโครงการ ประสบการณ์
ประเมิน (ปี) 

คุณวุฒ ิ ความเชี่ยวชาญ 

1 นายรัฐศวรรธน์   
ก่ิงแก้ว 

ผู้จัดการโครงการ 12 ป.โท เทคโนโลยีการผลิต/การบริหารจัดการ/ 
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

2 นางอัญชลี  
แพรกปาน 

ผู้เชี่ยวชาญการประเมินผลการ
ด าเนินงานและการให้บริการ 

9 ป.โท การบัญชี/บริหารธุรกิจ/งานประกัน
คุณภาพ/แผนงานและงบประมาณ/ 
การประเมินผลการด าเนินงานและการ
ให้บริการ 

3 
 

นางคนึงนิจ   
ศรีสุวรรณ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมิน
ประเมินผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ
และความคุ้มค่าของการใช้
งบประมาณ 

9 ป.โท การบัญชี/บริหารธุรกิจ/การประเมิน
ประเมินผลสัมฤทธ์ิของภารกิจและความ
คุ้มค่าของการใช้งบประมาณ 

4 นางสาววิไลวรรณ 
ช านาญค า 

ผู้ประเมินด้านการประเมินผล
การด าเนินงาน 

7 ป.โท รัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง 

5 นางสาวทรายทอง 
เสมอภาค 

ผู้ประเมินด้านการประเมินผล
การด าเนินงาน 

3 ป.โท รัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง 

6 นางสาวประวิตรี   
ดุกทอง 

ผู้ประเมินด้านการประเมินผล
การด าเนินงาน 

7 ป.โท การบริหารธุรกิจ/สถิติ/โปรแกรม SPSS 

7 นางสาวสุกัญญา   
ใจเย็น 

ผู้ประเมินด้านการประเมินผล
การให้บริการ 

9 ป.โท บริหารธุรกิจ/การเงินธุรกิจ/ 
งานประกันคุณภาพการศึกษา/ 
การประเมินผลการให้บริการ 

8 นางสาวเสาวภาคย์  
พักตร์จันทร์ 

ผู้ประเมินด้านการประเมินผล
การให้บริการ 

7 ป.โท งานประกันคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


