
 
 
 
 

 
 

 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 

(ขอบเขตงานที ่1) 
การประเมนิความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการด าเนินงาน                 

ของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช  
 

ภายใต้โครงการ 
จ้างที่ปรึกษาวจิัยและประเมินผลความพงึพอใจของประชาชน 

ที่มีต่อเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช  
ประจ าปี 2563 

 

จัดท าโดย 

อาจารย์รัฐศวรรธน์  กิง่แก้ว และคณะ 

วทิยาลยัเทคโนโลยภีาคใต้ 
 

โครงการนีไ้ด้รับงบประมาณจากเทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช  
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 

 
 



 
 
 
 

 
 

 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

(ขอบเขตงำนที ่1) 
กำรประเมนิควำมพงึพอใจของประชำชนทีม่ต่ีอกำรด ำเนินงำน                 

ของเทศบำลเมืองทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมรำช  
 

ภำยใต้โครงกำร 
จ้ำงที่ปรึกษำวจิัยและประเมินผลควำมพงึพอใจของประชำชน 

ที่มีต่อเทศบำลเมืองทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมรำช  
ประจ ำปี 2563 

 

จัดท ำโดย 

อำจำรย์รัฐศวรรธน์  กิง่แก้ว และคณะ 

วทิยำลยัเทคโนโลยภีำคใต้  
 

โครงกำรนีไ้ด้รับงบประมำณจำกเทศบำลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมรำช  
ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

 

 
 



บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 
ค ำน ำ 

การปกครองในรูปแบบเทศบาล เป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีรัฐบาลกระท าเพ่ือช่วยแกไ้ขปัญหาการปกครอง
ทอ้งถ่ิน ท่ีเรียกวา่ นโยบายสาธารณะ โดยก าหนดเป็นหลกัการหรือกลวิธีท่ีจะน าไปสู่เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้และ
รวมถึงการตดัสินใจเก่ียวกบัเป้าหมายนั้นดว้ย ซ่ึงจะตอ้งมีการก าหนดแผนหรือโครงการมาด าเนินกิจกรรมนั้น จึง
จะท าใหเ้ป้าหมายนั้นบรรลุผลอยา่งมีประสิทธิภาพ (อนุสรณ์ ล่ิมมณี, 2556) โดยมีกิจกรรมในดา้นต่าง ๆ เช่น การ
บริการในดา้นการศึกษา สวสัดิการ การคมนาคม เป็นตน้ ทั้งน้ีทอ้งถ่ินตอ้งมีการวางแผน ก าหนดแนวทางของการ
กระท าในรูปของคณะกรรมการ มีสิทธิเสรีภาพในการก าหนดก  ขอ้บงัคบั ให้สอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ินและเกิด
ประโยชน์กบัประชาชนในทอ้งถ่ินนั้นให้มากท่ีสุด เพราะฉะนั้นเพ่ือให้ทราบถึงผลจากการด าเนินการดงักล่าว
ขา้งตน้จะสามารถบรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไวห้รือไม่นั้น จ าเป็นตอ้งอาศยัการประเมินผลนโยบายซ่ึงถือเป็น
ขั้นตอนหน่ึงของกระบวนการของนโยบายท่ีมีความส าคญั เพ่ือท่ีจะน าขอ้มูลซ่ึงเป็นขอ้เท็จจริง สามารถน ามาใช้
ปรับปรุงแกไ้ขการด าเนินงาน อนัจะเป็นประโยชน์ต่อวางแผนในการพฒันาทอ้งถ่ินใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป  

เทศบาลเมืองทุ่งสงเป็นเมืองท่ีตั้งอยูใ่นเขตทอ้งท่ีต าบลปากแพรก อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช 
เดิมมีฐานะเป็นเทศบาลต าบลปากแพรก (โดยประกาศพระราชกฤษ ีกาเม่ือวนัท่ี  21 มิถุนายน พ.ศ. 2483) ต่อมา
ไดรั้บการยกฐานะโดยไดมี้ประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะและเปล่ียนช่ือเป็นเทศบาลเมืองทุ่งสงเม่ือวนัท่ี 8 
มีนาคม พ.ศ. 2547 เทศบาลเมืองทุ่งสง เป็นชุมชนท่ีมีแนวโนม้การขยายตวัสูงและเป็นศูนยก์ลางความเจริญแห่ง
หน่ึงของจงัหวดัเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของเมืองจากปัจจยัดา้นการคมนาคม โดยเร่ิมจากการเป็นชุมทางการ
คมนาคมขนส่งทางรถไฟซ่ึงมีผลให้เกิดการคา้และการบริการอ่ืน ๆ ตามมามีพ้ืนท่ีทั้ งหมดรวม 7.17 ตาราง
กิโลเมตรโดยแบ่งออกเป็นชุมชนย่อย 20 ชุมชน และ 1 ย่านการคา้ เทศบาลเมืองทุ่งสงมีพนัธกิจหน้าท่ีในการ
บริหารงานและให้บริการสาธารณะประชาชนผ่านแผนงานโครงการพัฒนาต่าง ๆ มากมาย ทั้ งน้ีตาม
พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2545 ซ่ึงเป็นก หมายท่ีเป็นท่ีมาของการปฏิรูป
ระบบราชการไดว้างกรอบแนวทางการบริหารราชการไวว้า่ การบริหารราชการตอ้งเป็นไป เพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุม้ค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอน
การปฏิบติังาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานท่ีไม่จ าเป็น การกระจายอ านาจตดัสินใจ การอ านวยความ
สะดวกและตอบสนองความตอ้งการของประชาชน อนัเป็นท่ีมาของพระราชกฤษ ีกาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และ
วธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  

การประเมินผลการปฏิบติังานเป็นส่ิงส าคญั เพราะการประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งสม ่าเสมอ จะเป็น
การสร้างระบบการควบคุมตนเองให้มีการตรวจสอบ ติดตาม วดัผลการปฏิบัติงาน และการประเมินผลท่ีมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการประเมินผลการปฏิบติัราชการท่ีน าผลการประเมินมาจากความคิดเห็นของประชาชน 
สามารถน าผลการประเมินไปบริหารราชการตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่งถูกตอ้งเป็นไปตาม
หลกัธรรมาภิบาลท่ีดีดงันั้น เพ่ือให้ทราบถึงผลจากการด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้จะสามารถบรรลุตามเป้าหมายท่ี
วางไวห้รือไม่นั้น จึงจ าเป็นตอ้งอาศัยการประเมินผลนโยบาย ซ่ึงถือเป็นขั้นตอนหน่ึงของกระบวนการของ
นโยบายท่ีมีความส าคญั เพ่ือท่ีจะน าขอ้มูลซ่ึงเป็นขอ้เท็จจริง สามารถน ามาใชป้รับปรุง แกไ้ขการด าเนินงาน อนัจะ
เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนในการพฒันาทอ้งถ่ินให้มีประสิทธิภาพต่อไป ดงันั้นตอ้งศึกษาความคิดเห็นของ
ประชาชนเพื่อให้ทราบถึงผลการด าเนินงาน ซ่ึงถือเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ ามามีส่วนร่วม 



 บทสรุป 2 

 

ในการตรวจสอบการท างานของเทศบาลไดท้างหน่ึง อีกทั้งยงัสามารถน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชเ้ป็นประโยชน์ต่อการ
พฒันาเทศบาลเมืองทุ่งสงอยา่งมีประสิทธิภาพต่อไปอยา่งย ัง่ยนื 

จากการประเมินโดยใชห้ลกัการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative  Research) ซ่ึงใชร้ะเบียบวิธีการวิจยัเชิง
ส ารวจ (Survey Research) การศึกษาวิจัยจากเอกสาร (Documentary  Research) และการศึกษาวิจัยภาคสนาม 
(Field  Research) หัวขอ้ท่ีศึกษาประเมินคือ เร่ือง ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงานของเทศบาล
เมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2563 การประเมินในคร้ังน้ี ผูป้ระเมินไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
ประชาชนท่ีเป็นตวัแทนครัวเรือนท่ีอาศัยในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2563 
จ านวน 400 คน ซ่ึงได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) และสุ่มจากตวัแทนหน่วยงานของ
ราชการ รัฐวิสาหกิจ องคก์รเอกชน และอ่ืน ๆ ท่ีอยูใ่นเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช จ านวน 50 
หน่วยงาน ๆ ละ 1 คน โดยวธีิการสุ่มแบบโควตา้ (Quota Sampling) รวมกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 450 คน  

ผลการประเมิน ประจ าปี 2563 ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก คือ มีค่าเฉล่ีย 3.596 ซ่ึงสูงกวา่ ประจ าปี 2559, 
2560, 2561 และ 2562 ท่ีมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.199, 3.273, 3.403 และ 3.495 ตามล าดบั แสดงใหเ้ห็นประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อการด าเนินงานของเทศบาลเมืองทุ่งสงสูงข้ึนอย่างต่อเน่ืองตลอดระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมา นั่น
หมายความวา่การด าเนินงานของเทศบาลมีการพฒันาในทิศทางท่ีดีข้ึน แต่ยงัมีความตอ้งการใหเ้ทศบาลด าเนินการ
เป็นเร่ืองเร่งด่วนในหลายประเด็น ดงันั้นผูบ้ริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง ควรน าผลจากการประเมินไปก าหนดแนว
ทางการด าเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ การก าหนดนโยบายเร่งด่วน แผนยทุธศาสตร์การพฒันาต่าง ๆ ของเทศบาล
เมืองทุ่งสง เพ่ือ ส่งผลต่อการพฒันาการด าเนินงานของเทศบาลเมืองทุ่งสงใหมี้ประสิทธิภาพสูงยิง่ข้ึนต่อไป 

 

 

อาจารยรั์ฐศวรรธน์  ก่ิงแกว้ และคณะ 

วทิยาลยัเทคโนโลยภีาคใต ้
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 บทสรุป 3 

 

1. วตัถุประสงค์ของกำรประเมิน 
1.1 เพ่ือตอ้งการทราบระดบัความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงานตามภารกิจต่าง  ๆ ของ

เทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2563 

1.2 เพ่ือตอ้งการทราบระดบัความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน 5 

เร่ือง และนโยบายการพฒันา 5 ดา้น ของผูบ้ริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2563 

1.3 เพ่ือตอ้งการทราบระดบัความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การ

พฒันา ของเทศบาล 4 ยุทธศาสตร์ ตามแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวดั

นครศรีธรรมราช ประจ าปี 2563 

1.4 เพื่อตอ้งการทราบระดบัของความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการบริหารจดัการขยะของเทศบาล

เมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2563    

 

2. ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ   
การประเมินคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงานตาม

ภารกิจต่าง ๆ ท่ีมีต่อการด าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน 5 เร่ือง และนโยบายการพฒันา 5 ดา้น ของผูบ้ริหาร ท่ีมี

ต่อการด าเนินงานตามยทุธศาสตร์การพฒันาของเทศบาล 4 ยทุธศาสตร์ ตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 

ท่ีมีต่อการให้บริการด้านบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2563 

ตลอดจนเพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินตามนโยบายและแผนพฒันาเทศบาล ซ่ึง

แบบประเมิน ประกอบดว้ย 3 ตอน ดงัน้ี  

ตอนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2  ขอ้มูลแสดงความคิดเห็นจากความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงานของเทศบาล
เมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2563 
 ตอนท่ี 3  ความตอ้งการท่ีให้เทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุงการด าเนินงานเป็นเร่ืองเร่งด่วน ความคิดเห็น
ทัว่ไปและขอ้เสนอแนะ 
 

3. ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  
ประชำกร  

ประชากรท่ีใชใ้นการประเมินคร้ังน้ี เป็นประชาชนท่ีเป็นตวัแทนครัวเรือนท่ีอาศยัในเขตเทศบาลเมือง 

ทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช โดยแบ่งพ้ืนท่ีออกเป็น 20 ชุมชน และ 1 ยา่นการคา้ จ านวน 30,087 คน (เทศบาล

เมืองทุ่งสง, 2563) 

กลุ่มตวัอย่ำง  

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการประเมิน เป็นประชาชนท่ีเป็นตวัแทนครัวเรือนท่ีอาศยัในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 

จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2563 จ านวน 400 คน ซ่ึงไดม้าจากการสุ่มอยา่งง่าย (Sample Random Sampling) 

และสุ่มจากตวัแทนหน่วยงานของราชการ รัฐวิสาหกิจ องคก์รเอกชน และอ่ืน ๆ ท่ีอยูใ่นเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 
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จงัหวดันครศรีธรรมราช จ านวน 50 หน่วยงาน ๆ ละ 1 คน โดยวธีิการสุ่มแบบโควตา้ (Quota Sampling) รวมกลุ่ม

ตวัอยา่งทั้งหมด 450 คน โดยมีการด าเนินการ 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการประเมินคร้ังน้ี เป็นประชาชนท่ีเป็นตวัแทนครัวเรือนท่ีอาศยัในเขต

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

 ประมาณขนาดกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดท่ีใชใ้นการประเมิน ดว้ยความเช่ือมัน่ 95% ( = .05) ซ่ึงเทียบจาก

ตารางขนาดกลุ่มตวัอยา่งของยามาเน่ (Yamane. 1967) หรือจากสูตร n = N/(1+Ne2)  

 จากสูตร   n  = N/(1+Ne2) 

     N = 30,087 

     e = 0.05 

   n  = 30,087/[1+(30,087*0.052)] 

    = 30,087/76.22 

    = 394.739 คน 

    = 395 คน 

ปรากฏวา่ตอ้งใชข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง อยา่งนอ้ย 395 คน แต่ผูป้ระเมินตอ้งใชก้ลุ่มตวัอยา่งไม่ต ่ากวา่ 400 

คน ดงันั้นผูป้ระเมินตอ้งกระจายพ้ืนท่ีการเก็บขอ้มูลให้ครอบคลุมทุกชุมชนและย่านการคา้ ดงัแสดงตามล าดบั

ดงัน้ี 

  ขั้นตอนท่ี 2 กระจายพ้ืนท่ีการเก็บขอ้มูลให้ครอบคลุมทุกชุมชนและย่านการคา้ โดยใชสู้ตร N*0.0133 

ดงัแสดงในตาราง 
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ตำรำงที ่01 กลุ่มตวัอย่ำงทีใ่ช้ในกำรประเมนิ 

ล ำดบั ชุมชน ประชำกร: N (คน) กลุ่มตวัอย่ำง: n (คน) 
1 เขาปรีดี 1,964 26 
2 สะพานเหลก็ 906 12 
3 เปรมประชา 619 8 
4 บา้นในหวงั 869 12 
5 ทุ่งสง-หว้ยยอด 400 5 
6 หลงัโรงพยาบาลทุ่งสง 980 13 
7 ทุ่งสง-นาบอน 2,042 27 
8 บา้นพกัรถไฟทุ่งสง 683 9 
9 ประชาอุทิศ 1,827 24 
10 ท่าแพเหนือ 1,266 17 
11 ท่าแพใต ้ 926 12 
12 บา้นนาเหนือ 1,353 18 
13 เสริมชาติ 2,501 33 
14 ยทุธศาสตร์ 5,066 67 
15 ตลาดใน 1,021 14 
16 ตะวนัออกวดัชยัชุมพล 1,183 16 
17 หมู่บา้นพฒันา 1,902 25 
18 ตลาดสด 338 5 
19 โดมทองธานี (ท่าแพ) 328 4 
20 ราชบริพาร 643 9 
21 ยา่นการคา้ 3,270 44 

รวม 30,087 400 
  

ขั้นตอนท่ี 3 สุ่มจากตวัแทนหน่วยงานของราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และอ่ืน ๆ ท่ีอยู่ในเขต

เทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช จ านวน 50 หน่วยงาน ๆ ละ 1 คน โดยวิธีการสุ่มแบบโควตา้ (Quota 

Sampling)           

 

4. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรประเมิน 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินคร้ังน้ี ประกอบดว้ย แบบสอบถามปลายปิด และแบบสอบถามปลายเปิด 

ประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงานของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช

ประจ าปี 2563 แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ซ่ึงแบบประเมิน ประกอบดว้ย 3 ตอน ดงัน้ี 
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ตอนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2  ขอ้มูลแสดงความคิดเห็นจากความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงานของเทศบาล
เมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2563 
 ตอนท่ี 3  ความตอ้งการท่ีให้เทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุงการด าเนินงานเป็นเร่ืองเร่งด่วน ความคิดเห็น
ทัว่ไปและขอ้เสนอแนะ 
 

5. วธีิกำรเกบ็ข้อมูล   
การประเมินน้ีจะใชว้ธีิการเก็บขอ้มูล ดงัน้ี 

1) ลงส ารวจพ้ืนท่ีจริงโดยการใช้แบบสอบถามปลายปิด และแบบสอบถามปลายเปิด ส าหรับ

แบบสอบถามปลายเปิด และขอ้เสนอแนะต่าง ๆ จะใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก บันทึกขอ้มูลลงแบบสอบถาม 

บันทึกภาพน่ิง เก็บขอ้มูลตามชุมชนโดยมีการกระจายขอ้มูล ให้ครบตามปริมาณกลุ่มตวัอย่างท่ีก าหนด โดย

พิจารณาจากสดัส่วนของประชากรแต่ละชุมชน และหน่วยงานตามท่ีก าหนด 

 

  

    
 

รูปที ่01 กำรลงส ำรวจพื้นทีจ่ริง 

2) วเิคราะห์ผลการประเมิน 

 3) ประสานงานกับผูอ้  านวยการกองสวสัดิการสังคม ประธานสภาองค์การบริหารสภาชุมชนเมือง 
เทศบาลเมืองทุ่งสง และประธานชุมชนต่าง ๆ เพ่ือก าหนดวนัเวลาและสถานท่ีการจดัเวทีรายงานผลการประเมิน 
ทั้งหมด 4 คร้ัง มีสรุปขอ้ ดงัน้ี  
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3.1) คร้ังท่ี 1 วนัศุกร์ท่ี 29 มกราคม 2564    
ณ ท่ีท าการชุมชนหมู่บา้นพฒันา เทศบาลเมืองทุ่งสง 

3.2) คร้ังท่ี 2 วนัพฤหสับดีท่ี 8 เมษายน 2564   
ณ ท่ีท าการชุมชนต่าง ๆ เทศบาลเมืองทุ่งสง 

3.3) คร้ังท่ี 3 วนัศุกร์ท่ี 9 เมษายน 2564   
ณ ท่ีท าการชุมชนต่าง ๆ เทศบาลเมืองทุ่งสง 

3.4) คร้ังท่ี 4 วนัเสาร์ท่ี 10 เมษายน 2564   
ณ ท่ีท าการชุมชนต่าง ๆ เทศบาลเมืองทุ่งสง 

 4) เก็บขอ้มูลจากการจดัเวทีรายงานผลการประเมินโดยรับฟังความคิดเห็นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งเพ่ือวเิคราะห์
ผลการประเมิน ขอ้เสนอแนะร่วมกนัระหวา่งผูป้ระเมิน ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และตวัแทนจากเทศบาล  
 

  

  
 

รูปที ่02 กำรจดัเวทรีำยงำนผลกำรประเมนิ คร้ังที ่1 วนัศุกร์ที ่29 มกรำคม 2564 
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รูปที ่03 กำรจดัเวทรีำยงำนผลกำรประเมนิ คร้ังที ่2 วนัพฤหัสบดทีี ่8 เมษำยน 2564 
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รูปที ่จ4 กำรจดัเวทรีำยงำนผลกำรประเมนิ คร้ังที ่3 วนัศุกร์ที ่9 เมษำยน 2564 
 

   

  
 

รูปที ่05 กำรจดัเวทรีำยงำนผลกำรประเมนิ คร้ังที ่4 วนัเสำร์ที ่10 เมษำยน 2564 
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รูปที ่05 กำรจดัเวทรีำยงำนผลกำรประเมนิ คร้ังที ่4 วนัเสำร์ที ่10 เมษำยน 2564 (ต่อ) 
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5) รายงานผลการเก็บขอ้มูลจากการจดัเวทีรายงานผลการประเมิน 

6) รายการผลการประเมินต่อเทศบาลเมืองทุ่งสง 

 

6. กำรวเิครำะห์ข้อมูล  
การประเมินน้ีจะใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
1) น าผลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ค่าทางสถิติ โดยค านวณหาค่าสถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ 

(%) ค่าเฉล่ีย ( x ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพ่ือวดัค่าเฉล่ียและการกระจายของขอ้มูล และน าเสนอใน
รูปแบบตารางพร้อมกบัพรรณนาประกอบ 
 2) การใชก้ระบวนการวิเคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงค์ทั้ ง 4 ขอ้จะใชห้ลกัการสังเคราะห์มูลตีความ 
(Interpretive Analysis) 

ระดบัการแปรผลจากการใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉล่ีย ( x ) และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) จากแบบสอบถามซ่ึงใชม้าตราส่วน (Rating Scale) ตามแบบไลเกิร์ด จะแบ่งมาตราส่วนออกเป็น 
5 ล าดบั คือ 

มำตรำส่วน           คะแนน 
 มากท่ีสุด    5 
 มาก    4 
 ปานกลาง   3 
 นอ้ย    2 
 นอ้ยท่ีสุด    1 
 การแปลความหมายของขอ้มูล พิจารณาจากคะแนนค่าเฉล่ีย (Mean) โดยก าหนดเกณฑใ์นการค านวณค่า
คะแนนของ  John W.Best  ดงัน้ี 
 คะแนนค่าเฉล่ีย 4.50  -  5.00 หมายถึง  มากท่ีสุด 
 คะแนนค่าเฉล่ีย 3.50  -  4.49 หมายถึง  มาก 
 คะแนนค่าเฉล่ีย 2.50  -  3.49 หมายถึง  ปานกลาง 
 คะแนนค่าเฉล่ีย 1.50  -  2.49 หมายถึง  นอ้ย 
 คะแนนค่าเฉล่ีย 1.00  -  1.49 หมายถึง  นอ้ยท่ีสุด 

การแปลความหมายของขอ้มูลผลการด าเนินงานรายขอ้ พิจารณาจากคะแนนร้อยละ โดยก าหนดเกณฑ์

ในการค านวณค่าคะแนนจากผลรวมของคะแนนร้อยละจาก 3 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัปานกลาง ระดบัมาก และระดบั

มากท่ีสุด 

 ส าหรับขอ้มูลท่ีไดจ้ากค าถามปลายเปิดไดท้ าการรวบรวมขอ้มูลทั้งหมด และด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูล
ดว้ยการจดัจ าแนกประเภทขอ้ความท่ีมีลกัษณะเหมือนกนัและคลา้ยคลึงกนัให้อยู่ในประเภทเดียวกนั จากนั้น
วเิคราะห์เน้ือหาของขอ้มูลและน าเสนอในรูปแบบของความเรียง 
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7. กำรเสนอผลกำรวเิครำะห์ข้อมูล   
         การวิเคราะห์หาค่าสถิติพ้ืนฐาน ผูป้ระเมินจะน าผลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน
และหน่วยของรัฐท่ีมีต่อการด าเนินงานของเทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2563 และการใช้
กระบวนการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีด าเนินการควบคู่ไปกบัการเก็บขอ้มูล ตั้งแต่ขั้นแรกจนถึงขั้นสุดทา้ย โดยในการ
วิเคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงคท์ั้ง 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 2563 ใน 10 ดา้น ไดแ้ก่ 

1.1) โครงสร้างพ้ืนฐาน  

1.2) การศึกษา  

1.3) สาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม  

1.4) บริการสงัคมและสวสัดิการ  

1.5) การจดัการส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากร  

1.6) การพฒันาเศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ  

1.7) การรักษาความสงบปลอดภยัในชุมชน  

1.8) การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั   

1.9) การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมประเพณี  

1.10) การบริหารจดัการเทศบาล  

2) ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน 5 เร่ือง และนโยบายการ

พฒันา 5 ดา้น ของผูบ้ริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2563 รายละเอียดดงัน้ี 

นโยบำยเร่งด่วน (วำระท้องถิ่นเมืองทุ่งสง) 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-ทุ่งสง ให้ส าเร็จ โดยประสานงานเชิงรุกกบั
กลไกภาครัฐ เอกชน และประชาสงัคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ และขบัเคล่ือนโครงการสถานีขนส่งยอ่ยให้
เสร็จสมบูรณ์ เช่ือมโยงการใชง้านกบัสถานีขนส่งอ าเภอทุ่งสง เพ่ือน ามาซ่ึงรายไดใ้นการพฒันาเมืองในอนาคต 
 นโยบายเร่งด่วนท่ี 4 สนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และจงัหวดันครศรีธรรมราชในเร่ืองยาเสพติด 
โดยป้องกนักลุ่มเส่ียงและประชาชนในทอ้งถ่ินไม่ให้เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด และส่งเสริมให้ผูติ้ดยาเสพติด
ไดรั้บการบ าบดัรักษาใหก้ลบัมาเป็นคนดีของสงัคม ตามแนวทาง “เมืองสีขาว หัวใจสีเขียว” 
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 นโยบายเร่งด่วนท่ี 5 ก าหนดมาตรการ “เมืองสีขาว หัวใจสีเขียว” และปฏิบติัการขั้นเด็ดขาดในการขจดั
อบายมุขและยาเสพติด รวมทั้งบงัคบัใชม้าตรการปฏิบติัตามวินยัจราจร และมาตรการประหยดัพลงังานภายใน
องคก์รเทศบาลเมืองทุ่งสง 

นโยบำยกำรพฒันำ 5 ด้ำน ได้แก่ 

นโยบายท่ี 1 นโยบายดา้นการพฒันาการศึกษา ส่งเสริมการกีฬา ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี และ     
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพ่ือสร้างทุ่งสงเป็น “เมืองแห่งการเรียนรู้” 

นโยบายท่ี 2 นโยบายดา้นการพฒันาเศรษฐกิจ เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพการพฒันาและส่งเสริมการคา้ขายของ

ผูป้ระกอบการ ทุกประเภท ทุกระดบั และชุมชน ให้สามารถเพ่ิมรายได ้ลดรายจ่าย และมีขีดความสามารถในการ

แข่งขนั 

นโยบายท่ี 3 นโยบายดา้นดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิต ให้อยูดี่มีสุข อยูเ่ยน็เป็นสุข อยา่งย ัง่ยืน เพ่ือดูแล

ความเป็นอยูข่องประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี บา้นเมืองสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความปลอดภยัใน

ชีวิตและทรัพยสิ์น ปลอดอาชญากรรม มีสุขภาวะ สุขอนามยัท่ีดี  มีความสุข มีความอบอุ่นในครอบครัวชุมชน

เขม้แขง็ และมีส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 

นโยบายท่ี 4 นโยบายด้านการพฒันาระบบการบริหารจัดการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในบริหารงาน

เทศบาลเมืองทุ่งสงโดยยึดหลกัธรรมาภิบาล ดว้ยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได ้มุ่งผลประโยชน์ของ

ประชาชนเป็นหลกับูรณาการทุกภาคส่วน ให้มีส่วนร่วมร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมท า ร่วมตรวจสอบ ร่วม

ประเมินผล ร่วมรับผิดชอบ ร่วมรับผลการพฒันา และร่วมภาคภูมิใจกบัความส าเร็จจากผลของพฒันาเมืองทุ่งสงท่ี

ไดร่้วมกนัท าอยา่งต่อเน่ืองดว้ยความรู้สึกรวมเป็นหน่ึงเดียววา่ “ทุกคนเป็นเจ้าของเมืองทุ่งสงร่วมกัน” 

นโยบายท่ี 5 นโยบายด้านการวางผงัเมืองและผงัชุมชน พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ เพ่ือรองรับการพฒันาเศรษฐกิจ และสงัคม การจดัการความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง การ

จดัการจราจร และภูมิทศัน์ของเมือง การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และท่ีส าคญัอยา่งยิ่ง

คือการจดัการภยัพิบติัอุทกภยั วาตภยั ดินถล่ม ภยัแลง้ และอคัคีภยั 

3) ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล 4 

ยทุธศาสตร์ ตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2563 

ใน 4 ยทุธศาสตร์ ไดแ้ก่  

 ยทุธศาสตร์ท่ี 1 พฒันาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวฒันธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพ

มาตรฐานท่ีเหนือกวา่ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ร่วมกนัจดัวางผงัเมือง พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน รักษาส่ิงแวดลอ้ม ป้องกนัน ้ าท่วม สู่

เมืองน่าอยูอ่ยา่งย ัง่ยนื 

ยทุธศาสตร์ท่ี 3 ร่วมกนัพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม สู่คุณภาพชีวติท่ีดีกวา่ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ปรับปรุงและพฒันาการบริหารจดัการองคก์รเทศบาลและองคก์รชุมชนสู่การบริหาร

จดัการท่ีดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปล่ียนแปลงสู่เทศบาลอจัฉริยะ 

4) เพื่อตอ้งการทราบระดบัของความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการใหบ้ริการดา้นบริหารจดัการขยะ

ของเทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2563    
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8. สรุปภำพรวมควำมพงึพอใจของประชำชนทีม่ีต่อกำรด ำเนินงำนตำมภำรกจิต่ำง ๆ ของเทศบำล
เมืองทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมรำช ประจ ำปี 2563  
 

ตำรำงที ่02  สรุปภำพรวมควำมพงึพอใจของประชำชนทีม่ต่ีอกำรด ำเนินงำนตำมภำรกจิต่ำง ๆ ของเทศบำลเมือง
ทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมรำช ประจ ำปี 2563  

ภำรกจิด้ำน ค่ำเฉลีย่ ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

ระดบั 
ควำมพงึพอใจ 

อนัดบั 

1. โครงสร้างพ้ืนฐาน  3.675 .59 มาก 1 

2. การศึกษา 3.621 .65 มาก 4 

3. สาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 3.614 .60 มาก 5 
4. บริการสงัคมและสวสัดิการ 3.551 .70 มาก 8 
5. การจดัการส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากร 3.621 .69 มาก 4 
6. การพฒันาเศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ 3.430 .73 ปานกลาง 9 
7. การรักษาความสงบปลอดภยัในชุมชน 3.605 .67 มาก 6 
8. การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั   3.650 .67 มาก 2 
9. การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมประเพณี 3.640 .70 มาก 3 
10. การบริหารจดัการเทศบาล 3.559 .69 มาก 7 
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9. สรุปภำพรวมควำมพงึพอใจของประชำชนทีม่ีต่อกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยเร่งด่วน  
(วำระท้องถิ่นเมืองทุ่งสง) 5 เร่ืองของผู้บริหำรเทศบำลเมืองทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมรำช 
ประจ ำปี 2563 
 
ตำรำงที ่03 สรุปภำพรวมควำมพงึพอใจของประชำชนทีม่ต่ีอกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยเร่งด่วน  
(วำระท้องถิ่นเมืองทุ่งสง) 5 เร่ือง ของผู้บริหำรเทศบำลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมรำช ประจ ำปี 2563 

นโยบำยเร่งด่วน (วำระท้องถิ่นเมืองทุ่งสง) 5 เร่ือง ค่ำเฉลีย่ ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

ระดบั 
ควำมพงึพอใจ 

อนัดบั 

1. จดัความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง ปรับปรุง
ถนน ทางเทา้ ปรับภูมิทศันเ์มือง และยกระดบัมาตรฐาน
ตลาดสดน่าซ้ือจดัท าฐานขอ้มูลและจดัระเบียบการขาย
สินคา้หาบเร่แผงลอยในเขตเทศบาลใหส้ าเร็จ  

3.670 .59 มาก 1 

2. สานต่อแผนป้องกนัและแกไ้ขปัญหาภยัพิบติัอุทกภยั     
วาตภยั และดินโคลนถล่ม ควบคูก่บัการป้องกนัภยัแลง้ท่ี
ส่งผลกระทบต่อชีวติ ความเป็นอยูแ่ละอาชีพของคนใน
ทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื 

3.650 .67 มาก 2 

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

3.430 .73 ปานกลาง 5 

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

3.513 .67 มาก 4 
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นโยบำยเร่งด่วน (วำระท้องถิ่นเมืองทุ่งสง) 5 เร่ือง ค่ำเฉลีย่ ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

ระดบั 
ควำมพงึพอใจ 

อนัดบั 

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

3.605 .67 มาก 3 

รวม 3.573 .52 มำก  
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10. สรุปภำพรวมควำมพงึพอใจของประชำชนทีม่ีต่อกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยกำรพฒันำ 5 ด้ำน
ของผู้บริหำรเทศบำลเมืองทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมรำช ประจ ำปี 2563 
 
ตำรำงที ่04  สรุปภำพรวมควำมพงึพอใจของประชำชนทีม่ต่ีอกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยกำรพฒันำ 5 ด้ำนของ
ผู้บริหำรเทศบำลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมรำช ประจ ำปี 2563 

นโยบำยด้ำน ค่ำเฉลีย่ ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

ระดบั 
ควำมพงึพอใจ 

อนัดบั 

1. การพฒันาการศึกษา ส่งเสริมการกีฬา 
ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินเพ่ือสร้างทุ่งสงเป็น “เมืองแห่งการเรียนรู้” 

3.625 .63 มาก 2 

2. การพฒันาเศรษฐกิจ เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพการ
พฒันาและส่งเสริมการคา้ขาย ของผูป้ระกอบการ 
ทุกประเภท ทุกระดบั และชุมชน ใหส้ามารถเพ่ิม
รายได ้ลดรายจ่าย และมีขีดความสามารถในการ
แข่งขนั 

3.430 .73 ปานกลาง 5 

3. การพฒันาคุณภาพชีวติ ใหอ้ยูดี่มีสุข อยูเ่ยน็เป็น

สุข อยา่งย ัง่ยนื เพ่ือดูแลความเป็นอยูข่อง

ประชาชนใหมี้คุณภาพชีวติท่ีดี บา้นเมืองสะอาด

และเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความปลอดภยัในชีวติ

และทรัพยสิ์น ปลอดอาชญากรรม มีสุขภาวะ 

สุขอนามยัท่ีดี มีความสุข มีความอบอุ่นใน

ครอบครัวชุมชนเขม้แขง็ และมีส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 

3.597 .60 มาก 3 

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

3.559 .69 มาก 4 
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นโยบำยด้ำน ค่ำเฉลีย่ ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

ระดบั 
ควำมพงึพอใจ 

อนัดบั 

5. การวางผงัเมืองและผงัชุมชน พฒันาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพ่ือรองรับ
การพฒันาเศรษฐกิจ และสงัคม การจดัการความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง การจดัการ 
จราจร และภูมิทศันข์องเมือง การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และท่ีส าคญั
อยา่งยิง่คือการจดัการภยัพิบติัอุทกภยั วาตภยั       
ดินถล่ม ภยัแลง้ และอคัคีภยั 

3.655 .61 มาก 1 

รวม 3.573 .51 มำก  
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11. สรุปภำพรวมควำมพงึพอใจของประชำชนทีม่ีต่อกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์กำรพฒันำของ
เทศบำล 4 ยุทธศำสตร์ ตำมแผนพฒันำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบำลเมืองทุ่งสง จังหวดั
นครศรีธรรมรำช ประจ ำปี 2563 
 
ตำรำงที ่05 สรุปภำพรวมควำมพงึพอใจของประชำชนทีม่ต่ีอกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์กำรพฒันำของ
เทศบำล 4 ยุทธศำสตร์ ตำมแผนพฒันำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบำลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมรำช 
ประจ ำปี 2563 

ยุทธศำสตร์ด้ำน ค่ำเฉลีย่ ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

ระดบั 
ควำมพงึพอใจ 

อนัดบั 

1. พฒันาการศึกษา ศาสนา ประเพณี 
ศิลปวฒันธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่
คุณภาพมาตรฐานท่ีเหนือกวา่ 

3.625 .63 มาก 2 

2. ร่วมกนัจดัวางผงัเมือง พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
รักษาส่ิงแวดลอ้ม ป้องกนัน ้ าท่วม สู่เมืองน่าอยูอ่ยา่ง
ย ัง่ยนื 

3.654 .58 มาก 1 

3. ร่วมกนัพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม สู่คุณภาพชีวติ
ท่ีดีกวา่ 

3.430 .73 ปานกลาง 4 

4. ปรับปรุงและพฒันาการบริหารจดัการองคก์ร
เทศบาลและองคก์รชุมชนสู่การบริหารจดัการท่ีดี
โดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความ
เปล่ียนแปลงสู่เทศบาลอจัฉริยะ 

3.559 .69 มาก 3 

รวม 3.567 .52 มำก  
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12. สรุปภำพรวมควำมพงึพอใจของประชำชนทีม่ีต่อกำรให้บริกำรด้ำนบริหำรจัดกำรขยะของ
เทศบำลเมืองทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมรำช ประจ ำปี 2563 
 
ตำรำงที ่06 สรุปภำพรวมควำมพงึพอใจของประชำชนทีม่ต่ีอกำรให้บริกำรด้ำนบริหำรจดักำรขยะของเทศบำล
เมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมรำช ประจ ำปี 2563 

ประเดน็ ค่ำเฉลีย่ ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

ระดบั 
ควำมพงึพอใจ 

อนัดบั 

กำรให้บริกำรด้ำนบริหำรจดักำรขยะ (สำธำรณสุข)     
1. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 3.72 .80 มาก 1 
2. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 3.67 .78 มาก 2 
3. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 3.64 .77 มาก 4 
4. ความสะอาดของถนนโดยภาพรวม 3.66 .77 มาก 3 
5. การปฏิบติัหนา้ท่ีกวาดขยะของเจา้หนา้ท่ี 3.60 .88 มาก 5 
6. การเก็บ/ขนขยะ/การลา้งท าความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.58 .79 มาก 6 
7. พนกังานกวาดขยะปฏิบติัหนา้ท่ีไดท้ัว่ถึงในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 3.54 .89 มาก 7 
8. การด าเนินงานของเทศบาลดา้นการบริหารจดัการขยะ 3.58 .77 มาก 6 

รวม 3.623 .69 มำก  
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13. สรุปควำมต้องกำรทีใ่ห้เทศบำลเมืองทุ่งสงปรับปรุงกำรด ำเนินงำนเป็นเร่ืองเร่งด่วนระดับ
ประชำชน  
 
ตำรำงที ่07 สรุปควำมต้องกำรทีใ่ห้เทศบำลเมืองทุ่งสงปรับปรุงกำรด ำเนินงำนเป็นเร่ืองเร่งด่วนระดบัประชำชน  

ล ำดบั ชุมชน ควำมต้องกำรทีใ่ห้เทศบำลเมืองทุ่งสงปรับปรุงกำรด ำเนนิงำนเป็นเร่ืองเร่งด่วน 
1 เขาปรีดี 1. จดัการจราจรช่วงเวลาหลงัเลิกเรียน เขม้งวดเร่ืองการจอดซอ้นคนั 

2. จดัดารคนเร่ร่อน (ขอทาน) ท่ียงัมีเยอะ 
3. แกไ้ขปัญหาพระปลอมเยอะ ช่วง 09.00 น. ยงันัง่รับบาตร 
4. จดัใหมี้ลานกิจกรรมส าหรับเยาวชน 
5. จดัสถานท่ีออกก าลงักาย พกัผอ่น 
6. การป้องกนัน ้ าท่วม 
7. ฟตุบาธหรือทางเทา้ไม่สะดวก เน่ืองจากมีแม่คา้มาตั้งขายสินคา้ 

2 สะพานเหลก็ 1. ขอถงัขยะเพ่ิมข้ึนตอนน ้ าท่วมถงัขยะลอยไปกบัน ้ า 
2. ดุแลและเยีย่มเยอืนผูสู้งอาย ุ
3. เทศบาลหาอาชีพหรือมีการฝึกอบรมฟรีท าใหป้ระชาชนมีรายไดเ้พ่ิมเพราะตอนน้ีเศรษฐกิจ
ไม่เพียงพอ 
4. เพ่ิมช่องทางอาชีพรายไดเ้พ่ิมประชาชน 
5. ความปลอดภยัเร่ืองยาเสพติด, ขโมย 
6. ยาเสพติดและเด็กวยัรุ่นท่ีมัว่สุมยามค ่าคืน 
7. มีการแจง้ข่าวสารเร่ืองภยัพิบติั น ้าท่วม อคัคีภยั 
8. อยากใหสื้บทอดประเพณีและวฒันธรรมต่าง ๆ 
9. มีการส่งเสริมประเพณีไทยภาคใตบ้า้นเราใหม้ากข้ึน 

3 เปรมประชา 1. การแจง้เหตุอุทกภยั ใหท้นัท่วงที และขอ้มูลปัจจุบนัทนัด่วน 
2. การประชาสมัพนัธ์ล่าชา้ และไม่เป็นขอ้มูลปัจจุบนั 
3. ปรับปรุงตดัแต่งตน้ไมริ้มทาง 

4 บา้นในหวงั 1. เยีย่มเยยีนผูสู้งอายโุดย อสม. 
2. ขดุลอกคลองส่ิงกีดขวางท่ีมากบัน ้ า 
3. ส่งเสริมวฒันธรรมประเพณีภาคใตพ้ร้อมมากข้ึน 

5 ทุ่งสง-หว้ยยอด 1. แกปั้ญหาน ้ าท่วม 
2. จดัการถนนท่ีมีดินแดงเยอะจากการขดุวางท่อ 
3. จดัหาช่องทางกบัผูท่ี้มีรายไดน้อ้ย 
4. แกไ้ขปัญหายาเสพติด 
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ล ำดบั ชุมชน ควำมต้องกำรทีใ่ห้เทศบำลเมืองทุ่งสงปรับปรุงกำรด ำเนนิงำนเป็นเร่ืองเร่งด่วน 
6 หลงัโรงพยาบาลทุ่งสง 1. จดัระเบียบการจราจร 

2. การฉีดลา้งถนน 
3. ไฟฟ้าตามถนน (ดบัแลว้มาซ่อมแซมชา้มาก) 
4. ปัญหายาเสพติด 
5. ความสะอาดในเมืองทุ่งสง 
6. การออกก าลงักายในชุมชน 
7. ส่งเสริมใหก้บัชาวบา้นอยูดี่มีสุข 
8. ถงัขยะในชุมชนนอ้ยมาก 

7 ทุ่งสง-นาบอน 1. เพ่ิมจ านวนถงัขยะ ถงัขยะไม่พอ ไม่ทัว่ถึง 
2. แกไ้ขปัญหารถติดช่วงเยน็ 
3. เพ่ิมกลอ้งวงจรปิดตามแยกต่าง ๆ เกิดอุบติัเหตบุ่อยคร้ัง 
4. แกปั้ญหาน ้ าท่วมอยา่งจริงจงั 
5. เพ่ิมไฟฟ้าตามหมู่บา้น 

8 บา้นพกัรถไฟทุ่งสง 1. การป้องกนัน ้ าท่วม 
2. ส่งเสริมใหมี้อาชีพหรือฝึกอาชีพมีรายไดเ้พ่ิมข้ึน 
3. เพ่ิมรายไดใ้หก้บัประชาชนดา้นช่องทางอาชีพ 

9 ประชาอุทิศ 1. การติดตามผลงานอยา่งจริงจงั 
2. แกไ้ขปัญหาเร่ืองขยะ 

10 ท่าแพเหนือ 1. การจราจร รถชนบ่อย ตอ้งมีต ารวจมายนืโบกจราจร ท าใหร้ถติด 
2. แกไ้ขปัญหาน ้ าท่วม ขดุลอกคูคลองเศษไมท่ี้หกัพงัลงมาขวางเสน้ทางการน ้ าไหลเกิดการ
ท่วมขงั 
3. สวนหยอ่มเพ่ิมดอกไมใ้หม้ากข้ึน  
4. ถงัขยะไม่เพียงพอต่อบา้นแต่ละหลงั 
5. ช่วงโควดิเศรษฐกิจไม่ดี อยากใหห้าช่องทางการสร้างรายไดเ้พ่ิมใหก้บัประชาชนใหมี้รายได้
เพ่ิมข้ึน 
6. แกไ้ขปัญหายาเสพติด เด็กวยัรุ่นชอบขบัรถตอนดึก ๆ 

11 ท่าแพใต ้ 1. แกไ้ขน ้ าท่วม ส่งผลใหบ้า้นเรือนท่ีอยูติ่ดคลองไดรั้บความเสียหาย 
2. ถงัขยะไม่เพียงพอและบางวนัขยะไม่ไดม้าเก็บ ถงัขยะลน้ ท าใหส่้งกล่ินเหมน็  
3. ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีรายไดเ้พ่ิมข้ึน 

12 บา้นนาเหนือ 1. ถนนไม่เรียบขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อ 
2. การจราจรหลงัเลิกเรียน 
3. การไฟฟ้าเขา้ถึงนอ้ย ทางไปทุ่งสง-นาบอน 
4. จดัใหมี้สวนสาธารณะมากกวา่น้ี เพราะวา่ในทุ่งสงยงัมีนอ้ยอยู ่
5. ปรับปรุงระบบน ้ าประปา  
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ล ำดบั ชุมชน ควำมต้องกำรทีใ่ห้เทศบำลเมืองทุ่งสงปรับปรุงกำรด ำเนนิงำนเป็นเร่ืองเร่งด่วน 
6. ปรับปรุงการจราจร แกไ้ขปัญหารถติดในช่วงเวลาชัว่โมงเร่งด่วน 
7. ขดุลอกคูคลองท่ีมีหญา้รกเพ่ือไม่ใหกี้ดขวางเวลาฝนตกหนกั และระบายน ้ าไม่ทนั 

13 เสริมชาติ 1. แกไ้ขปัญหาน ้ าท่วม 
2. อยากใหส่้งเสริมเร่ืองอาชีพและรายไดเ้พ่ิมข้ึน โดยเฉพาะผูสู้งอายท่ีุตอ้งมาดูแลรับผิดชอบ
ลูกหลานท่ีพอ่แม่ทอดท้ิง ผูท่ี้มีรายไดไ้ม่เพียงพอ 
3. อยากใหมี้การเยีย่มเยยีนและดูแลผูสู้งอาย ุผูท่ี้มีรายไดน้อ้ย 
4. แกไ้ขปัญหายาเสพติดและเด็กวยัรุ่นท่ีลกัขโมย 
5. แจง้ข่าวสารเร่ืองน ้ าท่วม ข่าวสารสาระความรู้กบัประชาชน 
6. ส่งเสริมประเพณีพ้ืนบา้นภาคใต ้
7. อยากไดเ้งินเยยีวยาน ้ าท่วมกบัภาระท่ีรับไม่ไหว 
8. เสียงตามสายปลาย ๆ ทา้ยชุมชนไม่ค่อยไดย้นิ 

14 ยทุธศาสตร์ 1. พฒันาการศึกษา 
2. เยยีวยาเงินค่าน ้ าท่วมใหบ้ริเวณพ้ืนท่ีน ้ าท่วม 
3. ปรับปรุงความสะอาดในเขตเทศบาล 
4. ปรับปรุงระบบน ้ าประปา 
5. ช่วยเหลือสาธารณภยัใหเ้ร็วกวา่น้ี 
6. ป้องกนัน ้ าท่วม พฒันาระบบการระบายน ้ า 
7. แกไ้ขปัญหารถติด ลดไฟแดง ท าใหร้ถติดมาก ช่วงถนนสั้น 
8. ซ่อมแซมถนนช ารุด 
9. ถงัขยะไม่เพียงพอ จะท้ิงขยะล าบาก 
10. สนามแบตไม่มีใหเ้ด็กไดใ้ชบ้ริการ มีการผกูขาดจากผูใ้หญ่ สนามเทนนิสไม่เพียงพอ 
11. Fitness หนา้อ าเภอไม่เพียงพอต่อผูเ้ล่น 
12. จดัการการจราจรบนถนน ไม่ใช่ท่ีเอาววัชนมาเดิน 

15 ตลาดใน 1. ช่วยเหลือเยยีวยาเงินส าหรับผูป้ระสบภยัน ้ าท่วม 
2. ปัญหาน ้ าท่วม 
3. จดัการระบบไฟแดง ป้องกนัรถติด 

16 ตะวนัออกวดัชยัชุมพล 1. จดัการกบัขยะ เพราะขยะตกคา้งมาก 
2. ลา้งถนนพฒันาการ ซอย 12 บอ่ย ๆ  
3. การประชาสัมพนัธใ์หป้ระชาชนรับรู้ข่าวสารต่าง ๆ 
4. ป้องกนัน ้าท่วม 
5. แกไ้ขปัญหาการจราจร 
6. การป้องกนัแกไ้ขปัญหายาเสพติดในชุมชน 
7. แกไ้ขปัญหายาเสพติด 
8. ปรับปรุงความสะอาดของถนน 
9. ปรับปรุงถนนหนทาง 
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ล ำดบั ชุมชน ควำมต้องกำรทีใ่ห้เทศบำลเมืองทุ่งสงปรับปรุงกำรด ำเนนิงำนเป็นเร่ืองเร่งด่วน 
17 หมู่บา้นพฒันา 1. ขยะตกคา้ง ถงัขยะไม่เพียงพอ ท าความสะอาดขา้งถนน และจดัถงัเก็บขยะใหเ้ป็นระเบียบ 

2. ประชาสมัพนัธ์ในกรณีน ้ าท่วมใหม้ากกวา่น้ี 
3. ไฟฟ้าแสงสวา่งตามซอย 
4. การจดัเก็บค่าขยะ 
5. ซ่อมแซมถนนท่ีมีความทรุดโทรม 
6. จดัระเบียบการจราจรของคนในการขบัข่ียานพาหนะ 
7. การปรับปรุงระบบน ้ าประปา 
8. การปรับปรุงใหมี้ทางเทา้ 
9. ช่วยจดัการในตลาดสดในดา้นการจราจร 
10. ช่วยป้องกนัปัญหาน ้ าท่วม 
11. การช่วยเหลือหลงัน ้ าลด 
12. ขดุลอกคลองท่าโหลนท่ีผา่นหมู่บา้นตลอดสาย 
13. จดัระเบียบการจราจรในถนนสายพฒันาการตลอดสาย จดัระเบียบการจอดรถของ
ร้านอาหารในชุมชน 
14. จดัการการรุกล ้าสร้างอาคารยืน่ลงไปในล าคลอง 
15. ติดตั้งกลอ้งวงจรปิดในชุมชนต่าง ๆ (20 ชุมชน) 
16. ปรับปรุงเสาไฟฟ้าสวยงามตามเกาะกลางของถนนทุกสาย 
17. หลอดไฟท่ีไม่ติดใชง้านไม่ไดต้ามซอยต่าง ๆ 
18. ตรวจตราดูแล คู คลอง เหมือง ในหมู่บา้นชุมชน 
19. ท าเคร่ืองหมายจราจร ท าท่ีจอดรถขีดเสน้รถยน์ รถเคร่ือง 
20. มีเวรยามคอยสอดส่องดูแลยามค ่าคืน ตามชุมชนและตอ้งแต่งชุดเจา้หนา้ท่ีเฉพาะกลุ่มเพ่ือ
ไม่ใหเ้หมือนประชาชนทัว่ไป 

18 ตลาดสด 1. เพ่ิมทางเทา้ 
2. แกไ้ขปัญหารถติด 
3. เพ่ิมถงัขยะ แกไ้ขขยะมาก  

19 โดมทองธานี (ท่าแพ) 1. พฒันาการดา้นภาษาองักฤษใหม้ากข้ึน 
20 ราชบริพาร 1. ส่งเสริมหรือการอบรมใหก้บัผูท่ี้มีรายไดน้อ้ย 

2. เพ่ิมการแจง้ข่าวสารเร่ืองน ้ าท่วม 
21 ยา่นการคา้ 1. การบริหารจดัการเร่ืองน ้ าท่วมอยา่งต่อเน่ือง 

2. การเก็บขยะไม่เป็นเวลา มาเก็บบา้งไม่เก็บบา้ง เก็บขยะใหส้ะอาด  
3. เวลามาลา้งถนนอยา่เท่าแต่ฉีด ฉีดไม่ดูคนอยูใ่นบา้น ท าใหน้ ้ าเขา้บา้น 
4. ป้ายจราจรเกาะกลางถนนหนา้โรงเรียนชยัชุมพล หา้งไทยสมบูรณ์ 
5. ขอใหมี้การขดุลอกคูระบายน ้ าเร่ือย ๆ เพ่ือป้องกนัน ้ าระบายไม่ทนั 
6. กรณีมีงบช่วยเหลือชุมชน ช่วยประชาสมัพนัธ์ใหทุ้กครัวเรือนทราบอยา่งทัว่ถึงกนั 
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ล ำดบั ชุมชน ควำมต้องกำรทีใ่ห้เทศบำลเมืองทุ่งสงปรับปรุงกำรด ำเนนิงำนเป็นเร่ืองเร่งด่วน 
7. อยากใหมี้การบริการสาธารณสุขใหม้ากกวา่น้ี 
8. การช่วยเหลือท่ีเทศบาลท าใหชุ้มชนขอใหเ้ขา้ถึงทุกกลุ่มบนพ้ืนฐานความเมตตา 
9. จดัการจราจร ดูแลการจอดรถ 
10. การช่วยเหลือและใหข้อ้มูลข่าวสารในการแจง้เตือน 
11. ติดกลอ้งวงจรปิดตามบริเวณชุมชน ส่ีแยกถนน 
12. ดูแลแมวจรจดั 
13. ส่งเสริมการท่องเท่ียว 
14. แกไ้ขปัญหายาเสพติด 
15. แกไ้ขปัญหานกท่ีมาเกาะตามสายไฟในเขตเทศบาลส่งเสียงร าคาญ ข้ีนกสกปรกตามถนน
บา้นเรือนประชาชน 

22 หน่วยงานของราชการ 
รัฐวสิาหกิจ องคก์ร
เอกชนและอ่ืน ๆ 

1. อยากใหพ้ฒันาความสะอาดของจุดต่าง ๆ ตามสถานท่ีขายของตอนเยน็ 
2. การป้องกนัน ้าท่วม ดูแลทอ่ระบายน ้า สร้างเข่ือนป้องกนัน ้าท่วมในตวัเมืองทุ่งสง 
3. จดัภูมิทศัน์ส่ีแยกไฟแดง ชยัชุมพลใหส้วยงาม (มุมท่ีพกัรถจกัรยานยนตไ์ม่สวยงาม ควรจะเอา
ออก) 
4. การก าจดัขยะ จดัถงัขยะไวต้ามจุดต่าง ๆ (บางจุดไม่มีถงัขยะเลย) 
5. การป้องกนัยาเสพติด 
6. การกวดขนัการจราจร การตีเส้นจราจรใหช้ดัเจน แบง่ช่องจอดรถยนต ์รถมอเตอร์ไซคใ์หช้ดัเจน 
7. ส่งเสริมเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การศึกษา และส่ิงแวดลอ้ม 
8. ติดตั้งกลอ้งวงจรปิดในเขตชุมชน 
9. เพ่ิมแสงสวา่งบริเวณถนนต่าง ๆ ทางร่วมทางแยก 
10. ติดตั้งกระจกโคง้บริเวณทางร่วมทางแยก 
11. ติดตั้งอินเทอร์เน็ตท่ีท าการชุมชนเพ่ือพฒันาชุมชน 
11. จดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์ชุมชนท่ีเสียหายจากปัญหาน ้าท่วม 
12. ปรับปรุงเสียงตามสาย 
13. ถนนท่ีใชส้ัญจรแบบวนัเวย ์ควรก าหนดใหช้ดัเจนเร่ืองการจอดรถ เช่น  
วนัคู่-วนัค่ี แบง่ฝ่ังในการจอด เพ่ือรถท่ีสัญจรจะเดินรถง่าย เป็นตน้ 
14. จดัการหาบเร่ แผงลอยไม่เป็นระเบียบ ปิดทางเขา้-ออกบา้นเรือน ถนนสกปรก 
15. ขายของทอดท าใหถ้นนเป็นคราบน ้ามนัหนา ท าใหร้ถล่ืน 
16. จดัการคนสติไม่ดี ขอใหมี้หน่วยงานมารับผดิชอบ (เพราะไม่รู้จะแจง้ท่ีไหน) 
17. ช่วยเงินช่วยเหลือน ้าท่วมชาวบา้น ควรเขา้ช่วยเหลือใหเ้ร็วทนัทว่งทีกวา่น้ี และการจดัการขยะ
หลงัน ้าลด ควรจดัการไดเ้ร็วกวา่น้ี 
18. ควรมีป้ายจ ากดั หา้มรถใหญ ่เช่น สิบลอ้ เขา้ทางซอยหมู่บา้นพฒันา เน่ืองจากถนนในซอย
ค่อนขา้งแคบ ไม่ปลอดภยัต่อผูข้บัจกัรยานยนต ์เป็นตน้ 
19. ปรับปรุงถนนในซอยหมู่บา้นพฒันาท่ีท าใหม่ ต่างระดบัจนเกินไป (สูงเกิน) ท าใหเ้กิดอบุติัเหตุ
บ่อยคร้ัง 
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14. สรุปควำมต้องกำรทีใ่ห้เทศบำลเมืองทุ่งสงปรับปรุงกำรด ำเนินงำนเป็นเร่ืองเร่งด่วนระดับชุมชน  
 
ตำรำงที ่08 สรุปควำมต้องกำรทีใ่ห้เทศบำลเมืองทุ่งสงปรับปรุงกำรด ำเนินงำนเป็นเร่ืองเร่งด่วนระดบัชุมชน  

ล ำดบั ชุมชน ควำมต้องกำรทีใ่ห้เทศบำลเมืองทุ่งสงปรับปรุงกำรด ำเนนิงำนเป็นเร่ืองเร่งด่วน 
1 เขาปรีดี 1. ขอขยายเขตประปาชุมชน เน่ืองจากชาวบา้นขาดแคลนน ้ ามา 2 ปีแลว้ (2562) 

2. ปรับปรุง ซ่อมแซม เคร่ืองสูบน ้ าของประชาชนชุมชนเขาปรีดี หรือซ้ือเคร่ืองสูบน ้ าใหม่ 
(เคร่ืองสูบน ้ าเก่าจะเส่ือมสภาพแลว้) (2562) 
3.ท าฝายมีชีวติ เพ่ือใหมี้น ้ าและตน้ไม ้ไดมี้น ้ าใชใ้นฤดูแลง้ 2560) 

2 สะพานเหลก็ 1. ติดตั้งเคร่ืองขยายเสียงเพ่ือส่ือสารในชุมชน (2562) 
2. ติดตั้งกลอ้งวงจรปิด CCTV (2557) 
3. เพ่ิมรางวตี่อจากซอยพรานนุ่นก่อนถึงสุสานจีน (2562) 
4. ขดุลอกคูคลอง คูระบายน ้ า ป้องกนัน ้ าท่วมซ ้ าซาก (2562) 
5. เพ่ิม Wifi หรือ อินเตอร์เน็ต ฟรีใหท้ัว่ถึงทุกชุมชน (2562) 
6. แกไ้ขปัญหาการจราจรติดขดัในช่วงเชา้บริเวณสะพานคู่ (2562) 

3 เปรมประชา 1. ติดตั้งกลอ้งวงจรปิด  CCTV (2562) 
2. ติดตั้งหอกระจายข่าว (2562) 
3. รณรงคก์ารควบคุมปริมาณสุนขัและแมวจรจดั (2561) 
4. การลา้งถนน เพ่ิมรอบการเก็บขยะ ประชาสมัพนัธ์โครงการคดัแยกขยะจากตน้ทาง 
(2561) 

4 บา้นในหวงั 1. ติดตั้งกลอ้งวงจรปิด  CCTV บริเวณจุดเส่ียง (2562) 
2. ช่วยปรับปรุงภูมิทศันศ์าลาชุมชน (2562) 
3. เพ่ิมขยายเสาไฟฟ้าและแสงสวา่งบริเวณถนนเลียบคลอง (2562) 
4. ปรับปรุงถนนชุมชนบา้นในหวงั ซอย 2 (ต่อเน่ืองตลอดเสน้ทาง) (2562) 
5. รณรงคก์ารปลูกป่าถนนเลียบคลองจกัรยานจากถ ้าทอหูกไปจรดป้อมยามทางเขา้
สวนสาธารณะพฤกษาสิรินธร (2562) 
6. ติดตั้งระบบเสียงตามสาย (2563) 
7. เปล่ียนขนาดท่อระบายน ้ าก่อนถึงสะพานซอย 4 (2563) 

5 ทุ่งสง-หว้ยยอด 1. สร้างสะพานขา้มถนนหนา้หา้งสหไทย (2563) 
2. ติดตั้งตูแ้ดงหรือตูจ้ราจรในชุมชน เพ่ือใหมี้การตรวจตราในเวลากลางคืน (2562) 
3. แกไ้ขปัญหาระบบส่องสวา่งถนนในชุมชน (2562) 
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ล ำดบั ชุมชน ควำมต้องกำรทีใ่ห้เทศบำลเมืองทุ่งสงปรับปรุงกำรด ำเนนิงำนเป็นเร่ืองเร่งด่วน 
6 หลงัโรงพยาบาล 

ทุ่งสง 
1. ติดตั้งกลอ้งวงจรปิด CCTV เพ่ือป้องกนัปัญหาอาชญากรรมและการลกัเลก็ขโมยนอ้ย 
(2560) 
2. ติดตั้งตูแ้ดงหรือตูจ้ราจร เพ่ือใหมี้เจา้หนา้ท่ีต ารวจมาคอยดูแลทรัพยสิ์นของประชาชน 
และป้องกนัปัญหายาเสพติด (2562) 
3. ปรับปรุงหอกระจายข่าว 2560) 
4. ปรับปรุงถนน คูระบายน ้ า หนา้ท่ีท าการชุมชนและบริเวณรอบวดัชยัชุมพล (2560) 
5. จดัสรรงบประมาณเร่ืองสวสัดิการค่าตอบแทนใหก้บัประธานชุมชนและคณะกรรมการ
ชุมชน (2562) 
6. รีบซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสวา่ง เม่ือช ารุดเสียหาย (2563) 
7. ขอถงัขยะเพ่ิม เน่ืองจากช ารุดและสูญหายช่วงน ้ าท่วม โดยเฉพาะหนา้โรงพยาบาลเก่า 
(2563) 
8. จดัท ารางน ้ าหลงัคาท่ีท าการชุมชน ป้องกนัน ้ าไหลไปบา้นขา้งเคียง (2563) 
9. เทพ้ืนคอนกรีตลานออกก าลงักาย (2563) 

7 ทุ่งสง-นาบอน 1. ขยายถนนทุ่งสง-นาบอน ซอย 3 ใหท้ะลุซอย 5 (คสล.) เพ่ือแกไ้ขปัญหาจราจรตอนเชา้
เยน็ (2560) 
2. จดัระเบียบจราจร ติดป้าย ตีเสน้ขาวแดง (2562) 
3. ขอรับการสนบัสนุนงบประมาณในการด าเนินการกิจกรรมสืบสานประเพณีวฒันธรรม 
(2562) 
4. สร้างศาลาชุมชนใหม่ (2560) 
5. ปรับปรุงคูระบายน ้ า ถนนทุ่งสง-นาบอน ซอย 1 เน่ืองจากน ้ าท่วมบ่อย (2559) 
6. เพ่ิมแสงสวา่งภายในชุมชน (2563) 

8 บา้นพกัรถไฟทุ่งสง 1. แกปั้ญหาการจราจรภายในบา้นพกัรถไฟทุ่งสง โดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วน ช่วงรับส่ง
นกัเรียนจะติดขดัมาก (2559) 
2. ท าคูระบายน ้ าแบบรางว ีภายในบา้นพกัรถไฟและรอบ ๆ สนามฟตุบอลหลงับา้นพกั
รถไฟทุ่งสง เพ่ือแกไ้ขปัญหาถนนแคบ รถขบัสวนทางกนัไม่ได ้(2559) 
3. ปรับปรุงถนน ซ่อมแซมถนนและไหล่ทาง ส่วนท่ีช ารุด (2561) 
4. ติดตั้งกลอ้งวงจรปิด  CCTV ตามจุดส าคญัต่าง ๆ เพ่ือสอดส่องดูแลความเคล่ือนไหวใน
บา้นพกัรถไฟทุ่งสง (2562) 
5. ตดัและตกแต่งตน้ท่ีมีความสูง ไม่ความปลอดภยัต่อผูอ้ยูอ้าศยัและสญัจรไปมาบริเวณ
บา้นพกัรถไฟทุ่งสง (2562) 

9 ประชาอุทิศ 1. จดัการผูท่ี้รุกล ้าคลองตมอยา่งจริงจงั (2562) 
2. ซ่อมแซมล าโพงหอกระจายข่าวท่ีเสียหาย 1 ลูก (2563) 
3. ติดตั้งกลอ้งวงจรปิด  CCTV ในถนนประชาอุทิศ ซอย 9 (2562) 
4. ขอถงัขยะเพ่ิมในถนนประชาอุทิศ ซอย 9 (2562) 
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ล ำดบั ชุมชน ควำมต้องกำรทีใ่ห้เทศบำลเมืองทุ่งสงปรับปรุงกำรด ำเนนิงำนเป็นเร่ืองเร่งด่วน 
10 ท่าแพเหนือ 1. เพ่ิมถงัขยะจุดในซอยเลก็ ๆ และจุดท่ีมีปริมาณบา้นมาก ๆ (2559) 

2. การซ่อมแซมถนนท่ีช ารุด เพ่ือป้องกนัอุบติัเหต ุ(2562) 
3. ก ากบัการสร้างหมู่บา้นโครงการต่าง ๆ ไม่ใหส่้งผลกระทบกบัชุมชนและการใชถ้นน 
(2562) 
4. การสร้างรายไดเ้พ่ิมใหก้บัประชาชนใหมี้รายไดเ้พ่ิมข้ึน เช่น การหาต าแหน่งงานวา่งใน
หน่วยงานต่าง ๆ เป็นตน้ (2563) 
5. จดักิจกรรมใหก้บัเยาวชนเพื่อลดปัญหายาเสพติด (2563) 

11 ท่าแพใต ้ 1. แกไ้ขตล่ิงพงับริเวณท่ีท าการชุมชน และฝ่ังตรงกนัขา้มกบั โดยการสร้างฝาพนงักั้น 
(2560) 
2. ซ่อมแซมหอกระจายข่าว สายและล าโพงช ารุดเสียหาย (2561) 
3. เพ่ิมขนาดหมอ้แปลงไฟฟ้า ป้องกนัไฟฟ้าตก เน่ืองจากมีจ านวนบา้นเรือนมากข้ึน (2562) 
4. ติดตั้งตูแ้ดงหรือตูจ้ราจร เพ่ือใหมี้เจา้หนา้ท่ีต ารวจมาคอยดูแลทรัพยสิ์นของประชาชน 
ดูแลความเรียบร้อยในเวลากลางคืน (2561) 
5. ติดตั้งไฟสญัญาณจราจรทางเขา้โรงเรียนมธัยมเทศบาลวดัท่าแพ (2562) 
6. ขอขยายเขตประปาไปท่ีบา้นเลขท่ี 42, 43, 43/1, 44, 44/1, 44/2 (2562) 

12 บา้นนาเหนือ 1. ติดตั้งหอกระจายข่าวอยา่งเร่งด่วน เพ่ือใชใ้นการประชาสมัพนัธ์ข่าวสารต่าง ๆ (2560) 
2. ติดตั้งกลอ้งวงจรปิด CCTV บริเวณ 3 แยกทางเขา้โรงเรียนเทศบาลบา้นนาเหนือ (2560) 
3. จดัใหมี้การตรวจสุขภาพใหแ้ก่ประชาชน อยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง (2562) 
4. เพ่ิมสถานท่ีออกก าลงักาย (2562) 
5. ควบคุมการเก็บขยะตามรอบวนัท่ีก าหนด และเก็บใหห้มดทุกช้ิน (2562) 
6. ขดุลอกคูคลอง ตลอดสายชุมชนสายท่งสง-นครศรีธรรมราช และถนนสายรถไฟ (2563) 

13 เสริมชาติ 1. ปรับภูมิทศันห์นองป่าแก่และจดัใหมี้เคร่ืองเล่นส าหรับเด็ก เพื่อใหเ้ป็นสถานท่ีพกัผอ่น
และออกก าลงักาย (2560) 
2. ติดตั้งกลอ้งวงจรปิด CCTV (2563) 
3. ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย (2563) 
4. สร้างสนามฟตุบอลขนาดเลก็บริเวณหนองป่าแก่ (2563) 
5. ควรจดัพ้ืนท่ีใหร้้านคา้แผงลอยท่ีตั้งบนถนน (ริมถนนเสริมชาติ) เพราะจะท าให้
การจราจรคล่องตวัข้ึน (2562) 
6. เพ่ือใหก้ารปฏิบติัหนา้ท่ีในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย เทศบาลควรจะ
อนุมติัค่าตอบแทนใหป้ระธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชน เพ่ือเป็นการสร้างขวญัและ
ก าลงัใจ (2562) 
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ล ำดบั ชุมชน ควำมต้องกำรทีใ่ห้เทศบำลเมืองทุ่งสงปรับปรุงกำรด ำเนนิงำนเป็นเร่ืองเร่งด่วน 
14 ยทุธศาสตร์ 1. ติดตั้งหอกระจายข่าว (2561) 

2. ติดตั้งกลอ้งวงจรปิด CCTV (2561) 
3. ติดตั้งป้ายเตือน ป้ายหยดุ บริเวณทางร่วมทางแยก (2563) 
4. ควรจดัเจา้หนา้ท่ีดา้นสาธารณสุขมาตรวจสุขภาพเบ้ืองตน้และใหค้  าแนะน าการดูแล
สุขภาพใหก้บัประชาชนอยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง (2562) 
5. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าในชุมชน (2562) 
6. จดัการการจราจรบนถนน ไม่ใหเ้ป็นท่ีเล้ียงววัชน (2563) 

15 ตลาดใน 1. ปรับปรุงถนนในชุมชนโดยการลาดยางแอสฟัลท ์(2560) 
2. ส ารวจผูไ้ดรั้บผลกระทบจากน ้าท่วมเพ่ิมเติม (2563) 
3. ปรับปรุงเสน้จราจรบริเวณหนา้หอสมุด ป้องกนัอุบติัเหตุ (2563) 
4. ขดุลอกคูระบายน ้ า ถนนตลาดใน ซอย 1 (2563) 

16 ตะวนัออก 
วดัชยัชุมพล 

1. ติดตั้งหมอ้แปลงไฟฟ้าบริเวณทางเขา้ถนนพฒันาการซอย 12 เพ่ือแกไ้ขกระแสไฟฟ้าตก
บ่อย ถนนพฒันาการซอย 8 และ 12 และปรับปรุงระบบส่องสวา่งถนนบริเวณบา้นนาง
สุภาพร  ปลอดเถาว ์ขา้งทางรถไฟ (2561) 
2. ดูแลผูป่้วยติดเตียง (2562) 
3. ท าลูกกรงรอบศาลาอเนกประสงคภ์ายในชุมชน เพ่ิมแสงสวา่งภายในศาลาชุมชนและ
ลานกีฬาชุมชน (2562) 
4. ปรับปรุงคอสะพานขา้มคลองทั้ง 2 ฝ่ังสะพานทางขา้มคลองท่าโหลนไปถนนพฒันาการ
ซอย 12 ขา้งบา้นนายนุกร  ทองค า (2560) 
 5. ปรับปรุงสนามเด็กเล่น อุปกรณ์ของเล่นเด็กท่ีช ารุดเสียหาย (2563) 

17 หมู่บา้นพฒันา 1. ติดตั้งกลอ้งวงจรปิด CCTV (2560) 
2. จดัการสุนขัและแมวจรจดั เพราะเยอะมาก (2560) 
3. ประชาสมัพนัธก์ารแยกขยะของชุมชน เพ่ิมรอบการเก็บขยะ (2560) 
4. จดัระเบียบการจราจรและการจอดรถถนนสายพฒันาการ เพ่ิมป้ายลดความเร็ว ป้ายหา้ม
จอด (2562) 
5. ขดุลอกคูคลองในชุมชนเพ่ือป้องกนัน ้ าท่วม (2562) 
6. จดัท าซุม้ทางเขา้ชุมชน 3 ซุม้ จดัท าราวสะพานขา้งศาลาชุมชน และปรับภูมิทศันบ์ริเวณ
ศาลาชุมชน (2562) 
7. ท าผนงักั้นน ้ าบริเวณทางเขา้หมู่บา้นเอกวฒัน์ เพ่ือชะลอการไหลของน ้ าช่วงน ้ าท่วม 
(2563) 
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ล ำดบั ชุมชน ควำมต้องกำรทีใ่ห้เทศบำลเมืองทุ่งสงปรับปรุงกำรด ำเนนิงำนเป็นเร่ืองเร่งด่วน 
18 ตลาดสด 

 
1. ช่วยฉีดพน่ฆ่าเช้ือในตลาดสดและรอบตลาด (2562) 
2. ติดตั้งกลอ้งวงจรปิด CCTV ในตลาดสดและรอบตลาด (2560) 
3. ประชาสมัพนัธ์ตลาดชั้น 2 อยา่งจริงจงัและเป็นรูปธรรม  (2561) 
4. หามาตรการก าจดัหนูในตลาดสดอยา่งจริงจงั และท าทนัที (2560) 
5. แกไ้ขปัญหาพ้ืนตลาดสดท่ีล่ืน เน่ืองจากใชก้ระเบ้ืองปูพ้ืนไม่เหมาะสม และควรลา้งท า
ความสะอาดพ้ืนดว้ยเคร่ืองฉีดน ้ าแรงดนัสูง อยา่งนอ้ยสปัดาห์ละ 1 คร้ัง (2560) 
6. ขอคืนพ้ืนท่ีทางเทา้ เพ่ือความสะดวกในการจราจร การจอดรถ และการด ารงชีวติ
ประจ าวนั (2563) 

19 โดมทองธานี  
(ท่าแพ) 
 

1. จดัใหมี้ WiFi หรืออินเตอร์เน็ต ฟรีใหท้ัว่ถึงทุกชุมชน (2562) 
2. จดัระบบแสงสวา่งภายในชุมชนดว้ยระบบโซล่าเซลล ์(2562) 
3. ขดุลอกคลองท่าแพ (2563) 
4. ติดตั้งป้ายยนิดีตอ้นรับเมืองทุ่งสง บริเวณเทศบาลต าบลถ ้าใหญ่ (คลองท่าแพ) (2563) 
5. ปรับภูมิทศันบ์ริเวณคอสะพานคลองท่าแพ (2563) 

20 ราชบริพาร 1. จดัระเบียบการจอดรถอยา่งถาวรบนพ้ืนผิวถนนราชบริพารตลอดแนวเสน้ (2561) 

2. ตกแต่งสถานท่ีสวนสาธารณะถ ้าตลอด ใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีปลอดภยั สวยงามร่มร่ืน น่าเขา้

เยีย่มชม (2561) 

3. ติดตั้งหอกระจายข่าว (2563) 

4. จดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีคอยดูแลความปลอดภยัในสถานท่ีเพื่อป้องกนัอาชญากรรมและ 

ยาเสพติด (2562) 

5. สร้างจิตส านึกเร่ืองการท้ิงขยะ การดูแลรักษาน ้ าประปาของส่วนรวม (2562) 

6. ใหด้ าเนินการตามแผนงานโครงการในการพฒันาพทุธสถานถ ้าตลอด (2561) 

21 ยา่นการคา้ 
 
 

1. การบริหารจดัการเร่ืองน ้ าท่วมอยา่งต่อเน่ือง 
2. การเก็บขยะไม่เป็นเวลา มาเก็บบา้งไม่เก็บบา้ง เก็บขยะใหส้ะอาด  
3. เวลามาลา้งถนนอยา่เท่าแต่ฉีด ฉีดไม่ดูคนอยูใ่นบา้น ท าใหน้ ้ าเขา้บา้น 
4. ป้ายจราจรเกาะกลางถนนหนา้โรงเรียนชยัชุมพล หา้งไทยสมบูรณ์ 
5. ขอใหมี้การขดุลอกคูระบายน ้ าเร่ือย ๆ เพ่ือป้องกนัน ้ าระบายไม่ทนั 

22 หน่วยงานของ
ราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องคก์รเอกชนและ
อ่ืน ๆ 
 

1. อยากใหพ้ฒันาความสะอาดของจุดต่าง ๆ ตามสถานท่ีขายของตอนเยน็ 
2. การป้องกนัน ้ าท่วม ดูแลท่อระบายน ้ า สร้างเข่ือนป้องกนัน ้ าท่วมในตวัเมืองทุ่งสง 
3. จดัภูมิทศัน์ส่ีแยกไฟแดง ชยัชุมพลใหส้วยงาม (มุมท่ีพกัรถจกัรยานยนตไ์ม่สวยงาม ควร
จะเอาออก) 
4. การก าจดัขยะ จดัถงัขยะไวต้ามจุดต่าง ๆ (บางจุดไม่มีถงัขยะเลย) 
5. การป้องกนัยาเสพติด 
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15. สรุปควำมต้องกำรทีใ่ห้เทศบำลเมืองทุ่งสงปรับปรุงกำรด ำเนินงำนเป็นเร่ืองเร่งด่วนระดับเมือง  
 
ตำรำงที ่09 สรุปควำมต้องกำรทีใ่ห้เทศบำลเมืองทุ่งสงปรับปรุงกำรด ำเนินงำนเป็นเร่ืองเร่งด่วนระดบัเมือง 

ล ำดบั ประเดน็ ควำมต้องกำรทีใ่ห้เทศบำลเมืองทุ่งสงด ำเนินกำรเป็นเร่ืองเร่งด่วนระดบัเมือง 
1 ขยะ/ความสะอาด 1. รณรงคก์ารคดัแยกขยะทางตน้ทางอยา่งจริงจงั 

2. การท าความสะอาดถนนลดฝุ่ นละออง ควรลา้งถนนทุกวนัหรืออยา่งนอ้ย
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 
3. บริหารจดัการขยะอยา่งครบวงจรทั้งระบบ 

2 ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบา้นเมือง 

1. จดัการสุนขัและแมวจรจดัอยา่งครบวงจร 
2. จดัระเบียบตลาดเปิดทา้ย ใหมี้จ านวนและวนัท าการท่ีลดลง 
3. อยากใหมี้สายตรวจเขา้ตรวจทุกชุมชน กวดขนัการมัว่สุมและเด็กเยาวชนท่ีขบั
รถเสียงดงัเวลากลางคืน 
4. หาวธีิการจดัการหรือก าจดันกพิราบ นกเอ้ียง และสตัวอ่ื์น ๆ ท่ีเป็นพาหะ 
น าโรค 
5. จดัระเบียบการบิณฑบาตพระสงฆท่ี์ยนืรอบริเวณจุดเดิมเป็นเวลานาน 
โดยเฉพาะถนนชนปรีดา 
6. จดัระเบียบคนเร่ร่อน คนจรจดั คนสติไม่สมประกอบ บริเวณตลาดเชา้     
ตลาดสด ตลาดโตรุ่้ง ยา่นการคา้ และสถานีรถไฟ อาจจะส่ือสารกบัญาติพ่ีนอ้ง
เพ่ือร่วมแกปั้ญหาหรือส่งตวัรักษา 
7. จดัระเบียบหาบเร่ แผงลอย ท่ีวางของขายบนทางสาธารณะ ทางเทา้ บริเวณ
ยา่นการคา้ ใหค้นสามารถเดินสญัจรได ้

3 การจราจร 1. เพ่ิมสญัญาณไฟจราจร ติดตั้งกระจกโคง้ บริเวณจุดเส่ียง 
2. จดัระเบียบจราจร ท่ีจอดรถ (แยกระหวา่งรถจกัรยานยนตก์บัรถยนต)์ การจอด
รถซอ้นคนั การสร้างจิตส านึก เพื่อลดปัญหารถติดและอุบติัเหตุ โดยเฉพาะ
ในช่วงเวลาเร่งด่วน  
3. ขอคืนพ้ืนท่ีฟตุบาท แกไ้ขปัญหาการวางของขายบนกีดขวางทางเทา้ 
4. เพ่ิมอาสาจราจรบริเวณทางร่วมทางแยก 
5. การจดัระบบเดินรถแบบวนัเวยใ์นช่วงเวลาเร่งด่วน 

4 ภูมิทศัน ์ 1. จดัระเบียบสายไฟเพื่อความปลอดภยัและสวยงาม ใหล้งดินถนนชนปรีดาจาก
หนา้เทศบาลทุ่งสงไปจรดส่ีแยกชนปรีดา หรือถนนเสน้อ่ืนท่ีมีความเหมาะสม 
2. ปรับปรุงภูมิทศัน์สถานท่ีต่าง ๆ สร้างเอกลกัษณ์ท่ีเป็นของเมืองทุ่งสง เพ่ือการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว 
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ล ำดบั ประเดน็ ควำมต้องกำรทีใ่ห้เทศบำลเมืองทุ่งสงด ำเนินกำรเป็นเร่ืองเร่งด่วนระดบัเมือง 
5 คุณภาพชีวติ 1. พฒันาสวนสาธารณะพฤกษาสิรินธร ถ ้าตลอด และสถานท่ีอ่ืน ๆ ใหเ้ป็น

สถานท่ีออกก าลงักายและเป็นแหล่งท่องเท่ียวหลกัของเทศบาลเมืองทุ่งสงอยา่ง
จริงจงั 
2. เพ่ิม WiFi หรือ อินเตอร์เน็ต ศูนย ์ICT ชุมชน ใหท้ัว่ถึงทุกชุมชน 
3. จดัระบบการศึกษาในทุกระดบัอยา่งจริงจงัเป็นรูปธรรม 
4. ใหค้วามรู้เก่ียวกบัการป้องกนัโรคติดต่อต่าง ๆ 

6 ยาเสพติด/ 
ความปลอดภยัในชีวติ
และทรัพยสิ์น 

1. ปรับปรุงระบบไฟส่องสวา่งถนนและซอย โดยเฉพาะจุดเส่ียง 
2. ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในชุมชนอยา่งจริงจงัและใหมี้ความยัง่ยนื 
3. ประสานสร้างสะพานลอยระหวา่งช่วงโรงเรียนเสริมปัญญาและหา้งสหไทย 
เพื่อใหน้กัเรียนและประชาชนมีความสะดวกในการขา้มถนนช่วงชัว่โมงเร่งด่วน 

7 การระบายน ้ า/ 
การป้องกนัน ้ าท่วม 

1. ขดุลอกคูคลอง/ท่อระบายน ้ า/คูระบายน ้ า ตามจุดต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ือง 
2. ก าหนดแผนงาน/โครงการเพ่ือป้องกนัและแกไ้ขปัญหาน ้ าท่วมอยา่งย ัง่ยนื 
3. จดัการกบัผูรุ้กล ้าแม่น ้ าล าคลองต่าง ๆ 

8 ส่ิงแวดลอ้ม 1. รณรงคใ์หป้ลูกตน้ไมริ้มถนนเพ่ือความสวยงามและความร่มร่ืน สร้างป่า
ชุมชน เพื่อการลดโลกร้อน 
2. รณรงคป์ลูกจิตส านึกใหอ้นุรักษแ์ม่น ้ า ล าคลอง หว้ยหนอง ล าเหมือง การ
สร้างฝายน ้ าลน้ประเภทต่าง ๆ การป้องกนัการบุกรุกริมแม่น ้ าล าคลอง 
3. รณรงคใ์หป้ระชาชนลดการใชถุ้งพลาสติกและโฟมอยา่งจริงจงั 
4. ก าจดันกแร่ร่อน ป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่าง ๆ 

9 ถนน 1. ซ่อมแซมถนนท่ีช ารุดจนส่งผลต่อการจราจร 
2. ตีเสน้จราจรจุดท่ีมีขบัคัง่การจราจร 

10 ลานกีฬา/อุปกรณ์กีฬา 1. ส่งเสริมการออกก าลงักายอยา่งจริงจงั เช่น การจดัหาอุปกรณ์กีฬา เคร่ืองเล่น
เด็ก มาทดแทนของเก่าท่ีช ารุด ปรับปรุงพ้ืนสนาม เป็นตน้ 
2. สร้างสนามเด็กเล่นหรือเพ่ิมสนามกีฬาออกก าลงักายท่ีมีมาตรฐาน 

11 การสร้างอาชีพ/
เศรษฐกิจ 

1. ส่งเสริมอาชีพใหก้บัประชาชน ผูท่ี้มารายไดน้อ้ยและผูว้า่งงาน 
2. จดัหางานใหก้บันกัศึกษาท่ีจบใหม่ในแหล่งงานในเครือเทศบาลเมืองทุ่งสง 
3. ช่วยประชาสมัพนัธ์ตลาดชั้น 2 อยา่งจริงจงัและเป็นรูปธรรม ท าทนัที 

12 ช่วยเหลือ 
กลุ่มผูเ้ปราะบาง 

1. ดูแลและใหก้ารช่วยเหลือผูสู้งอาย ุคนพิการ และผูย้ากไร้ ท่ีช่วยเหลือตวัเอง
ไม่ไดอ้ยา่งเป็นระบบและครบวงจร 
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16. เปรียบเทยีบผลกำรวเิครำะห์ควำมพงึพอใจของประชำชนทีม่ีต่อกำรด ำเนินงำนตำมภำรกจิ   
ต่ำง ๆ ของเทศบำลเมืองทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมรำช 5 ปี ย้อนหลงั (ประจ ำปี 2559-2563) 
 
ตำรำงที ่010 เปรียบเทยีบผลกำรวเิครำะห์ควำมพงึพอใจของประชำชนทีม่ต่ีอกำรด ำเนนิงำนตำมภำรกจิต่ำง ๆ 
ของเทศบำลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมรำช 5 ปี ย้อนหลงั (ประจ ำปี 2559-2562) 

  ด้ำน ค่ำเฉลีย่ ระดบัควำมพงึพอใจ 

2559 2560 2561 2562 2563 2559 2560 2561 2562 2563 
1. โครงสร้างพ้ืนฐาน  3.235 3.260 3.428 3.529 3.675 ปาน

กลาง 
ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

มาก มาก 

2. การศึกษา 3.257 3.328 3.472 3.511 3.621 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

มาก มาก 

3. สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

3.153 3.235 3.467 3.518 3.614 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

มาก มาก 

4. บริการสงัคมและ
สวสัดิการ 

3.283 3.316 3.395 3.524 3.551 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

มาก มาก 

5. การจดัการส่ิงแวดลอ้มและ
ทรัพยากร 

3.141 3.177 3.291 3.440 3.621 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

มาก 

6. การพฒันาเศรษฐกิจชุมชน
และอาชีพ 

3.121 3.112 3.228 3.411 3.430 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

7. การรักษาความสงบ
ปลอดภยัในชุมชน 

3.186 3.231 3.444 3.458 3.605 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

มาก 

8. การป้องกนัและบรรเทา 
สาธารณภยั   

3.186 3.231 3.272 3.423 3.650 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

มาก 

9. การท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรมประเพณี 

3.270 3.280 3.560 3.601 3.640 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

มาก มาก มาก 

10. การบริหารจดัการ
เทศบาล 

3.138 3.212 3.346 3.491 3.559 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

มาก 

รวม 3.199 3.273 3.403 3.495 3.596 ปำน
กลำง 

ปำน
กลำง 

ปำน
กลำง 

ปำน
กลำง 

มำก 
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17. เปรียบเทยีบผลกำรวเิครำะห์ควำมพงึพอใจของประชำชนทีม่ีต่อกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย
เร่งด่วน (วำระท้องถิ่นเมืองทุ่งสง) 5 เร่ืองของผู้บริหำรเทศบำลเมืองทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมรำช 
5 ปี ย้อนหลงั (ประจ ำปี 2559-2563) 
 
ตำรำงที ่011 เปรียบเทยีบผลกำรวเิครำะห์ควำมพงึพอใจของประชำชนทีม่ต่ีอกำรด ำเนนิงำนตำมนโยบำยเร่งด่วน  
(วำระท้องถิ่นเมืองทุ่งสง) 5 เร่ืองของผู้บริหำรเทศบำลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมรำช 5 ปี ย้อนหลงั 
(ประจ ำปี 2559-2563) 

ด้ำน ค่ำเฉลีย่ ระดบัควำมพงึพอใจ 

2559 2560 2561 2562 2563 2559 2560 2561 2562 2563 
1. จดัความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบา้นเมือง 
ปรับปรุงถนน ทางเทา้ ปรับ  
ภูมิทศัน์เมือง และยกระดบั
มาตรฐานตลาดสดน่าซ้ือจดัท า
ฐานขอ้มูลและจดัระเบียบการ
ขายสินคา้หาบเร่ แผงลอยใน
เขตเทศบาลใหส้ าเร็จ  

3.246 3.261 3.428 3.529 3.670 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

มาก มาก 

2. สานต่อแผนป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาภยัพิบติัอุทกภยั  
วาตภยั และดินโคลนถล่ม 
ควบคู่กบัการป้องกนัภยัแลง้ท่ี
ส่งผลกระทบต่อชีวติ ความ
เป็นอยูแ่ละอาชีพของคนใน
ทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื 

3.197 3.195 3.272 3.423 3.650 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

มาก 

3. พฒันารายได ้เพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้
งบประมาณ และการบริหาร
ทรัพยสิ์นของเทศบาล 
ขบัเคล่ือนการพฒันาศูนย์
กระจายสินคา้ระบบรางภาคใต-้
ทุ่งสงใหส้ าเร็จ โดย
ประสานงานเชิงรุกกบักลไก
ภาครัฐ เอกชน และ        
ประชาสงัคมทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ และขบัเคล่ือน
โครงการสถานีขนส่งยอ่ยให้

3.128 3.110 3.307 3.464 3.430 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 
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ด้ำน ค่ำเฉลีย่ ระดบัควำมพงึพอใจ 

2559 2560 2561 2562 2563 2559 2560 2561 2562 2563 
เสร็จสมบูรณ์ เช่ือมโยงการ   
ใชง้านกบัสถานีขนส่งอ าเภอ     
ทุ่งสง เพ่ือน ามาซ่ึงรายไดใ้น
การพฒันาเมืองในอนาคต 
4. สนองนโยบายเร่งด่วนของ
รัฐบาล และจงัหวดั
นครศรีธรรมราชในเร่ือง        
ยาเสพติด โดยป้องกนักลุ่มเส่ียง
และประชาชนในทอ้งถ่ินไม่ให้
เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด 
และส่งเสริมใหผู้ติ้ดยาเสพติด
ไดรั้บการบ าบดัรักษาให้
กลบัมาเป็นคนดีของสงัคม ตาม
แนวทาง “เมืองสีขาว หัวใจสี
เขียว” 

3.148 3.195 3.420 3.361 3.513 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

มาก 

5. ก าหนดมาตรการ “เมืองสี
ขาว หัวใจสีเขียว” และ
ปฏิบติัการขั้นเด็ดขาดในการ
ขจดัอบายมุขและยาเสพติด 
รวมทั้งบงัคบัใชม้าตรการ
ปฏิบติัตามวนิยัจราจร และ
มาตรการประหยดัพลงังาน
ภายในองคก์รเทศบาลเมือง 
ทุ่งสง 

3.167 3.228 3.438 3.434 3.605 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

มาก 

รวม  3.177 3.212 3.373 3.573 ปำน
กลำง 

ปำน
กลำง 

ปำน
กลำง 

ปำน
กลำง 

มำก 
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18. เปรียบเทยีบผลกำรวเิครำะห์ควำมพงึพอใจของประชำชนทีม่ีต่อกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยกำร
พฒันำ 5 ด้ำนของผู้บริหำรเทศบำลเมืองทุ่งสง  จังหวดันครศรีธรรมรำช 5 ปี ย้อนหลงั (ประจ ำปี 
2559-2563) 
 
ตำรำงที ่012 เปรียบเทยีบผลกำรวเิครำะห์ควำมพงึพอใจของประชำชนทีม่ต่ีอกำรด ำเนนิงำนตำมนโยบำยกำร
พฒันำ 5 ด้ำนของผู้บริหำรเทศบำลเมืองทุ่งสง  จงัหวดันครศรีธรรมรำช 5 ปี ย้อนหลงั (ประจ ำปี 2559-2563) 

ด้ำน ค่ำเฉลีย่ ระดบัควำมพงึพอใจ 

2599 2560 2561 2562 2563 2559 2560 2561 2562 2563 
1. นโยบายดา้นการพฒันา
การศึกษา ส่งเสริมการกีฬา 
ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพ่ือสร้าง 
ทุ่งสงเป็น “เมืองแห่งการเรียนรู้” 

3.267 3.319 3.459 3.526 3.625 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

มาก มาก 

2. นโยบายดา้นการพฒันา

เศรษฐกิจ เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพการ

พฒันาและส่งเสริมการคา้ขาย 

ของผูป้ระกอบการ ทุกประเภท 

ทุกระดบั และชุมชน ใหส้ามารถ

เพ่ิมรายได ้ลดรายจ่าย และมีขีด

ความสามารถในการแข่งขนั 

3.121 3.112 3.228 3.411 3.430 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

3. นโยบายดา้นดา้นการพฒันา

คุณภาพชีวติ ใหอ้ยูดี่มีสุข อยูเ่ยน็

เป็นสุข อยา่งย ัง่ยนื เพ่ือดูแลความ

เป็นอยูข่องประชาชนใหมี้

คุณภาพชีวติท่ีดี บา้นเมืองสะอาด

และเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความ

ปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 

ปลอดอาชญากรรม มีสุขภาวะ 

สุขอนามยัท่ีดี มีความสุข มีความ

อบอุ่นในครอบครัวชุมชน

เขม้แขง็ และมีส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 

 

 

3.173 3.233 3.397 3.504 3.597 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

มาก มาก 
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ด้ำน ค่ำเฉลีย่ ระดบัควำมพงึพอใจ 

2599 2560 2561 2562 2563 2559 2560 2561 2562 2563 
4. นโยบายดา้นการพฒันาระบบ
การบริหารจดัการ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในบริหารงาน
เทศบาลเมืองทุ่งสงโดยยดึหลกั
ธรรมาภิบาล ดว้ยความโปร่งใส 
เป็นธรรม ตรวจสอบได ้มุ่งผล 
ประโยชนข์องประชาชนเป็น
หลกั บูรณาการทุกภาคส่วน ใหมี้
ส่วนร่วมร่วมคิด ร่วมวางแผน 
ร่วมท า ร่วมตรวจสอบ ร่วม
ประเมินผล ร่วมรับผดิชอบ ร่วม
รับผลการพฒันา และร่วม
ภาคภูมิใจกบัความส าเร็จจากผล
ของพฒันาเมือง ทุ่งสงท่ีได้
ร่วมกนัท าอยา่งต่อเน่ืองดว้ย
ความรู้สึกรวมเป็นหน่ึงเดียววา่ 
“ทุกคนเป็นเจ้าของเมือง ทุ่งสง
ร่วมกัน” 

3.138 3.212 3.346 3.491 3.559 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

มาก 

5. นโยบายดา้นการวางผงัเมือง
และผงัชุมชน พฒันาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ เพื่อรองรับการ
พฒันาเศรษฐกิจ และสงัคม     
การจดัการความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบา้นเมือง การจดั
การจราจร และภูมิทศัน์ของเมือง 
การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม และท่ีส าคญัอยา่งยิง่
คือการจดัการภยัพิบติัอทุกภยั  
วาตภยั ดินถล่ม ภยัแลง้ และ
อคัคีภยั 

3.206 3.234 3.350 3.476 3.655 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

มาก 

รวม 3.181 3.262 3.356 3.481 3.573 ปำน
กลำง 

ปำน
กลำง 

ปำน
กลำง 

ปำน
กลำง 

มำก 
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19. เปรียบเทยีบผลกำรวเิครำะห์ควำมพงึพอใจของประชำชนทีม่ีต่อกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์
กำรพฒันำของเทศบำล 4 ยุทธศำสตร์ตำมแผนพฒันำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบำลเมือง      
ทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมรำช 5 ปี ย้อนหลงั (ประจ ำปี 2559-2563) 
 
ตำรำงที ่013 เปรียบเทยีบผลกำรวเิครำะห์ควำมพงึพอใจของประชำชนทีม่ต่ีอกำรด ำเนนิงำนตำมยุทธศำสตร์กำร
พฒันำของเทศบำล 4 ยุทธศำสตร์ ตำมแผนพฒันำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบำลเมืองทุ่งสง จงัหวดั
นครศรีธรรมรำช 5 ปี ย้อนหลงั (ประจ ำปี 2559-2563) 

ด้ำน ค่ำเฉลีย่ ระดบัควำมพงึพอใจ 

2559 2560 2561 2562 2563 2559 2560 2561 2562 2563 
1. พฒันาการศึกษา ศาสนา 
ประเพณี ศิลปวฒันธรรม และ
การกีฬาแบบบูรณาการสู่
คุณภาพมาตรฐานท่ีเหนือกวา่ 

3.267 3.321 3.477 3.527 3.625 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

มาก มาก 

2. ร่วมกนัจดัวางผงัเมือง 
พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
รักษาส่ิงแวดลอ้ม ป้องกนั   
น ้ าท่วม สู่เมืองน่าอยูอ่ยา่ง
ย ัง่ยนื 

3.207 3.240 3.337 3.468 3.654 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

มาก 

3. ร่วมกนัพฒันาเศรษฐกิจ
และสงัคม สู่คุณภาพชีวติท่ี
ดีกวา่ 

3.159 3.206 3.301 3.469 3.430 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

4. ปรับปรุงและพฒันาการ
บริหารจดัการองคก์รเทศบาล
และองคก์รชุมชนสู่การ
บริหารจดัการท่ีดีโดยทุกภาคี
มีส่วนร่วมแบบบูรณาการ
รองรับความเปล่ียนแปลงสู่
เทศบาลอจัฉริยะ 

3.148 3.215 3.346 3.491 3.559 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

มาก 

รวม 3.195 3.262 3.365 3.489 3.567 ปำน
กลำง 

ปำน
กลำง 

ปำน
กลำง 

ปำน
กลำง 

มำก 
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20. เปรียบเทยีบผลกำรวเิครำะห์ควำมพงึพอใจของประชำชนทีม่ีต่อกำรให้บริกำรด้ำนบริหำร
จัดกำรขยะของเทศบำลเมืองทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมรำช 5 ปี ย้อนหลงั (ประจ ำปี 2559-2563) 
 
ตำรำงที ่014 เปรียบเทยีบผลกำรวเิครำะห์ควำมพงึพอใจของประชำชนทีม่ต่ีอกำรให้บริกำรด้ำนบริหำรจดักำรขยะ
ของเทศบำลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมรำช 5 ปี ย้อนหลงั (ประจ ำปี 2559-2563) 

ด้ำน ค่ำเฉลีย่ ระดบัควำมพงึพอใจ 

2559 2560 2561 2562 2563 2559 2560 2561 2562 2563 
1. ความสะอาดของถนน 
ช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 

3.30 3.45 3.36 3.59 3.72 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

มาก มาก 

2. ความสะอาดของถนน 
ช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 

3.20 3.40 3.43 3.52 3.67 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

มาก มาก 

3. ความสะอาดของถนน 
ช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 

3.17 3.32 3.43 3.46 3.64 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

มาก 

4. ความสะอาดของถนนโดย
ภาพรวม 

3.24 3.40 3.38 3.48 3.66 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

มาก 

5. การปฏิบติัหนา้ท่ีกวาดขยะ
ของเจา้หนา้ท่ี 

3.24 3.39 3.40 3.49 3.60 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

มาก 

6. การเก็บ/ขนขยะ/การลา้งท า
ความสะอาด/การดูดฝุ่ น 

3.16 3.27 3.33 3.46 3.58 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

มาก 

7. พนกังานกวาดขยะปฏิบติั
หนา้ท่ีไดท้ัว่ถึงในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ 

3.18 3.35 3.36 3.53 3.54 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

มาก มาก 

8. การด าเนินงานของเทศบาล
ดา้นการบริหารจดัการขยะ 

3.20 3.40 3.45 3.63 3.58 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

มาก มาก 

รวม 3.210 3.372 3.391 3.519 3.623 ปำน
กลำง 

ปำน
กลำง 

ปำน
กลำง 

มำก มำก 
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21. เปรียบเทยีบควำมพงึพอใจของชุมชนต่ำง ๆ ทีม่ีต่อกำรด ำเนินงำนของเทศบำลเมืองทุ่งสง 
จังหวดันครศรีธรรมรำช 5 ปี ย้อนหลัง (ประจ ำปี 2559-2565) 
 
 

ตำรำงที ่015 เปรียบเทยีบควำมพงึพอใจของชุมชนต่ำง ๆ ทีม่ต่ีอกำรด ำเนินงำนของเทศบำลเมืองทุ่งสง   
จงัหวดันครศรีธรรมรำช 5 ปี ย้อนหลงั (ประจ ำปี 2559-2563) 
ชุมชน ค่ำเฉลีย่ ระดบัควำมพงึพอใจ 

2559 2560 2561 2562 2563 2559 2560 2561 2562 2563 

1. เขาปรีดี 2.449 3.559 3.437 3.590 3.358 นอ้ย มาก ปานกลาง มาก ปานกลาง 

2. สะพานเหล็ก 3.337 3.181 2.402 3.415 3.786 ปานกลาง ปานกลาง นอ้ย ปานกลาง มาก 

3. เปรมประชา 3.405 2.528 3.262 3.528 3.791 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง มาก มาก 

4. บา้นในหวงั 3.699 2.727 2.885 3.383 4.068 มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง มาก 

5. ทุ่งสง-ห้วยยอด 3.497 3.346 3.442 3.657 3.514 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง มาก มาก 

6. หลงัโรงพยาบาลทุ่งสง 3.632 3.340 3.671 3.556 3.068 มาก ปานกลาง มาก มาก ปานกลาง 

7. ทุ่งสง-นาบอน 3.400 3.614 2.647 3.709 4.384 ปานกลาง มาก ปานกลาง มาก มาก 

8. บา้นพกัรถไฟทุ่งสง 3.202 3.313 2.890 3.386 3.238 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

9. ประชาอุทิศ 1.968 3.336 3.817 3.492 3.209 นอ้ย ปานกลาง มาก ปานกลาง ปานกลาง 

10. ท่าแพเหนือ 3.166 3.372 3.435 3.361 3.871 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง มาก 

11. ท่าแพใต ้ 3.449 3.463 3.035 3.617 3.889 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง มาก มาก 

12. บา้นนาเหนือ 3.256 3.287 3.927 3.253 3.498 ปานกลาง ปานกลาง มาก ปานกลาง ปานกลาง 

13. เสริมชาติ 3.303 3.035 3.509 3.295 3.827 ปานกลาง ปานกลาง มาก ปานกลาง มาก 

14. ยทุธศาสตร์ 3.077 3.318 3.248 3.464 3.431 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

15. ตลาดใน 3.601 3.808 3.881 3.484 4.258 มาก มาก มาก ปานกลาง มาก 

16. ตะวนัออกวดัชยัชุมพล 3.157 3.117 3.587 3.281 3.464 ปานกลาง ปานกลาง มาก ปานกลาง ปานกลาง 

17. หมู่บา้นพฒันา 3.364 3.055 3.520 3.444 3.344 ปานกลาง ปานกลาง มาก ปานกลาง ปานกลาง 

18. ตลาดสด 3.767 2.989 2.976 2.925 4.310 มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง มาก 

19. โดมทองธานี (ท่าแพ) 3.057 3.158 3.678 3.361 3.997 ปานกลาง ปานกลาง มาก ปานกลาง มาก 

20. ราชบริพาร 3.766 3.289 3.311 3.310 3.578 มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง มาก 

21. ยา่นการคา้ 3.248 3.200 3.732 3.337 3.330 ปานกลาง ปานกลาง มาก ปานกลาง ปานกลาง 

22. หน่วยงานของราชการ 
รัฐวิสาหกิจ องคก์รเอกชน 

3.464 3.204 3.577 3.484 3.666 ปานกลาง ปานกลาง มาก ปานกลาง มาก 

รวม 3.199 3.273 3.403 3.495 3.596 ปำนกลำง ปำนกลำง ปำนกลำง ปำนกลำง สูง 
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21 เปรียบเทยีบควำมต้องกำรทีใ่ห้เทศบำลเมืองทุ่งสงปรับปรุงกำรด ำเนินงำนเป็นเร่ืองเร่งด่วนระดับ
เมือง 5 ปี ย้อนหลงั (ประจ ำปี 2559-2563) 
 

 

ตำรำงที ่016 เปรียบเทยีบควำมต้องกำรทีใ่ห้เทศบำลเมืองทุ่งสงปรับปรุงกำรด ำเนินงำนเป็นเร่ืองเร่งด่วนระดบั
เมือง 5 ปี ย้อนหลงั (ประจ ำปี 2559-2563)  

ล ำดบั 2559 2560 2561 2562 2563 
1 หอกระจายข่าว กลอ้งวงจรปิด CCTV การจราจร ความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยของบา้นเมือง 
ขยะ/ความสะอาด 

2 กลอ้งวงจรปิด 
CCTV 

หอกระจายข่าว ยาเสพติด/ 
ความปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพยสิ์น 

การจราจร ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบา้นเมือง 

3 ฝายมีชีวิต/ 
คูระบายน ้า 

ลานกีฬา/อุปกรณ์กีฬา กลอ้งวงจรปิด CCTV ขยะ/ความสะอาด การจราจร 

4 ลานกีฬา/ 
อุปกรณ์กีฬา 

การจราจร การระบายน ้า/ 
การป้องกนัน ้าท่วม 

ภูมิทศัน์ ภูมิทศัน์ 

5 ปรับภูมิทศัน์/ 
ส่ิงแวดลอ้ม 

ถนน ถนน คุณภาพชีวติ คุณภาพชีวติ 

6 การสร้างอาชีพ ปรับภูมิทศัน์/ 
ส่ิงแวดลอ้ม 

ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของ
บา้นเมือง 

ยาเสพติด/ 
ความปลอดภยัในชีวติ
และทรัพยสิ์น 

ยาเสพติด/ 
ความปลอดภยัในชีวติ
และทรัพยสิ์น 

7 การจราจร ฝายมีชีวิต/คูระบายน ้า ลานกีฬา/อุปกรณ์กีฬา ส่ิงแวดลอ้ม การระบายน ้า/ 
การป้องกนัน ้าท่วม 

8 ถนน ขยะ/ความสะอาด ขยะ/ความสะอาด การระบายน ้า/ 
การป้องกนัน ้าท่วม 

ส่ิงแวดลอ้ม 

9 ยาเสพติด/ 
ความปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพยสิ์น 

ยาเสพติด/ 
ความปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพยสิ์น 

หอกระจายข่าว ลานกีฬา/อุปกรณ์กีฬา ถนน 

10 ขยะ/ความสะอาด การสร้างอาชีพ ระบบไฟฟ้า การสร้างอาชีพ/เศรษฐกิจ ลานกีฬา/อุปกรณ์กีฬา 
11 ประเพณีวฒันธรรม อุปกรณ์ท่ีท าการ

ชุมชน 
ภูมิทศัน์ กลอ้งวงจรปิด CCTV การสร้างอาชีพ/

เศรษฐกิจ 
12 สวนพฤกษา ประเพณีวฒันธรรม ส่ิงแวดลอ้ม การบริหารจดัการ ช่วยเหลือกลุ่มผูเ้ปราะบาง 

13 ช่วยเหลือผูย้ากไร้ จดัระเบียบการ
บิณฑบาตพระสงฆ ์

การสร้างอาชีพ/
เศรษฐกิจ 

ประเพณีวฒันธรรม - 

14 - ช่วยเหลือผูย้ากไร้ ประเพณีวฒันธรรม ระบบน ้า - 
15 - - ช่วยเหลือผูย้ากไร้ ถนน - 
16 - - ระบบน ้าประปา หอกระจายข่าว - 
17 - - คุณภาพชีวติ ระบบไฟฟ้า - 
18 - - - ช่วยเหลือกลุ่มผูเ้ปราะบาง - 
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บทที ่2 
แนวคิดและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 
 การประเมินคร้ังน้ีผูป้ระเมินไดค้น้ควา้หาขอ้มูลจากแห่งต่าง ๆ เพื่อน ามาสนบัสนุนการประเมินในคร้ัง

น้ี รวมทั้งไดน้ าแนวคิดและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเคยมีผูศึ้กษาไวแ้ลว้มาใชเ้ป็นแนวทางในประเมิน ซ่ึงไดแ้ก่ 
แนวคิดเก่ียวกับการเมืองการปกครองท้องถ่ินไทย หลกักฎหมายเก่ียวกับบริการสาธารณะ แนวคิดเก่ียวกับ
กฎหมายปกครอง และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง รายละเอียด ดงัน้ี 
 
2.1 แนวคดิเกีย่วกบัการเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ธเนศวร์  เจริญเมือง (2550) เสนอวา่ การปกครองทอ้งถ่ินกบัการบริหารจดัการทอ้งถ่ิน : อีกมิติหน่ึงของ
อารยธรรมโลก. การปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือการปกครองทอ้งถ่ิน เป็นรูปแบบการปกครองท่ีจ าเป็นและมี
ความส าคัญในทางการเมืองการปกครองของชุมชนต่าง ๆ เฉพาะอย่างยิ่งชุมชนท่ีมีการปกครองระบบ
ประชาธิปไตย ซ่ึงกล่าวในทางทฤษฎีและแนวความคิดทางปกครอง จะเห็นไดว้่า รัฐบาลซ่ึงเป็นกลไกในการ
บริหารการปกครองของรัฐนั้น ยอ่มมีภาระหนา้ท่ีอยา่งมากมายในการบริหารประเทศใหป้ระชาชนไดรั้บความสุข 
ความสะดวกสบายในการด ารงชีวิต (Well Being) อีกทั้งความมัน่คงแห่งชาติทั้งในทางการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม (National Security) แต่ย่อมเป็นไปไม่ไดท่ี้รัฐบาลจะดูแลและจดัท าบริการให้กับประชาชนไดท้ัว่ถึงทุก
ชุมชนของประเทศ เพราะอาจจะเกิดปัญหาเก่ียวกบัความล่าชา้ในการด าเนินงาน การท่ีอาจจะไม่สนองตอบต่อ
ความตอ้งการของแต่ละชุมชนได ้และรวมทั้งขอ้จ ากดัเก่ียวกบังบประมาณ (Budget) และตวับุคคลหรือเจา้หนา้ท่ี
ด าเนินงานให้ทัว่ถึงได ้เม่ือเป็นดงัน้ี การลดภาระของรัฐบาลโดยการให้ประชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการ
ปกครองตนเองเพ่ือการสนองตอบต่อความตอ้งการของชุมชน จะไดเ้กิดความสะดวก รวดเร็ว และตรงกบัความมุ่ง
ประสงคข์องชุมชนนั้น ๆ จึงเป็นผลใหก้ารปกครองทอ้งถ่ินมีบทบาทและความส าคญัเกิดข้ึน 

จากแนวความคิดในการปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพ่ือสนบัสนุนวตัถุประสงคท์างการปกครองของรัฐบาล
ในอนัท่ีจะรักษาความมัน่คงและความผาสุขของประชาชน ยึดหลกัการกระจายอ านาจปกครอง และเพ่ือให้
สอดคลอ้งกับหลกัการประชาธิปไตย โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง ความส าคญัของการ
ปกครองทอ้งถ่ินสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1) การปกครองทอ้งถ่ิน คือ รากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพราะการปกครองทอ้งถ่ิน
จะเป็นสถาบนัฝึกสอนการเมืองการปกครองให้แก่ประชาชน ให้ประชาชนรู้สึกว่าตนมีความเก่ียวพนัมีส่วนได้
ส่วนเสียในการปกครอง การบริหารทอ้งถ่ิน เกิดความรับผิดชอบ และหวงแหนต่อประโยชน์อนัพึงมีต่อทอ้งถ่ินท่ี
ตนอยูอ่าศยัอนัจะน ามาซ่ึงความศรัทธาเล่ือมใสในระบอบการปกครองประชาธิปไตยในท่ีสุด 

2) การปกครองทอ้งถ่ินท าให้ประชาชนรู้จกัทอ้งถ่ินการปกครองตนเอง (Self Government) หัวใจของ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย ประการหน่ึงก็คือ การปกครองตนเองมิใช่เป็นการปกครองอนัเกิดจากค าสั่ง
เบ้ืองบน โดยเป็นการท่ีประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง ซ่ึงผูบ้ริหารทอ้งถ่ินนอกจากจะไดรั้บเลือกตั้งมาเพ่ือ
รับผิดชอบบริหารท้องถ่ินโดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากประชาชนแล้ว ผูบ้ริหารท้องถ่ินจะตอ้งฟังเสียง
ประชาชนดว้ยวิถีทางประชาธิปไตยประชาชนออกเสียงประชามติ (Reference) ให้ประชาชนมีอ านาจถอดถอน 
(Recall) ซ่ึงจะท าให้ประชาชนเกิดความส านึกในความส าคญัของตนเองต่อทอ้งถ่ิน และมีส่วนรับรู้ถึงปัญหาและ
แกไ้ขปัญหาทอ้งถ่ินของตน 
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3) การปกครองท้องถ่ินเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาล ซ่ึงเป็นหลกัส าคญัของการกระจายอ านาจ 
เน่ืองจากภารกิจของรัฐบาลมีอยูอ่ยา่งกวา้งขวาง นบัวนัจะขยายเพ่ิมข้ึน ขณะท่ีแต่ละทอ้งถ่ินยอ่มมีปัญหาและความ
ตอ้งการท่ีแตกต่างกนั ประชาชนจึงเป็นผูมี้ความเหมาะสมท่ีจะแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในทอ้งถ่ินนั้นมากท่ีสุด และ
กิจการบางอย่างเป็นเร่ืองเฉพาะท้องถ่ิน ไม่เก่ียวกับท้องถ่ินอ่ืน ๆ และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อประเทศโดย
ส่วนรวม จึงเป็นการสมควรท่ีจะใหป้ระชาชนทอ้งถ่ินด าเนินการดงักล่าวเอง ทั้งน้ีการแบ่งเบาภาระดงักล่าวท าให้
รัฐบาลมีเวลาท่ีจะด าเนินการในเร่ืองท่ีส าคญั ๆ  หรือกิจการใหญ่ ๆ ระดบัชาติอนัเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติโดย
ส่วนรวม และมีความคล่องตวัในการด าเนินงานของรัฐบาลจะมีมากข้ึน 

4) การปกครองทอ้งถ่ินสามารถสนองตอบความตอ้งการของทอ้งถ่ินตรงเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ 
เน่ืองจากทอ้งถ่ินมีความแตกต่างกนัไม่วา่ทางสภาพภูมิศาสตร์ ทรัพยากร ประชาชน ความตอ้งการ และปัญหายอ่ม
ต่างกนัออกไป ผูท่ี้ใหบ้ริการหรือแกไ้ขปัญหาใหถู้กจุดและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชนไดเ้ป็นอย่าง
ดีก็คือ หน่วยการปกครองทอ้งถ่ินนั้นเอง 

5) การปกครองทอ้งถ่ินจะเป็นแหล่งสร้างผูน้ าทางการเมืองและการบริหารของประเทศในอนาคต ผูน้ า
หน่วยการปกครองทอ้งถ่ินย่อมเรียนรู้ประสบการณ์ทางการเมือง การเลือกตั้ง การสนับสนุนจากประชาชนใน
ทอ้งถ่ินยอ่มเป็นพ้ืนฐานท่ีดีต่ออนาคตทางการเมืองของตน และยงัฝึกฝนทกัษะทางการบริหารงานในทอ้งถ่ินอีก
ดว้ย 

6) การปกครองทอ้งถ่ินโดยยึดหลกัการกระจายอ านาจ ท าให้เกิดการพฒันาชนบทแบบพ่ึงตนเองทั้งทาง
การเมือง เศรษฐกิจ และสงัคม 

โดยสรุป ความส าคญัของการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน สามารถแบ่งออกเป็นสองดว้ย คือ ดา้นการเมืองการ
ปกครอง และการบริหาร กล่าวคือในด้านการเมืองการปกครองนั้ นเป็นการปูพ้ืนฐานการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยและเรียนรู้การปกครองตนเอง ส่วนดา้นการบริหารนั้น เป็นการแบ่งเบาภาระรัฐบาลและประชาชน
ในทอ้งถ่ินไดห้าทางสนองแกปั้ญหาดว้ยตนเอง ดว้ยกลไกการบริหารต่าง ๆ ทั้งในแง่ของการบริหารงานบุคคล 
การงบประมาณ และการจดัการ เป็นตน้ 
 
2.2 หลกักฎหมายเกีย่วกบับริการสาธารณะ 

นนัทวฒัน์ บรมานนัท ์(2543) เสนอวา่หลกันิติธรรมกบัการบริการสาธารณะของรัฐ ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้
ขา้งตน้ว่า การลดปัญหาความเหล่ือมล ้ าและช่องว่างดงักล่าวเป็นภารกิจ ของรัฐท่ีตอ้งจดัท าข้ึน เพื่อสนองความ
ตอ้งการของประชาชนโดยส่วนรวม ไม่วา่จะเป็นหนา้ท่ีจดัระบบ สวสัดิการสังคมใหแ้ก่ประชาชนทุกคน รวมถึง
การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและการบริการทาง  สังคม อันมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องจัดให้มีความ
เหมาะสมมีคุณภาพและมีความเป็นธรรมตาม หลกันิติธรรม (Rule of Law) ซ่ึงการด าเนินการดงักล่าวก็คือ "การ
บริการสาธารณะ" นัน่เอง ความหมายของการบริการสาธารณะ (Public Service) “การบริการสาธารณะ”หมายถึง 
กิจการท่ีอยู่ในความอ านวยการหรืออยู่ในการควบคุมของ ฝ่ายปกครองท่ีจัดท าข้ึน โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือ
ตอบสนองความตอ้งการส่วนรวมของประชาชน10 กล่าวอีกนยัหน่ึง บริการสาธารณะเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ประโยชน์สาธารณะท่ีด าเนินการจดัท า ข้ึนโดยบุคคลในกฎหมายมหาชนหรือโดยเอกชน ซ่ึงฝ่ายปกครองตอ้งใช้
อ านาจในการก ากบัดูแล บางประการและอยู่ภายใตร้ะบบพิเศษ ทั้งน้ีบริการสาธารณะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท
ใหญ่ ๆ ดงัน้ีคือ  
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1. บริการสาธารณะปกครอง คือ กิจกรรมท่ีโดยสภาพแลว้เป็นงานในหนา้ท่ีของ ฝ่ายปกครองท่ีจะตอ้ง
จดัท าเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของประชาชน โดยส่วนใหญ่แลว้จะเป็นเร่ือง การดูแลความปลอดภยัและความ
สงบสุขของชุมชน ซ่ึงรัฐหรือฝ่ายปกครองจดัท าให้ประชาชนโดยไม่ ตอ้งเสียค่าตอบแทน นอกจากน้ีเน่ืองจาก
เน้ือหาของบริการสาธารณะทางปกครองจะเป็นเร่ืองท่ีเป็น หนา้ท่ีเฉพาะของฝ่ายปกครองท่ีตอ้งอาศยัเทคนิคพิเศษ 
รวมทั้ งอ านาจพิเศษของฝ่ายปกครองตาม กฎหมายมหาชนในการจัดท าบริการสาธารณะด้วย  ดังนั้นบริการ
สาธารณะประเภทน้ีฝ่ายปกครองจึงไม่สามารถมอบให้องคก์รอ่ืนหรือ เอกชนเขา้มาด าเนินการแทนไดต้วัอยา่ง
บริการสาธารณะทางปกครองดงักล่าวขา้งตน้ เช่น กิจกรรมท่ี เก่ียวขอ้งกบัการรักษาความสงบภายใน การป้องกนั
ประเทศ การสาธารณสุข การอ านวยความ 

ยุติธรรม การต่างประเทศ และการคลงั เป็นตน้ ซ่ึงแต่เดิมนั้น บริการสาธารณะทุกประเภทจดัว่าเป็น 
บริการสาธารณะทางปกครองทั้งส้ิน แต่ต่อมาเม่ือกิจกรรมเหล่าน้ีมีมากข้ึน และมีรูปแบบและวิธีการในการจดัท า
ท่ี แตกต่างกนัออกไปจึงเกิดประเภทใหม่ๆ ของบริการสาธารณะข้ึนมาอีก 

 2. บริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม คือ บริการสาธารณะท่ี เน้นทางดา้นการผลิต 
การจ าหน่าย การใหบ้ริการและมีการแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีไดรั้บดงัเช่นกิจการ ของเอกชน (วสิาหกิจเอกชน) ซ่ึง
มีความแตกต่างกบับริการสาธารณะทางปกครองอยูด่ว้ยกนั 4 ประการ คือ (1) วตัถุแห่งบริการ บริการสาธารณะ
ทางปกครองจะมีวตัถุแห่งบริการเพ่ือสนอง ความตอ้งการของประชาชนในประเทศแต่เพียงอยา่งเดียว ส่วนบริการ
สาธารณะทางอุตสาหกรรมและ พาณิชยกรรมนั้น มีวตัถุแห่งบริการดา้นเศรษฐกิจเหมือนกบัวิสาหกิจเอกชน คือ 
เนน้ทางดา้นการผลิต การจ าหน่าย การใหบ้ริการ และมีการแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีไดรั้บดงัเช่นกิจการของเอกชน 
(2) วธีิปฏิบติังาน บริการสาธารณะทางปกครองจะมีวิธีปฏิบติังานท่ีรัฐสร้างข้ึนมา เป็นแบบเดียวกนัมีระบบบงัคบั
บัญชาซ่ึงใช้กับผูป้ฏิบัติงานทุกคน ในขณะท่ีบริการสาธารณะทาง อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมจะมีวิธี
ปฏิบัติงานท่ีสร้างข้ึนมาเองแตกต่างไปจากบริการสาธารณะท่ีมี ลกัษณะทางปกครอง ทั้ งน้ีเพ่ือให้เกิดความ
คล่องตวัและเหมาะสมในการด าเนินการ (3) แหล่งท่ีมาของเงินทุน บริการสาธารณะทางปกครองจะมีแหล่งท่ีมา
ของเงินทุน จากรัฐแต่เพียงอย่างเดียว โดยรัฐจะเป็นผูรั้บผิดชอบเงินทุนทั้งหมดท่ีน ามาใชจ่้ายในการด าเนินการ 
ส่วนบริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมนั้น แหล่งรายไดส่้วนใหญ่จะมาจาก ค่าตอบแทนการ
บริการของผูใ้ชบ้ริการ (4) ผูใ้ชบ้ริการ สถานภาพของผูใ้ชบ้ริการสาธารณะทางปกครองนั้นจะถูกก าหนด โดยกฎ
ขอ้บงัคบัทั้งหมด ซ่ึงรวมตั้งแต่การก าหนดองคก์ร การจดัองคก์รและการปฏิบติังาน ดงันั้น ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ผูใ้ชบ้ริการกบัผูใ้หบ้ริการสาธารณะประเภทน้ีจึงมีลกัษณะเป็นนิติกรรมท่ีมี เง่ือนไขและไม่เท่าเทียมกนัในขณะท่ี
ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูใ้ชบ้ริการของบริการสาธารณะทาง อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมจะมีลกัษณะเสมอภาค
กนั เพราะถูกก าหนดโดยสัญญาตามกฎหมาย เอกชน 3. บริการสาธารณะทางสังคมและวฒันธรรม คือ บริการ
สาธารณะท่ีเป็นการ ให้บริการทางสังคมและวฒันธรรมท่ีตอ้งการความอิสระคล่องตวัในการท างานโดยไม่มุ่น
เนน้การ แสวงหาก าไร เช่น การแสดงนาฏศิลป์พิพิธภณัฑก์ารกีฬา การศึกษาวจิยั ฯลฯ ดงันั้น การบริการสาธารณะ
จึงเป็นการด าเนินการของรัฐหรือฝ่ายปกครองในการกิจการท่ีอยู ่ในความอ านวยการหรือในก ากบัดูแลของฝ่าย
ปกครองท่ีจดัท าเพ่ือสนองความตอ้งการส่วนรวมของ ประชาชนทุกคน ทั้งดา้นการศึกษา สุขภาพอนามยั การ
ท างาน การมีรายไดร้วมถึงการเขา้ถึง กระบวนการยติุธรรม และการบริการทางสงัคม โดยรัฐหรือฝ่ายปกครองตอ้ง
ด าเนินการใหอ้ยา่ง เหมาะสม และมีคุณภาพ เพ่ือสนองตอบต่อความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐานของประชาชนให้มีคุณภาพ
ท่ีดีข้ึน และสามารถพ่ึงตนเองไดอ้ยา่งทัว่ถึง เหมาะสม และเป็นธรรม อนัจะเป็นการช่วยลดความเหล่ือมล ้า 7 ของ
สงัคมและรายไดร้วมถึงท าใหเ้ศรษฐกิจโดยรวมดีข้ึน เม่ือผูมี้รายไดน้อ้ยหรือผูด้อ้ยโอกาสในสงัคม สามารถเขา้ถึง
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การบริการสาธารณะต่าง ๆ ไดอ้ยา่งทัว่ถึง เหมาะสมและมีคุณภาพ ก็จะท าใหบุ้คคล เหล่านั้นสามารถพฒันาตนเอง
ให้เจริญเติบโตเป็นทรัพยากรของชาติท่ีมีคุณภาพต่อไป โดยท่ีการจดัท าบริการสาธารณะมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ี
ตอ้งด าเนินการตามหลกันิติธรรม ดงันั้น หลกัเกณฑส์ าคญัในการจดัท าบริการสาธารณะจึงไดถู้กสร้างข้ึนมาใหมี้
ส่วนคลา้ยกบัหลกัทัว่ไป ของกฎหมายเก่ียวกบับริการสาธารณะ เพ่ือเป็นแนวทางในการพิจารณาถึงสถานภาพของ
บริการ สาธารณะ กฎเกณฑข์องบริการสาธารณะ อันประกอบดว้ยหลกั 3 ประการ คือ 1. หลกัวา่ดว้ยความเสมอ
ภาค เป็นหลกัเกณฑท่ี์ส าคญัประการแรกในการจดัท าบริการสาธารณะ ทั้งน้ีเน่ืองจากการท่ีรัฐเขา้ มาจดัท าบริการ
สาธารณะนั้น รัฐมิไดมี้จุดมุ่งหมายท่ีจะจดัท าบริการสาธารณะข้ึนเพ่ือประโยชน์ของ ผูห้น่ึงผูใ้ดโดยเฉพาะ แต่เป็น
การจดัท าเพ่ือประโยชน์ของประชาชนทุกคน กิจการใดท่ีรัฐจดัท าเพ่ือ บุคคลใดโดยเฉพาะจะไม่มีลกัษณะเป็น
บริการสาธารณะ ประชาชนทุกคนยอ่มมีสิทธิไดรั้บการปฏิบติั หรือไดรั้บผลประโยชน์จากบริการสาธารณะอย่าง
เสมอภาคกนั เช่น การให้บริการแก่ประชาชน การรับสมคัรงาน รัฐตอ้งให้บริการสาธารณะโดยเท่าเทียมกนั จะ
เลือกปฏิบัติให้แก่ผูน้ับถือศาสนาใด ศาสนาหน่ึง หรือสีผิว หรือเพศใดเพศหน่ึงมิได้เพราะจะขดักับหลกัการ
ดงักล่าว 2. หลกัว่าดว้ยความต่อเน่ือง เน่ืองจากบริการสาธารณะเป็นกิจการท่ีมีความจ าเป็นสาหรับประชาชน 
ดงันั้นหากบริการ สาธารณะหยดุชะงกัลงไม่วา่ดว้ยเหตุใดก็ตาม ประชาชนผูใ้ชบ้ริการสาธารณะยอ่มไดรั้บความ 
เดือดร้อนเสียหายได้ดังนั้นตอ้งมีความต่อเน่ืองตลอดเวลา เช่น การไฟฟ้าจะมีการนัดหยุดงานเพ่ือ เรียกร้อง
เงินเดือน โดยไม่ยอมจ่ายไฟฟ้าให้แก่ทอ้งถ่ินย่อมท าไม่ไดเ้พราะอาจท าให้เกิดความเสียหาย แก่ประชาชนใน
ทอ้งถ่ินนั้น นอกจากน้ีหลกัวา่ดว้ยความต่อเน่ืองยงัมีผลกระทบต่อสัญญาทางปกครอง กล่าวคือ เม่ือมีเหตุการณ์
บางอยา่งเกิดข้ึนมีผลท าให้คู่สัญญาฝ่ายเอกชนท่ีไดรั้บมอบหมายจากฝ่าย ปกครองให้จดัท าบริการสาธารณะ ไม่
สามารถด าเนินการตามสญัญาต่อไปไดต้ามปกติฝ่ายปกครอง อาจเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกสญัญาไดเ้พื่อประโยชน์
สาธารณะแลว้ ฝ่ายปกครองก็จะเขา้ด าเนินการเอง เพ่ือให้เกิดความต่อเน่ือง หรือหากเป็นกรณีท่ีเอกชนตอ้ง
รับภาระมากข้ึน ฝ่ายปกครองก็อาจตอ้งเขา้ไป ร่วมรับภาระกบัเอกชน เพ่ือใหเ้กิดความต่อเน่ืองดว้ยเช่นเดียวกนั  

3. หลกัว่าด้วยการปรับปรุงเปล่ียนแปลงบริการสาธารณะท่ีดีนั้ นจะตอ้งสามารถปรับปรุงแก้ไขได้
ตลอดเวลาเพ่ือใหเ้หมาะสมกบั เหตุการณ์และความจ าเป็นในทางปกครอง ท่ีจะรักษาประโยชน์สาธารณะรวมท้งั
ปรับปรุงใหเ้ขา้กบั วิวฒันาการของความตอ้งการส่วนรวมของประชาชนดว้ย เช่น เอกชนท่ีไดรั้บมอบอ านาจจาก
ฝ่าย ปกครองใหเ้ดินรถประจ าทางแต่เดิมใชร้ถประจ าทาง 3 คนัก็เพียงพอ แต่เม่ือเวลาผา่นไปจ านวน ผูใ้ชบ้ริการก็
มีมากข้ึน ความตอ้งการก็มากข้ึน ยอ่มตอ้งมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงให้ทนัสมยั ถา้ไม่ ปรับปรุงฝ่ายปกครองก็
อาจบอกเลิกสัญญากับเอกชนท่ีได้รับมอบอ านาจจากฝ่ายปกครองนั้นได้ 8 จากหลักการเร่ืองการท าบริการ
สาธารณะ ซ่ึงรัฐหรือฝ่ายปกครองมีหน้าท่ีท่ีจะตอ้งด าเนินการ  ให้เกิดประสิทธิภาพเพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและ  สนองตอบต่อตามความต้องการ เกิดผลสัมฤทธ์ิมี
ประสิทธิภาพ และเกิดความคุม้ค่าสอดคลอ้งกบัหลกั นิติธรรม และมีประสิทธิภาพสูงสุด รัฐหรือฝ่ายปกครองจึงมี
ภารกิจท่ีจะตอ้งด าเนินการบริหารจดัการ ให้สอดคลอ้งกบัหลกัธรรมาภิบาลหรือการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี 
(Good Governance) หลกัธรรมาภิบาล (Good Governance) 11 United Nations Economic and Social Commission 
for Asia and the Pacific : UNESCAP ได้ให้นิยามค าว่า ธรรมาภิบาล (Good Governance) ว่ามีองค์ประกอบ 8 
ประการดงัน้ีการมีส่วนร่วม (Participation) นิติธรรม (Rule of Law) ความโปร่งใส (Transparency) การตอบสนอง 
(Responsiveness) การมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) ความเสมอภาค/ความเท่ียงธรรม และไม่ละเลย
บุคคลกลุ่มหน่ึงก ลุ่มใดออกไปจากสังคม (Equity and Inclusiveness) ประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล 
(Effectiveness and Efficiency) และภาระรับผิดชอบ (Accountability) ต่อมาใน  ปี ค.ศ. 1997 United Nations 
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Development Programme: UNDP ได้ทบทวนและให้นิยามใหม่ว่า เป็นเร่ืองของการใช้อ านาจทางการเมือง
เศรษฐกิจและการบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือจัดการกิจการ ของประเทศชาติบา้นเมือง รวมทั้ งยงัได้ก าหนด
คุณลกัษณะของการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีหรือ ธรรมาภิบาล ซ่ึงไดน้ าเร่ืองแนวคิดเก่ียวกบัการพฒันามนุษย์
เขา้มารวมไวด้ว้ย ส าหรับประเทศไทย โดยคณะรัฐมนตรีไดมี้มติเม่ือเดือนพฤษภาคม 2542 ใหใ้ชค้  าวา่ “ระบบการ
บริหารและการจัดการบ้านเมืองท่ีดี” หรือ “ธรรมาภิบาล” (Good Governance) โดยค าว่า “ธรรมาภิบาล” ให้
ความหมายไปในทางบริหารราชการเพ่ือใหแ้ตกต่างจากบรรษทัภิบาล (Corporate Governance) การบริหารจดัการ
ท่ีดีคือ ระบบโครงสร้าง กระบวนการต่าง ๆ ท่ีไดว้าง แนวปฏิบติัหรือวางกฎเกณฑค์วามสมัพนัธ์ระหวา่งเศรษฐกิจ 
การเมืองและสังคม เพ่ือให้ส่วนต่าง ๆ ของสังคมมีการพฒันาและอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุขและเป็นธรรมเน่ืองจาก
การบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมท่ีดีทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นกลไกภาครัฐภาคธุรกิจเอกชน หรือภาค
ประชาชนต่างก็เป็น องคก์รรวมในการแสดงความคิดเห็นเพราะประชาชนเป็นผูรั้บประโยชน์โดยตรง 

 
2.3 แนวคดิเกีย่วกบักฎหมายปกครอง 

บุญชู  ณ ป้อมเพช็ร (2558) เสนอความหมายของกฎหมายปกครองโดยนกักฎหมายปกครองของประเทศ
ไทยท่ีไดพ้ยายามให้ค  าจ ากดัความของกฎหมายปกครองให้ครอบคลุม แต่อย่างไรก็ตามการให้ความหมายของ
กฎหมายปกครองอาจมีความแคบ กวา้งของความหมายท่ีแตกต่างกนั ออกไป ดงัต่อไปน้ี  

บวรศักด์ิ  อุวรรณโณ อธิบายว่า กฎหมายปกครองเป็นกฎหมายท่ีก าหนดสถานะและความสัมพนัธ์ 
ระหวา่งองคก์รของรัฐฝ่ายปกครองดว้ยกนั และความสมัพนัธ์ระหวา่งองคก์รของรัฐฝ่ายปกครองกบัประชาชน 

อมร  จนัทรสมบูรณ์ ไดอ้ธิบายความหมายของกฎหมายปกครองไวว้า่ “กฎหมายปกครองเป็นกฎหมาย
มหาชนและเป็นกฎหมายท่ีรัฐจดัระบบบริการเพื่อจดัการบริการ สาธารณะใหแ้ก่ประชาชนเป็นส่วนรวม ขอบเขต
ของกฎหมายปกครองจึงกวา้งขวางมากยิ่งไปกว่ากฎหมาย อาญาและกฎหมายแพ่ง กฎหมายปกครองได้แก่ 
พระราชบัญญติัและกฎหมายทุกฉบบัท่ีก าหนดอ านาจและ หน้าท่ีของกระทรวง ทบวง กรม ต่าง ๆ กฎหมาย
ก าหนดอ านาจหนา้ท่ีของรัฐวสิาหกิจและอ านาจหนา้ท่ีของ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุกรูปแบบ และกฎหมาย
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัระบบขา้ราชการทุกประเภท รัฐเขา้มาบงัคบัการตามกฎหมายดว้ยการบญัญติัเจา้หนา้ท่ีของรัฐ
ต่างๆ จ านวนมากมีอ านาจในการออกค าสัง่ อนุญาต ออกใบอนุญาต วนิิจฉยัและสัง่การ รวมตลอดถึงการสัง่การท่ี
ออกมาในรูปของกฎขอ้บังคบั  เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีมีอ านาจสั่งการตามกฎหมายปกครองจะมีตั้งแต่ขา้ราชการ
การเมือง ขา้ราชการ ประจ า ผูด้  ารงต าแหน่งในการปกครองทอ้งถ่ิน ผูว้า่การหรือผูอ้  านวยการของรัฐวิสาหกิจและ
พนกังาน รัฐวสิาหกิจ รวมตลอดไปถึงการสัง่การในรูปของค าวนิิจฉยัโดย คณะกรรมการต่างๆ และนอกเหนือจาก
ท่ีกล่าว มาแลว้ ยงัรวมถึงการสัง่การภายในระบบสายการบงัคบับญัชาในระหวา่งเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบริหารอีกดว้ย  

โภคิณ  พลกุล สรุปความหมายของกฎหมายปกครองวา่ 3 เป็นกฎหมายมหาชนท่ีวางหลกัเก่ียวกบัการ 
จัดระเบียบบริหารราชการของรัฐ การด าเนินกิจกรรมของฝ่ายปกครองในการจัดท าบริการสาธารณะ อ านาจ 
หน้าท่ี ความรับผิดชอบและการควบคุมการใช้อ านาจหน้าท่ี ตลอดจนการบริหารงานบุคคลของฝ่ายปกครอง      
ดร.จิรนิติ หะวานนท์ ผูบ้รรยายวิชากฎหมายปกครองแห่งส านักเนติบัณฑิตยสภา สรุปว่ากฎหมาย ปกครอง
ประกอบดว้ยเน้ือหาสาระ 3 ประการ ดงัน้ี ประการแรก กฎหมายปกครองเป็นกฎหมายท่ีก าหนดโครงสร้างของ
องคก์รทางปกครอง เช่น พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง 
กรม ซ่ึงเป็นกฎหมาย ท่ีก าหนดเก่ียวกบัการสร้างองคก์ร ไดแ้ก่ การบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนทอ้งถ่ิน 
เป็นเร่ืองของการรวม อ านาจ กระจายอ านาจ การปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม อ านาจบงัคบับญัชา  ประการท่ี
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สอง ก าหนดนิติสัมพนัธ์ท่ีฝ่ายปกครองก่อข้ึนอาจเป็นนิติสัมพนัธ์ระหวา่งหน่วยงานของรัฐกบั หน่วยงานของรัฐ
หรือระหวา่งหน่วยงานของรัฐกบัเอกชนซ่ึงเรียกวา่นิติกรรมทางปกครอง เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบั ฝ่ายปกครองจะก่อ
นิติสัมพนัธ์อย่างไร มีเง่ือนไขความสมบูรณ์อยา่งไร เม่ือเกิดนิติสัมพนัธ์แลว้ฝ่ายปกครอง จะตอ้งผูกพนัอยา่งไร 
เอกชนตอ้งผูกพนัอย่างไร ประการท่ีสาม กฎหมายปกครองก าหนดกระบวนการควบคุมทางปกครอง คือ การ
ควบคุมฝ่ายปกครอง ให้อยู่ในความชอบดว้ยกฎหมาย กระบวนการควบคุมอาจจะแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ การ
ควบคุมก่อนออกนิติ กรรมทางปกครอง อีกตอนหน่ึง คือ การควบคุมภายหลงัการออกนิติกรรมทางปกครอง  

วรพจน์  วิศรุตพิชญ ์อธิบายความหมายของกฎหมายปกครองวา่ เป็นกฎหมายท่ีจดัระเบียบการ บริหาร
และก าหนดความสัมพนัธ์ดา้นต่าง ๆ ระหวา่งบรรดาหน่วยงานและเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีอยูภ่ายใตก้าร บงัคบับญัชา
หรือก ากบัดูแลซ่ึงเรียกว่าฝ่ายปกครอง (Administration) กบัเอกชน ซ่ึงระบบกฎหมายปกครอง ของรัฐสมยัใหม่
วางอยู่บนพ้ืนฐานของหลกัการส าคญัสองหลกัการไดแ้ก่ หลกัการว่าดว้ยการกระท าทาง ปกครองตอ้งชอบดว้ย
กฎหมาย (The Principle of Legality of Administrative Action) และหลกัการว่า ด้วยการควบคุมความชอบดว้ย
กฎหมายของการกระท าทางปกครองโดยองค์กรตุลาการ (The Principle of Judicial Review of Legality of 
Administrative Action)  

โดยสรุปกฎหมายปกครองตามสภาพของกฎหมาย ปกครองในปัจจุบนั โดยเฉพาะหลงัจากการจดัตั้ง
ศาลปกครองข้ึนในประเทศไทย ซ่ึงสามารถให้ความหมายของกฎหมายปกครองไดว้่า กฎหมายปกครองเป็น
กฎหมายท่ีก าหนดความสัมพนัธ์ระหว่างฝ่ายปกครองกับเอกชน หรือฝ่ายปกครองกับฝ่ายปกครองด้วยกันท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการของฝ่ายปกครองในการบงัคบัใช้ กฎหมายท่ีฝ่ายนิติบญัญติัตราข้ึน(พระราชบญัญติั-
พระราชก าหนด) โดยการออกกฎ ค าสัง่ทางปกครอง และ การกระท าทางกายภาพ และเป็นกฎหมายท่ีควบคุมการ
ใชอ้ านาจของฝ่ายปกครองใหช้อบดว้ยกฎหมาย ดงันั้นกฎหมายปกครองจะมีเน้ือหา 2 ส่วน คือ  

1. เป็นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับการใช้อ านาจตามกฎหมายของฝ่ายปกครอง เรียกว่า การกระท าทาง 
ปกครอง ซ่ึงประกอบดว้ย กฎ (กฎหมายล าดบัรอง-กฎหมายของฝ่ายบริหาร) ค าสั่งทางปกครอง และการ กระท า
ทางกายภาพ  

2. เป็นกฎหมายท่ีควบคุมการใชอ้ านาจของฝ่ายปกครองให้ชอบด้วยกฎหมาย (Principle of Legality) 
เพราะการใชอ้ านาจของฝ่ายปกครองออก กฎ ค าสัง่ทางปกครอง หรือกระท าการทางกายภาพ จะส่งผล กระทบต่อ
สิทธิเสรีภาพของประชาชน จึงจ าเป็นจะตอ้งควบคุมการใชอ้ านาจของฝ่ายปกครองให้ชอบดว้ย  กฎหมาย การ
กระท าท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมายจะตอ้งถูกยกเลิกเพิกถอนไป ปัจจุบนัองคก์รหลกัท่ีท าหนา้ท่ีควบคุม การกระท าของ
ฝ่ายปกครอง คือ ศาลปกครอง ดงันั้นเม่ือพิจารณาจากความหมายของกฎหมายปกครอง และการแบ่งแยกการใช้
อ านาจอธิปไตย (Separation of Power) ขององคก์รต่าง ๆ จะเห็นไดว้า่ กฎหมายปกครองเป็นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการใช ้อ านาจของฝ่ายปกครอง ฝ่ายปกครอง (Administrative) นั้นเป็นส่วนหน่ึงของฝ่ายบริหาร (Executive) มี
หนา้ท่ีในการบงัคบัใชก้ฎหมายตามท่ีฝ่ายนิติบญัญติั (Legislative) ตราข้ึน (เรียกวา่ พระราชบญัญติัหรือพระ ราช
ก าหนด) การบงัคบัใชก้ฎหมายของฝ่ายปกครอง เช่น การตรากฎ (กฎหมายล าดบัรอง) ข้ึนบงัคบัใชห้รือ ออกค าสัง่
ทางปกครองตามท่ีกฎหมาย (พระราชบญัญติั) ใหอ้ านาจใหเ้กิดผลไปยงัประชาชน การใชอ้  านาจของ ฝ่ายปกครอง
อาจเกิดความไม่ชอบดว้ยกฎหมายเกิดข้ึน (Abuse) กฎหมายปกครองจะเป็นกฎหมายท่ีเขา้มา ควบคุม ตรวจสอบ 
และอาจน าไปสู่การยกเลิกเพิกถอนกฎหรือค าสัง่ทางปกครองท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย  

ลกัษณะของกฎหมายปกครอง กฎหมายปกครองจะลกัษณะทางกฎหมายท่ีแตกต่างไปจากกฎหมาย
เอกชน (กฎหมายแพ่งและพาณิชย)์ โดยสามารถแบ่งแยกลกัษณะของกฎหมายปกครอง ตามเกณฑ์ท่ีใชใ้นการ
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แบ่งแยกกฎหมายเอกชน ออกจากกฎหมายมหาชน เกณฑก์ารแบ่งแยกและผลของการแบ่งแยกกฎหมายทั้งสอง
ประเภท มีดงัน้ี 

1. เกณฑด์า้นองคก์ร ความสมัพนัธ์ตามกฎหมายปกครอง คู่นิติสมัพนัธ์อยา่งนอ้ยฝ่ายหน่ึงจะตอ้งเป็นฝ่าย
ปกครอง อาจจะ เป็นฝ่ายปกครองกับเอกชน หรือฝ่ายปกครองกับฝ่ายปกครองด้วยกันเอง ถา้นิติสัมพนัธ์นั้น
เกิดข้ึนระหว่าง เอกชนดว้ยกนัเองจะไม่เขา้ลกัษณะของกฎหมายปกครอง (ส่ิงท่ีตอ้งระวงั คือ อาจมีเอกชนบาง
จ าพวกท่ีไดรั้บมอบอ านาจจากกฎหมายใหท้ าหนา้ท่ีเสมือนฝ่าย ปกครอง เช่น สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) 
ซ่ึงเป็นเอกชน แต่ไดรั้บอ านาจจากพระราชบญัญติัรถยนต ์พ.ศ. 2522 ใหมี้อ านาจอนุญาตอนุมติัการตรวจสภาพรถ
หรือสภาทนายความซ่ึงมีฐานะเป็นเอกชน แต่ไดรั้บ มอบอ านาจจากพระราชบญัญติัสภาทนายความ พ.ศ. 2528 มี
อ านาจออกค าสัง่พกัใชเ้พิกถอนใบประกอบ วชิาชีพทนายความได)้ 

2. เกณฑด์า้นอ านาจ การก่อนิติสมัพนัธ์ตามกฎหมายปกครอง ฝ่ายปกครองจะตอ้งมีอ านาจในการก่อนิติ
สัมพนัธ์โดยตอ้ง อาศยัอ านาจจากกฎหมาย (มีพระราชบญัญติัหรือพระราชก าหนดให้อ านาจ) จึงจะมีอ านาจใน
การก่อนิติสัมพนัธ์กับเอกชน ตามหลักการท่ีว่า “ไม่มีกฎหมายมีอ านาจ” ซ่ึงต่างจากการก่อนิติสัมพนัธ์ตาม
กฎหมายแพ่ง และพาณิชยร์ะหว่างเอกชนดว้ยกนั ท่ีใชห้ลกัการท่ีว่า “ไม่มีกฎหมายห้ามย่อมท าได”้ เช่น การท า
สัญญาบาง ประเภทท่ีไม่มีในเอกเทศสัญญา คู่กรณีอาจตกลงเน้ือหาในสัญญาไดเ้องตราบเท่าท่ีไม่ขดัต่อกฎหมาย 
หรือ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน ซ่ึงเรียกวา่ สญัญาไม่มีช่ือ  

3. เกณฑด์า้นความสมัพนัธ์เชิงอ านาจ การก่อนิติสมัพนัธ์ตามกฎหมายปกครอง ความสมัพนัธ์เชิงอ านาจ
ฝ่ายปกครองจะมีอ านาจเหนือกว่า เอกชนท่ีก่อนิติสัมพนัธ์ฝ่ายเดียวโดยท่ีเอกชนไม่จะเป็นตอ้งสมคัรใจยินยอม 
เน่ืองจากฝ่ายปกครองอาศยัอ านาจ จากกฎหมาย (พระราชบญัญติัหรือพระราชก าหนด) ซ่ึงเรียกวา่ อ านาจมหาชน 
(Public Puissance) ซ่ึงมี วตัถุประสงค์เพื่อประโยชน์สาธารณะ (Public Interest) ดงันั้นฝ่ายปกครองจึงสามารถ
อาศยัอ านาจจาก กฎหมายก่อนิติสัมพนัธ์ฝ่ายเดียวกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของเอกชนไดเ้พ่ือประโยชน์สาธารณะ 
ซ่ึงต่างจากนิติ สัมพนัธ์ระหว่างเอกชนด้วยกนัเองซ่ึงเกิดบนความสมคัรใจยินยอมโดยท่ีแต่ละฝ่ายไม่มีอ านาจ
เหนือกวา่อีกฝ่ายหน่ึง  

4. เกณฑ์ด้านวตัถุประสงค์ของการก่อนิติสัมพนัธ์ การก่อนิติสัมพนัธ์ตามกฎหมายปกครองนั้น ฝ่าย
ปกครองจะตอ้งมีวตัถุประสงคใ์นการก่อนิติสัมพนัธ์ เพื่อประโยชน์สาธารณะ (Public Interest) ตามวตัถุประสงค์
ของกฎหมายท่ีให้อ านาจเท่านั้น ฝ่ายปกครองจะ มีวตัถุประสงค์ในการใช้อ านาจออก กฎ ค าสั่งทางปกครอง 
กระท าการทางกายภาพ เป็นวตัถุประสงค์อย่างอ่ืน ไม่ได ้เช่น ผูบ้งัคบับญัชาสั่งลงโทษทางวินัยเพ่ือกลัน่แกลง้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ซ่ึงเป็นวตัถุประสงคส่์วนตวั การใช ้อ านาจเช่นน้ีจะท าให้ค  าสั่งลงโทษเป็นค าสั่งท่ีไม่ชอบดว้ย
กฎหมาย เพราะเป็นการบิดผนัอ านาจ (Abuse of Power) ซ่ึงต่างจากการก่อนิติสัมพนัธ์ตามกฎหมายเอกชน ซ่ึงมุ่ง
เพ่ือประโยชน์ส่วนตวัเป็นหลกั 

5. เกณฑด์า้นการตรวจสอบการก่อนิติสัมพนัธ์ในกฎหมายปกครอง เม่ือฝ่ายปกครองก่อนิติสัมพนัธ์กบั
เอกชนข้ึนโดยการออกกฎ ค าสั่งทางปกครอง หรือกระท าการ ทางกายภาพข้ึน ฝ่ายอาจถูกตรวจสอบความชอบ
ด้วยกฎหมายของการกระท าทางปกครองนั้นตามหลกัความชอบ ด้วยกฎหมายของการกระท าทางปกครอง 
(Principle of Legality of Administrative Acts) ทั้งในแง่ของ กระบวนการ (Procedure) ออกกฎ ค าสัง่ทางปกครอง 
การกระท าทางกายภาพวา่เป็นไปตามกระบวนการท่ี กฎหมายก าหนดหรือไม่ และในแง่ของเน้ือหา (Substantive) 
วา่ เน้ือหาของกฎ ค าสั่งทางปกครอง การกระท าทางกายภาพ ท่ีกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของเอกชนนั้นชอบด้วย
กฎหมายหรือไม่  
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6. เกณฑ์ด้านการแก้ไข-เยียวยา การกระท าทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีท่ีฝ่ายปกครอง
กระท าการทางปกครองท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย การแกไ้ขเยยีวยาก็คือ การยกเลิก เพิกถอนการกระท าทางปกครอง
นั้นเสีย ซ่ึงอาจะเป็นการยกเลิกเพิกถอนโดยฝ่ายปกครองเอง (คือ การควบคุม ภายในฝ่ายปกครอง เช่น การ
อุทธรณ์) หรือการยกเลิกเพิกถอนโดยองคก์รภายนอก ไดแ้ก่ ศาลปกครอง รวมถึงกรณีท่ีการกระท าทางปกครองท่ี
ไม่ชอบดว้ยกฎหมายไดก่้อให้เกิดความเสียหายข้ึน ฝ่ายปกครองจะตอ้ง ชดใชเ้ยียวยาความเสียหายนั้น ดงันั้นคดี
ปกครองจึงไม่ใช่เร่ืองทางอาญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัฝ่ายปกครองแต่อยา่งใด เช่น ความผิดเก่ียวกบัการปกครอง ความผิด
ต่อต าแหน่งหนา้ท่ีราชการ ส่วนน้ีตอ้งพิจารณาโทษโดยศาลยติุธรรม เป็นตน้ 
 
2.4 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

เฉลิมชยั  เก็จรัมย ์และ ประชนั  คะเนวนั. (2556). ศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกบัการ
ให้บริการสาธารณะของเทศบาลต าบลอุดมธรรม อ าเภอกระสัง จงัหวดับุรีรัมย.์ วตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาความ
คิดเห็นของประชาชนในภาพรวมเก่ียวกบัการบริการสาธารณะของเทศบาลต าบลอุดมธรรม อ าเภอกระสงั จงัหวดั
บุรีรัมย ์ใน 4 ดา้น คือ ดา้นการพฒันาระบบสาธารณูปโภค ดา้นการส่งเสริมอาชีพ ดา้นสาธารณสุข และดา้นการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มและมลพิษต่าง ๆ และ 2) ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกบัการบริการสาธารณะของ
เทศบาลต าบลอุดมธรรม อ าเภอกระสงั จงัหวดับุรีรัมย ์ใน 4 ดา้น คือ ดา้นการพฒันาระบบสาธารณูปโภค ดา้นการ
ส่งเสริมอาชีพ ดา้นสาธารณสุข และดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มและมลพิษต่าง ๆ   ผลการศึกษา พบวา่ ความคิดเห็น
ของประชาชนเก่ียวกบัการใหบ้ริการสาธารณะของเทศบาลต าบลอุดมธรรม อ าเภอกระสงั จงัหวดับุรีรัมย ์ภาพรวม
อยูใ่นระดบัปานกลางและเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นการพฒันาระบบสาธารณูปโภคมีค่าเฉล่ียสูงสุดและ
อยู่ในระดบัมาก รองลงมา คือ ดา้นสาธารณสุข ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มและ
มลพิษต่าง ๆ กรณีดา้นอ่ืน ๆ อยูใ่นระดบั ปานกลาง จากการศึกษาในส่วนของความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ 
พบว่า ประชาชนแสดงความคิดเห็นเป็นจ านวนมากท่ีสุดในเร่ือง ควรจดัให้มีรถเก็บขยะเขา้ไปเก็บขยะในเขต
ชุมชน รองลงมา คือ ควรส่งเสริมดา้นการประกอบอาชีพให้กบัประชาชนในเขตเทศบาลให้มากข้ึน และควรให้
ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการต่าง ๆ เก่ียวกบัสาธารณะ ตามล าดบั 

อษัฎา  ผาใต.้ (2557). ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาล ต าบลตอง
โขบ อ าเภอโคกศรีสุพรรณ จงัหวดัสกลนคร. วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัความ
พึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลตองโขบ อ าเภอโคกศรีสุพรรณ จงัหวดัสกลนคร  ผล
การศึกษาพบวา่ ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลตองโขบ อ าเภอโคกศรีสุพรรณ 
จงัหวดัสกลนครโดยภาพรวมและรายดา้น พบว่า อยู่ในระดบัปานกลางทุกดา้น ส่วนการเปรียบเทียบความพึง
พอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลตองโขบ อ าเภอโคกศรีสุพรรณจงัหวดัสกลนคร จ าแนก
ตามคุณลกัษณะส่วนบุคคล ได้ดังน้ี จ าแนกตามเพศ พบว่า กลุ่มท่ีมีเพศต่างกัน มีระดับความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเทศบาลต าบลตองโขบโดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั จ าแนกตามอาชีพ พบวา่ กลุ่มท่ีมี
อาชีพต่างกนั มีระดบัความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลต าบลตองโขบโดยภาพรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกนั จ าแนกตามรายได ้พบวา่ กลุ่มท่ีมีรายไดต้่างกนั มีระดบัความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาล
ต าบลตองโขบ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นมีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 ไดแ้ก่ ดา้นการให้บริการท่ีน่าเช่ือถือ และจ าแนกตามเขตท่ีอยูอ่าศยั พบวา่ กลุ่มท่ีมีเขตท่ีอยูอ่าศยั
ต่างกัน มีระดับความ พึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลต าบลตองโขบ โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
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นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 จ านวน 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการให้บริการท่ีตรงเวลา ดา้นการให้บริการท่ีมีความกา้วหนา้ และดา้นการ
ใหบ้ริการอยา่งถูกตอ้ง  

วินัย  วงศ์อาสา และ ภชัราภรณ์  ไชยรัตน์ (2559). ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการ
สาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนต าบลนาพู่ อ  าเภอเพญ็ จงัหวดัอุดรธานี. วตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษาการไดรั้บ
ประโยชน์และความพึงพอใจของประชาชนต่อการจดับริการสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนต าบลนาพู ่และ  2. 
เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการจดับริการสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนต าบลนาพู่  ผลการศึกษา พบวา่ 
บริการสาธารณะท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาพูจ่ดับริการไดอ้ยา่งทัว่ถึงและส่งผลใหป้ระชาชนมีความพึงพอใจ
ในระดบัมาก มีเพียงภารกิจเดียว คือ บริการดา้นสังคมและสาธารณสุข ส่วนในดา้นอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ดา้นการศึกษา 
โครงสร้างพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ ชุมชน การจดัการภยัพิบติัและการจดัระเบียบชุมชนและการจดัการส่ิงแวดลอ้มและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ยงัไม่สามารถจดับริการไดอ้ยา่งทัว่ถึง ส่งผลใหป้ระชาชนมีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง 
นอกจากน้ียงัมีบริการบางเร่ืองท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาพู่ไม่สามารถจดับริการไดอ้ยา่งทัว่ถึงและประชาชน
ชนมีความพึงพอใจในระดบันอ้ย โดยมีขอ้เสนอแนะวา่ควรมีการด าเนินภารกิจแบบเฉพาะเจาะจง พฒันาคุณภาพ
การบริการสาธารณะใหดี้ยิง่ข้ึนและมีการบริหารเชิงระบบใหม้ากข้ึน 

อภิศกัด์ิ  วิลยัสุทธ์ิ และ สิทธิชยั  ตนัศรีสกุล. (2559). ศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพ
การให้บริการสาธารณะ. วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพการ ใหบ ้ริการสาธารณะ
ของเจา้หนา้ท่ีกองช่างองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนแดง อ าเภอบรบือ จงัหวดัมหาสารคาม ผลการศึกษา พบวา่ 
ความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการสาธารณะของเจา้หนา้ท่ีกองช่างองคก์ารบริหารส่วนต าบล
โนนแดง อ าเภอบรบือ จังหวดัมหาสารคาม พบว่าประชาชนใน เขตองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
อ าเภอบรบือ จงัหวดัมหาสารคาม มีความคิดเห็นวา่ คุณภาพการให้บริการสาธารณะของกองช่าง องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลโนนแดง อ าเภอบรบือ จงัหวดัมหาสารคาม โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (X =3.44)  เพื่อเปรียบเทียบ

ความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการสาธารณะของเจา้หนา้ท่ีกองช่างองคก์ารบริหารส่วนต าบล
โนนแดง อ าเภอบรบือ จังหวดัมหาสารคาม จ าแนก  ตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้พบว่า
ประชาชนท่ีมีเพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพและรายไดต้่างกนั มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการใหบ้ริการสาธารณะ
ของเจา้หนา้ท่ีกองช่าง องคกา์รบริหารส่วนต าบลโนนแดง ทั้งโดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 

สุดารัตน์  สุดสมบูรณ์, อสัมา  พิมพป์ระพนัธ์, เสาวรัตน์  บุษรานนท,์ รัศมี  ศรีบุญ และ สุภาวดี  คชนูด. 
(2561) ศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการจดับริการสาธารณะของเทศบาลต าบลชะมาย อ าเภอทุ่งสง 
จงัหวดันครศรีธรรมราช มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษาระดบัความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการจดับริการสาธารณะของ
เทศบาลต าบลชะมาย อ าเภอทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช 2) เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการ
จดับริการสาธารณะของเทศบาลต าบลชะมาย ตามตวัแปรอิสระคือ เพศ  อายุ  สถานภาพ อาชีพ และ ระดบัการศึกษา และ             
3) ศึกษาปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะท่ีมีต่อการจดับริการสาธารณะของเทศบาลต าบลชะมาย อ าเภอทุ่งสง จงัหวดั
นครศรีธรรมราช กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ประชาชนท่ีมีอาย ุ18 ปีข้ึนไปท่ีมีภูมิล าเนาในเขตเทศบาลต าบลชะมาย 
จ านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดบั สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์
ขอ้มูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) และ
เปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใชว้ธีิเปรียบเทียบค่าเฉล่ียแบบ LSD ผลการวจิยัพบวา่ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมี
ต่อการจดับริการสาธารณะของเทศบาลต าบลชะมาย อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช  ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (
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X =3.39) เม่ือจ าแนกเป็นรายดา้นพบวา่ ประชาชนผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในดา้นการส่งเสริมการศึกษาเด็กและ
เยาวชนมากท่ีสุด (X =3.76) และดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยันอ้ยท่ีสุด (X =3.12) ผลการเปรียบเทียบระดบัความ

คิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการจดับริการสาธารณะของเทศบาลต าบลชะมาย ตามตวัแปรอิสระคือ เพศ  อาย ุ สถานภาพ อาชีพ 
และ ระดบัการศึกษาโดยรวม พบวา่ไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ส่วนปัญหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะท่ีมีตอ่
การจดับริการสาธารณะใหก้บัประชาชนของเทศบาลต าบลชะมาย พบวา่ประชาชนยงัขาดการมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ิน
ร่วมกบัเทศบาล  ส าหรับขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัไดแ้ก่ การสร้างความร่วมมือ ความตระหนกั และการรับรู้ของทุกภาคส่วนใน
การขบัเคล่ือนการจดับริการสาธารณะภายในเขตเทศบาลต าบลชะมาย 

รัฐศวรรธน์  ก่ิงแกว้, คนึงนิจ  ศรีสุวรรณ, สุกญัญา  ใจเยน็, อญัชลี  แพรกปาน, วิไลวรรณ  ช านาญค า 
และ ทรายทอง  เสมอภาค. (2562). ศึกษาเร่ืองการประเมินผลการบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดั
นครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ 2560 วตัถุประสงคเ์พื่อประเมินผลการบริการสาธารณะดา้นการด าเนินงาน
ตามภารกิจต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ 2560 ผลการศึกษา พบวา่ 
ผลการประเมินการบริการสาธารณะด้านการด าเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวดั
นครศรีธรรมราช ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X =3.273) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ประชาชนผูต้อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นในดา้นการส่งเสริม สนบัสนุน กีฬาและนนัทนาการมากท่ีสุด ( X =3.316) รองลงมา 
คือ ดา้นการส่งเสริมศิลปวฒันธรรม ศาสนา จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ( X =3.280) ดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ( X =3.260) ด้านการศึกษา ( X =3.257) ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ( X =3.235) ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย ( X =3.231) ดา้นการบริหารจดัการเทศบาล ( X =3.212) ดา้นการบริหาร
จดัการและอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ( X =3.177) และดา้นเศรษฐกิจ การวางแผนส่งเสริมการ
ลงทุน พาณิชกรรม และการท่องเท่ียว ( X =3.112) ตามล าดับ จากผลการศึกษามีขอ้เสนอแนะว่า 1) ผูบ้ริหาร
เทศบาลเมืองทุ่งสง ควรน าผลจากการวจิยัไปก าหนดการด าเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ การก าหนดนโยบายเร่งด่วน 
แผนยทุธศาสตร์การพฒันาต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองทุ่งสง และการรักษาความสะอาดเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัความ
คิดเห็นของประชาชน และ 2) หน่วยงานท่ีรับผิดชอบการด าเนินงานดา้นต่าง ๆ ควรพิจารณาขอ้มูลผลการศึกษา
อยา่งละเอียด เพื่อจะไดน้ าไปปรับปรุงการด าเนินงานเพ่ือประชาชนมีความคิดเห็นในระดบัท่ีสูงข้ึนต่อไป 

รัฐศวรรธน์  ก่ิงแกว้ และ อญัชลี  แพรกปาน (2564) ศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการ
บริหารงานของเทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนท่ี
มีต่อการบริหารงานของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช ด้านภารกิจ ด้านนโยบายเร่งด่วน ด้าน
นโยบายการพฒันาดา้นยทุธศาสตร์การพฒันา และดา้นการรักษาความสะอาด โดยเก็บขอ้มูลจากประชาชนท่ีเป็น
ตวัแทนครัวเรือน ในพ้ืนท่ี 20 ชุมชน 1 ยา่นการคา้ และตวัแทนหน่วยงานของรัฐและเอกชน จ านวน 450 คน ผ่าน
แบบสอบถาม ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของเทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดั
นครศรีธรรมราช ทั้ ง 5 ด้าน ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง แต่เม่ือพิจารณาในรายละเอียดของแต่ละดา้น 
ประชาชนมีความคิดเห็นวา่ การบริหารจดัการดา้นการรักษาความสะอาดสามารถท าไดดี้กวา่ดา้นภารกิจเร่ืองการ
ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมประเพณี ดา้นนโยบายเร่งด่วน เร่ืองการจดัความเป็นระเบียบเรียบร้อยของถนน ทางเทา้ 
และภูมิทศัน์ ดา้นนโยบายการพฒันาเร่ืองการศึกษา และดา้นยทุธศาสตร์การพฒันาเร่ืองศาสนา และการกีฬาแบบ
บูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานท่ีเหนือกว่า ผลการศึกษาน้ีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารถใชเ้ป็น
แนวทางในการประเมินผลการปฏิบติัราชการ ส่วนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนด
แผนการพฒันาทอ้งถ่ินใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดกบัประชาชนใหม้ากท่ีสุดต่อไป  



บทที ่3 
วธีิด ำเนินกำรประเมิน 

 

3.1 ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ   
การประเมินคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงานตาม

ภารกิจต่าง ๆ ท่ีมีต่อการด าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน 5 เร่ือง และนโยบายการพฒันา 5 ดา้น ของผูบ้ริหาร ท่ีมี

ต่อการด าเนินงานตามยทุธศาสตร์การพฒันาของเทศบาล 4 ยทุธศาสตร์ ตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 

ท่ีมีต่อการให้บริการด้านบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2563 

ตลอดจนเพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินตามนโยบายและแผนพฒันาเทศบาล ซ่ึง

แบบประเมิน ประกอบดว้ย 3 ตอน ดงัน้ี  
ตอนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ตอนท่ี 2  ขอ้มูลแสดงความคิดเห็นจากความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงานของเทศบาล
เมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2563 
 ตอนท่ี 3  ความตอ้งการท่ีให้เทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุงการด าเนินงานเป็นเร่ืองเร่งด่วน ความคิดเห็น
ทัว่ไปและขอ้เสนอแนะ 
 

3.2 ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  
ประชำกร  

ประชากรท่ีใชใ้นการประเมินคร้ังน้ี เป็นประชาชนท่ีเป็นตวัแทนครัวเรือนท่ีอาศยัในเขตเทศบาลเมือง 

ทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช โดยแบ่งพ้ืนท่ีออกเป็น 20 ชุมชน และ 1 ยา่นการคา้ จ านวน 30,087 คน (เทศบาล

เมืองทุ่งสง, 2563) 

กลุ่มตวัอย่ำง  

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการประเมิน เป็นประชาชนท่ีเป็นตวัแทนครัวเรือนท่ีอาศยัในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 

จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2563 จ านวน 400 คน ซ่ึงไดม้าจากการสุ่มอยา่งง่าย (Sample Random Sampling) 

และสุ่มจากตวัแทนหน่วยงานของราชการ รัฐวิสาหกิจ องคก์รเอกชน และอ่ืน ๆ ท่ีอยูใ่นเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 

จงัหวดันครศรีธรรมราช จ านวน 50 หน่วยงาน ๆ ละ 1 คน โดยวธีิการสุ่มแบบโควตา้ (Quota Sampling) รวมกลุ่ม

ตวัอยา่งทั้งหมด 450 คน โดยมีการด าเนินการ 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการประเมินคร้ังน้ี เป็นประชาชนท่ีเป็นตวัแทนครัวเรือนท่ีอาศยัในเขต

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

 ประมาณขนาดกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดท่ีใชใ้นการประเมิน ดว้ยความเช่ือมัน่ 95% ( = .05) ซ่ึงเทียบจาก

ตารางขนาดกลุ่มตวัอยา่งของยามาเน่ (Yamane. 1967) หรือจากสูตร n = N/(1+Ne2)  

 จากสูตร   n  = N/(1+Ne2) 

     N = 30,087 

     e = 0.05 
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   n  = 30,087/[1+(30,087*0.052)] 

    = 30,087/76.22 

    = 394.739 คน 

    = 395 คน 

ปรากฏวา่ตอ้งใชข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง อยา่งนอ้ย 395 คน แต่ผูป้ระเมินตอ้งใชก้ลุ่มตวัอยา่งไม่ต ่ากวา่ 400 

คน ดงันั้นผูป้ระเมินตอ้งกระจายพ้ืนท่ีการเก็บขอ้มูลให้ครอบคลุมทุกชุมชนและย่านการคา้ ดงัแสดงตามล าดบั

ดงัน้ี 

  ขั้นตอนท่ี 2 กระจายพ้ืนท่ีการเก็บขอ้มูลให้ครอบคลุมทุกชุมชนและย่านการคา้ โดยใชสู้ตร N*0.0133 
ดงัแสดงในตาราง 
 

ตำรำงที ่1 กลุ่มตวัอย่ำงทีใ่ช้ในกำรประเมนิ 

ล ำดบั ชุมชน ประชำกร: N (คน) กลุ่มตวัอย่ำง: n (คน) 
1 เขาปรีดี 1,964 26 
2 สะพานเหลก็ 906 12 
3 เปรมประชา 619 8 
4 บา้นในหวงั 869 12 
5 ทุ่งสง-หว้ยยอด 400 5 
6 หลงัโรงพยาบาลทุ่งสง 980 13 
7 ทุ่งสง-นาบอน 2,042 27 
8 บา้นพกัรถไฟทุ่งสง 683 9 
9 ประชาอุทิศ 1,827 24 
10 ท่าแพเหนือ 1,266 17 
11 ท่าแพใต ้ 926 12 
12 บา้นนาเหนือ 1,353 18 
13 เสริมชาติ 2,501 33 
14 ยทุธศาสตร์ 5,066 67 
15 ตลาดใน 1,021 14 
16 ตะวนัออกวดัชยัชุมพล 1,183 16 
17 หมู่บา้นพฒันา 1,902 25 
18 ตลาดสด 338 5 
19 โดมทองธานี (ท่าแพ) 328 4 
20 ราชบริพาร 643 9 
21 ยา่นการคา้ 3,270 44 

รวม 30,087 400 
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 ขั้นตอนท่ี 3 สุ่มจากตวัแทนหน่วยงานของราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และอ่ืน ๆ ท่ีอยู่ในเขต

เทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช จ านวน 50 หน่วยงาน ๆ ละ 1 คน โดยวิธีการสุ่มแบบโควตา้ (Quota 

Sampling)           

3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรประเมิน 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินคร้ังน้ี ประกอบดว้ย แบบสอบถามปลายปิด และแบบสอบถามปลายเปิด 

ประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงานของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช

ประจ าปี 2563 แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ซ่ึงแบบประเมิน ประกอบดว้ย 3 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2  ขอ้มูลแสดงความคิดเห็นจากความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงานของเทศบาล
เมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2563 
 ตอนท่ี 3  ความตอ้งการท่ีให้เทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุงการด าเนินงานเป็นเร่ืองเร่งด่วน ความคิดเห็น
ทัว่ไปและขอ้เสนอแนะ 
 

3.4 วธีิกำรเกบ็ข้อมูล   
การประเมินน้ีจะใชว้ธีิการเก็บขอ้มูล ดงัน้ี 

1) ลงส ารวจพ้ืนท่ีจริงโดยการใช้แบบสอบถามปลายปิด และแบบสอบถามปลายเปิด ส าหรับ

แบบสอบถามปลายเปิด และขอ้เสนอแนะต่าง ๆ จะใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก บันทึกขอ้มูลลงแบบสอบถาม 

บันทึกภาพน่ิง เก็บขอ้มูลตามชุมชนโดยมีการกระจายขอ้มูล ให้ครบตามปริมาณกลุ่มตวัอย่างท่ีก าหนด โดย

พิจารณาจากสดัส่วนของประชากรแต่ละชุมชน และหน่วยงานตามท่ีก าหนด 

  

    
 

รูปที ่1 กำรลงส ำรวจพื้นทีจ่ริง 



 18 

2) วเิคราะห์ผลการประเมิน 

 3) ประสานงานกับผูอ้  านวยการกองสวสัดิการสังคม ประธานสภาองค์การบริหารสภาชุมชนเมือง 
เทศบาลเมืองทุ่งสง และประธานชุมชนต่าง ๆ เพ่ือก าหนดวนัเวลาและสถานท่ีการจดัเวทีรายงานผลการประเมิน 
ทั้งหมด 4 คร้ัง มีสรุปขอ้ ดงัน้ี  

3.1) คร้ังท่ี 1 วนัศุกร์ท่ี 29 มกราคม 2564    
ณ ท่ีท าการชุมชนหมู่บา้นพฒันา เทศบาลเมืองทุ่งสง 

3.2) คร้ังท่ี 2 วนัพฤหสับดีท่ี 8 เมษายน 2564   
ณ ท่ีท าการชุมชนต่าง ๆ เทศบาลเมืองทุ่งสง 

3.3) คร้ังท่ี 3 วนัศุกร์ท่ี 9 เมษายน 2564   
ณ ท่ีท าการชุมชนต่าง ๆ เทศบาลเมืองทุ่งสง 

3.4) คร้ังท่ี 4 วนัเสาร์ท่ี 10 เมษายน 2564   
ณ ท่ีท าการชุมชนต่าง ๆ เทศบาลเมืองทุ่งสง 

 4) เก็บขอ้มูลจากการจดัเวทีรายงานผลการประเมินโดยรับฟังความคิดเห็นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งเพ่ือวเิคราะห์
ผลการประเมิน ขอ้เสนอแนะร่วมกนัระหวา่งผูป้ระเมิน ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และตวัแทนจากเทศบาล  
 

  

  
 

รูปที ่2 กำรจดัเวทรีำยงำนผลกำรประเมนิ คร้ังที ่1 วนัศุกร์ที ่29 มกรำคม 2564 

 

 

 



 19 

  

  

  

  
 

รูปที ่3 กำรจดัเวทรีำยงำนผลกำรประเมนิ คร้ังที ่2 วนัพฤหัสบดทีี ่8 เมษำยน 2564 
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รูปที ่4 กำรจดัเวทรีำยงำนผลกำรประเมนิ คร้ังที ่3 วนัศุกร์ที ่9 เมษำยน 2564 
 

   

  
 

รูปที ่5 กำรจดัเวทรีำยงำนผลกำรประเมนิ คร้ังที ่4 วนัเสำร์ที ่10 เมษำยน 2564 
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รูปที ่5 กำรจดัเวทรีำยงำนผลกำรประเมนิ คร้ังที ่4 วนัเสำร์ที ่10 เมษำยน 2564 (ต่อ) 
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5) รายงานผลการเก็บขอ้มูลจากการจดัเวทีรายงานผลการประเมิน 

6) รายการผลการประเมินต่อเทศบาลเมืองทุ่งสง 

 

3.5 กำรวเิครำะห์ข้อมูล  
การประเมินน้ีจะใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
1) น าผลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ค่าทางสถิติ โดยค านวณหาค่าสถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ 

(%) ค่าเฉล่ีย ( x ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพ่ือวดัค่าเฉล่ียและการกระจายของขอ้มูล และน าเสนอใน
รูปแบบตารางพร้อมกบัพรรณนาประกอบ 
 2) การใชก้ระบวนการวิเคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงค์ทั้ ง 4 ขอ้จะใชห้ลกัการสังเคราะห์มูลตีความ 
(Interpretive Analysis) 

ระดบัการแปรผลจากการใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉล่ีย ( x ) และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) จากแบบสอบถามซ่ึงใชม้าตราส่วน (Rating Scale) ตามแบบไลเกิร์ด จะแบ่งมาตราส่วนออกเป็น 
5 ล าดบั คือ 

มำตรำส่วน           คะแนน 
 มากท่ีสุด    5 
 มาก    4 
 ปานกลาง   3 
 นอ้ย    2 
 นอ้ยท่ีสุด    1 
 การแปลความหมายของขอ้มูล พิจารณาจากคะแนนค่าเฉล่ีย (Mean) โดยก าหนดเกณฑใ์นการค านวณค่า
คะแนนของ  John W.Best  ดงัน้ี 
 คะแนนค่าเฉล่ีย 4.50  -  5.00 หมายถึง  มากท่ีสุด 
 คะแนนค่าเฉล่ีย 3.50  -  4.49 หมายถึง  มาก 
 คะแนนค่าเฉล่ีย 2.50  -  3.49 หมายถึง  ปานกลาง 
 คะแนนค่าเฉล่ีย 1.50  -  2.49 หมายถึง  นอ้ย 
 คะแนนค่าเฉล่ีย 1.00  -  1.49 หมายถึง  นอ้ยท่ีสุด 

การแปลความหมายของขอ้มูลผลการด าเนินงานรายขอ้ พิจารณาจากคะแนนร้อยละ โดยก าหนดเกณฑ์

ในการค านวณค่าคะแนนจากผลรวมของคะแนนร้อยละจาก 3 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัปานกลาง ระดบัมาก และระดบั

มากท่ีสุด 

 ส าหรับขอ้มูลท่ีไดจ้ากค าถามปลายเปิดไดท้ าการรวบรวมขอ้มูลทั้งหมด และด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูล
ดว้ยการจดัจ าแนกประเภทขอ้ความท่ีมีลกัษณะเหมือนกนัและคลา้ยคลึงกนัให้อยู่ในประเภทเดียวกนั จากนั้น
วเิคราะห์เน้ือหาของขอ้มูลและน าเสนอในรูปแบบของความเรียง 
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3.6 กำรเสนอผลกำรวเิครำะห์ข้อมูล   
         การวิเคราะห์หาค่าสถิติพ้ืนฐาน ผูป้ระเมินจะน าผลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน
และหน่วยของรัฐท่ีมีต่อการด าเนินงานของเทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2563 และการใช้
กระบวนการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีด าเนินการควบคู่ไปกบัการเก็บขอ้มูล ตั้งแต่ขั้นแรกจนถึงขั้นสุดทา้ย โดยในการ
วิเคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงคท์ั้ง 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 2563 ใน 10 ดา้น ไดแ้ก่ 

1.1) โครงสร้างพ้ืนฐาน  

1.2) การศึกษา  

1.3) สาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม  

1.4) บริการสงัคมและสวสัดิการ  

1.5) การจดัการส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากร  

1.6) การพฒันาเศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ  

1.7) การรักษาความสงบปลอดภยัในชุมชน  

1.8) การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั   

1.9) การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมประเพณี  

1.10) การบริหารจดัการเทศบาล  

2) ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน 5 เร่ือง และนโยบายการ

พฒันา 5 ดา้น ของผูบ้ริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2563 รายละเอียดดงัน้ี 

นโยบำยเร่งด่วน (วำระท้องถิ่นเมืองทุ่งสง) 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-ทุ่งสง ให้ส าเร็จ โดยประสานงานเชิงรุกกบั
กลไกภาครัฐ เอกชน และประชาสงัคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ และขบัเคล่ือนโครงการสถานีขนส่งยอ่ยให้
เสร็จสมบูรณ์ เช่ือมโยงการใชง้านกบัสถานีขนส่งอ าเภอทุ่งสง เพ่ือน ามาซ่ึงรายไดใ้นการพฒันาเมืองในอนาคต 
 นโยบายเร่งด่วนท่ี 4 สนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และจงัหวดันครศรีธรรมราชในเร่ืองยาเสพติด 
โดยป้องกนักลุ่มเส่ียงและประชาชนในทอ้งถ่ินไม่ให้เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด และส่งเสริมให้ผูติ้ดยาเสพติด
ไดรั้บการบ าบดัรักษาใหก้ลบัมาเป็นคนดีของสงัคม ตามแนวทาง “เมืองสีขาว หัวใจสีเขียว” 
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 นโยบายเร่งด่วนท่ี 5 ก าหนดมาตรการ “เมืองสีขาว หัวใจสีเขียว” และปฏิบติัการขั้นเด็ดขาดในการขจดั
อบายมุขและยาเสพติด รวมทั้งบงัคบัใชม้าตรการปฏิบติัตามวินยัจราจร และมาตรการประหยดัพลงังานภายใน
องคก์รเทศบาลเมืองทุ่งสง 

นโยบำยกำรพฒันำ 5 ด้ำน ได้แก่ 

นโยบายท่ี 1 นโยบายดา้นการพฒันาการศึกษา ส่งเสริมการกีฬา ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี และ     
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพ่ือสร้างทุ่งสงเป็น “เมืองแห่งการเรียนรู้” 

นโยบายท่ี 2 นโยบายดา้นการพฒันาเศรษฐกิจ เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพการพฒันาและส่งเสริมการคา้ขายของ

ผูป้ระกอบการ ทุกประเภท ทุกระดบั และชุมชน ให้สามารถเพ่ิมรายได ้ลดรายจ่าย และมีขีดความสามารถในการ

แข่งขนั 

นโยบายท่ี 3 นโยบายดา้นดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิต ให้อยูดี่มีสุข อยูเ่ยน็เป็นสุข อยา่งย ัง่ยืน เพ่ือดูแล

ความเป็นอยูข่องประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี บา้นเมืองสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความปลอดภยัใน

ชีวิตและทรัพยสิ์น ปลอดอาชญากรรม มีสุขภาวะ สุขอนามยัท่ีดี  มีความสุข มีความอบอุ่นในครอบครัวชุมชน

เขม้แขง็ และมีส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 

นโยบายท่ี 4 นโยบายด้านการพฒันาระบบการบริหารจัดการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในบริหารงาน

เทศบาลเมืองทุ่งสงโดยยึดหลกัธรรมาภิบาล ดว้ยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได ้มุ่งผลประโยชน์ของ

ประชาชนเป็นหลกับูรณาการทุกภาคส่วน ให้มีส่วนร่วมร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมท า ร่วมตรวจสอบ ร่วม

ประเมินผล ร่วมรับผิดชอบ ร่วมรับผลการพฒันา และร่วมภาคภูมิใจกบัความส าเร็จจากผลของพฒันาเมืองทุ่งสงท่ี

ไดร่้วมกนัท าอยา่งต่อเน่ืองดว้ยความรู้สึกรวมเป็นหน่ึงเดียววา่ “ทุกคนเป็นเจ้าของเมืองทุ่งสงร่วมกัน” 

นโยบายท่ี 5 นโยบายด้านการวางผงัเมืองและผงัชุมชน พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ เพ่ือรองรับการพฒันาเศรษฐกิจ และสงัคม การจดัการความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง การ

จดัการจราจร และภูมิทศัน์ของเมือง การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และท่ีส าคญัอยา่งยิ่ง

คือการจดัการภยัพิบติัอุทกภยั วาตภยั ดินถล่ม ภยัแลง้ และอคัคีภยั 

3) ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล 4 

ยทุธศาสตร์ ตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2563 

ใน 4 ยทุธศาสตร์ ไดแ้ก่  

 ยทุธศาสตร์ท่ี 1 พฒันาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวฒันธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพ

มาตรฐานท่ีเหนือกวา่ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ร่วมกนัจดัวางผงัเมือง พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน รักษาส่ิงแวดลอ้ม ป้องกนัน ้ าท่วม สู่

เมืองน่าอยูอ่ยา่งย ัง่ยนื 

ยทุธศาสตร์ท่ี 3 ร่วมกนัพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม สู่คุณภาพชีวติท่ีดีกวา่ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ปรับปรุงและพฒันาการบริหารจดัการองคก์รเทศบาลและองคก์รชุมชนสู่การบริหาร

จดัการท่ีดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปล่ียนแปลงสู่เทศบาลอจัฉริยะ 

4) เพ่ือตอ้งการทราบระดบัของความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการใหบ้ริการดา้นบริหารจดัการขยะ

ของเทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2563    



บทที ่4 
ผลการประเมิน 

 
การประเมินคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงานของ

เทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2563 ในประเด็น 5 ประเด็นต่อไปน้ี 
1) ความพึงพอใจของประชาชนในการด าเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ  
2) ความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน 5 เร่ือง  
3) ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงานตามนโยบายการพฒันา 5 ดา้น 
4) ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล 4 

ยทุธศาสตร์ ตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 
5) ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการใหบ้ริการดา้นบริหารจดัการขยะ 
 ตลอดจนเพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินตามนโยบายและแผนพฒันา

เทศบาล  ผูป้ระเมินไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล จากประชาชนท่ีเป็นตวัแทนครัวเรือนท่ีอาศยัในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 
จงัหวดันครศรีธรรมราช โดยแบ่งพ้ืนท่ีออกเป็น 20 ชุมชน และ 1 ยา่นการคา้ จ านวน 400 คนซ่ึงไดม้าจากการสุ่ม
อยา่งง่าย (Sample Random Sampling) และตวัแทนหน่วยงานของรัฐ รัฐวสิาหกิจ องคก์รเอกชน และอ่ืน ๆ ท่ีอยูใ่น
เขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช จ านวน 50 หน่วยงาน ๆ ละ 1 คน ซ่ึงไดม้าจากการสุ่มแบบโควตา 
(Quota Sampling) รวมกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 450 คน ซ่ึงผลการประเมิน ประกอบดว้ย 3 ตอนดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 ขอ้มูลแสดงความคิดเห็นจากความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงานของเทศบาล
เมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2563 
 ตอนท่ี 3  ความตอ้งการท่ีให้เทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุงการด าเนินงานเป็นเร่ืองเร่งด่วน ความคิดเห็น
ทัว่ไปและขอ้เสนอแนะ 
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ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
4.1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ตารางที ่2 จ านวนกลุ่มตวัอย่างของเทศบาลเมืองทุ่งสง จ าแนกตามเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ อนัดบั 
ชาย 166 36.90 2 
หญิง 284 63.10 1 
รวม 450 100.00  

  
 จากตาราง  พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง  คิดเป็นร้อยละ 63.10 รองลงมา เป็นเพศ
ชาย  คิดเป็นร้อยละ 36.90 
 
ตารางที ่3 จ านวนกลุ่มตวัอย่างของเทศบาลเมืองทุ่งสง จ าแนกตามอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ อนัดบั 
นอ้ยกวา่ 20 ปี  12 2.70 6 

20-29 ปี 59 13.10 5 
30-39 ปี 88 19.60 3 
40-49 ปี 130 28.90 1 
50-59 ปี 98 21.80 2 

 60 ปี ข้ึนไป 63 14.00 4 
รวม 450 100.00  

  
 จากตาราง  พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอาย ุ40-49 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.90 รองลงมา มีอาย ุ
50-59 ปี คิดเป็นร้อยละ 21.80 และต ่าสุดมีอายนุอ้ยกวา่ 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 2.70 
 
ตารางที ่4  จ านวนกลุ่มตวัอย่างของเทศบาลเมืองทุ่งสง จ าแนกตามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ อนัดบั 

โสด 121 26.90 2 

สมรส 272 60.40 1 

หมา้ย 31 6.90 3 

หยา่ร้าง 15 3.30 4 

แยกกนัอยู ่ 11 2.40 5 

อ่ืน ๆ 0 0.00 - 

รวม 450 100.00  
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 จากตาราง  พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 60.40 รองลงมา มี
สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 26.90 และต ่าสุดมีสถานภาพแยกกนัอยู ่คิดเป็นร้อยละ 2.40 
 
ตารางที ่5 จ านวนกลุ่มตวัอย่างของเทศบาลเมืองทุ่งสง จ าแนกตามการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม 

การศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ อนัดบั 
ไม่ไดศึ้กษา 5 1.10 7 
ประถมศึกษา 50 11.10 4 

มธัยมศึกษาตอนตน้ 56 12.40 2 
มธัยมศึกษาตอนปลาย 43 9.60 5 

ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) 56 12.40 2 
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) 52 11.60 3 

ปริญญาตรี 170 37.80 1 
สูงกวา่ปริญญาตรี 16 3.60 6 

อ่ืน ๆ 2 0.40 7 
รวม 450 100.00  

 
 จากตาราง  พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 37.80 
รองลงมา การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้และประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) คิดเป็นร้อยละ 12.40  และต ่าสุด
อ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 0.40 
 
ตารางที ่6 จ านวนกลุ่มตวัอย่างของเทศบาลเมืองทุ่งสง จ าแนกตามอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  
 จากตาราง พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 31.60 
รองลงมา มีอาชีพลูกจา้งเอกชน คิดเป็นร้อยละ 18.90 และต ่าสุดมีอาชีพอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 3.10 

อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ อนัดบั 
รับราชการ/ลูกจา้งราชการ 34 7.60 5 

รัฐวสิาหกิจ 32 7.10 6 
ลูกจา้งเอกชน 85 18.90 2 

คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 142 31.60 1 
รับจา้งทัว่ไป 69 15.30 3 

นกัเรียน/นกัศึกษา 15 3.30 8 
แม่บา้น 40 8.90 4 
เกษตรกร 19 4.20 7 
อ่ืน ๆ 14 3.10 9 
รวม 450 100.00  
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ตารางที ่7  จ านวนกลุ่มตวัอย่างของเทศบาลเมืองทุ่งสง จ าแนกตามรายได้ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

รายได้ จ านวน (คน) ร้อยละ อนัดบั 
ต ่ากวา่ 4,000 บาท  54 12.00 5 
4,001-8,000 บาท 92 20.40 2 
8,001-12,000 บาท 127 28.20 1 
12,001-16,000 บาท 47 10.40 6 
16,001-20,000  บาท 71 15.80 3 
 20,001  บาท ข้ึนไป 59 13.10 4 

รวม 450 100.00  

  
 จากตาราง  พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีรายได ้8,001-12,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.20 
รองลงมา มีรายได ้4,001-8,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.40  และต ่าสุดมีรายได ้16,001-20,000  บาท คิดเป็นร้อยละ 
10.40 
 
ตารางที ่8 จ านวนกลุ่มตวัอย่างของเทศบาลเมืองทุ่งสง จ าแนกตามจ านวนสมาชิก 

จ านวนสมาชิก จ านวน (คน) ร้อยละ อนัดบั 
1 คน 13 2.90 4 

2-3 คน 242 53.80 1 
4-5 คน 172 38.20 2 
6-7 คน 17 3.80 3 
8-9 คน 6 1.30 5 

10 คนข้ึนไป 0 0.00 - 
รวม 450 100.00  

 
 จากตาราง  พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือน 2-3 คน คิดเป็นร้อยละ  
53.80 รองลงมา มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือน 4-5 คน คิดเป็นร้อยละ 38.20 และต ่าสุดมีสมาชิกในครัวเรือน 8-9 
คน คิดเป็นร้อยละ 1.30 
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ตอนที ่2 ข้อมูลแสดงความคดิเห็นจากความพงึพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ด าเนินงานของเทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2563 
 

4.2 ความพงึพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานตามภารกจิต่าง ๆ ของ
เทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2563  
(พจิารณาจากคะแนนค่าเฉลีย่) 
 

ตารางที ่9  สรุปภาพรวมความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการด าเนินงานตามภารกจิต่าง ๆ ของเทศบาลเมือง
ทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2563 (พจิารณาจากคะแนนค่าเฉลีย่) 

ภารกจิด้าน ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความพงึพอใจ 

อนัดบั 

1. โครงสร้างพ้ืนฐาน  3.675 .59 มาก 1 

2. การศึกษา 3.621 .65 มาก 4 

3. สาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 3.614 .60 มาก 5 
4. บริการสงัคมและสวสัดิการ 3.551 .70 มาก 8 
5. การจดัการส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากร 3.621 .69 มาก 4 
6. การพฒันาเศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ 3.430 .73 ปานกลาง 9 
7. การรักษาความสงบปลอดภยัในชุมชน 3.605 .67 มาก 6 
8. การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั   3.650 .67 มาก 2 
9. การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมประเพณี 3.640 .70 มาก 3 
10. การบริหารจดัการเทศบาล 3.559 .69 มาก 7 

รวม 3.596 .53 มาก  
 

จากการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ ของเทศบาลเมือง  

ทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2563 โดยการสุ่มตวัอยา่งจากประชาชนท่ีเป็นตวัแทนครัวเรือนท่ีอาศยัใน

เขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช โดยแบ่งพ้ืนท่ีออกเป็น 20 ชุมชน และ 1 ยา่นการคา้ จ านวน 400

คน และตวัแทนหน่วยงานของราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และอ่ืน ๆ ท่ีอยู่ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 

จังหวดันครศรีธรรมราช จ านวน 50 หน่วยงาน ๆ ละ 1 คน รวมกลุ่มตัวอย่างทั้ งหมด 450 คน ผลปรากฏว่า

ประชาชนมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.596 โดยสามารถเรียงล าดบัความ   

พึงพอใจ 3 อนัดบัแรก ไดด้งัน้ี 
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ความพงึพอใจมากทีสุ่ด  3 อนัดบัแรก (เรียงจากมากไปหาน้อย) 
 อนัดบัท่ี 1 ภารกิจดา้นท่ี 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก คือ มีค่าเฉล่ีย  
3.675 
 อนัดบัท่ี 2  ภารกิจดา้นท่ี 8 การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั
มาก  คือ มีค่าเฉล่ีย  3.650 
 อนัดบัท่ี 3 ภารกิจดา้นท่ี 9 การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมประเพณี ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั
มาก คือ มีค่าเฉล่ีย  3.640 
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ตารางที ่10  ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการด าเนินงานตามภารกจิต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองทุ่งสง  
จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2563 (แยกรายภารกจิ) (พจิารณาจากคะแนนค่าเฉลีย่) 

ภารกจิ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความพงึพอใจ 

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน    
1. มีการสร้าง/ปรับปรุง/บ ารุงรักษาถนน สะพาน และปรับปรุง     

ภูมิทศัน์เกาะกลางมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม 
(ช่าง) 

3.68 .77 มาก 

2. มีการก่อสร้าง/ปรับปรุง/บ ารุงรักษาท่อระบายน ้า คูระบายน ้า 
และคูคลอง (ช่าง) 

3.62 .77 มาก 

3. มีการก่อสร้าง/ปรับปรุง/บ ารุงรักษาทางเทา้ (ช่าง) 3.56 .76 มาก 
4. ไฟฟ้ามีความสะดวกและทัว่ถึง (ช่าง) 3.76 .68 มาก 
5. น ้าประปามีความสะดวกและทัว่ถึง (ช่าง) 3.82 .65 มาก 
6. มาตรฐานคุณภาพน ้าประปา (ส่วนภูมิภาค/ชุมชุน) (ช่าง) 3.78 .67 มาก 
7. มีสวนสาธารณะ สวนหยอ่ม สวยงามและเป็นระเบียบ (ช่าง) 3.69 .76 มาก 
8. การจดัการดา้นการผงัเมือง/การควบคุมอาคาร/การตรวจอาคาร 

(ช่าง) 
3.61 .74 มาก 

9. ความพึงพอใจต่อการใชป้ระโยชน์ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(ช่าง) 

3.63 .71 มาก 

10. การด าเนินงานของเทศบาลดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน (ช่าง) 3.62 .71 มาก 
รวม 3.675 .59 มาก 

2. ด้านการศึกษา    
11. การใหค้วามรู้และจดักิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์แก่เดก็และเยาวชน 

(ศึกษา) 
3.66 .89 มาก 

12. การส่งเสริมและสนบัสนุนการเรียนรู้ของประชาชน/ชุมชน 
เช่น หอสมุด/ท่ีอ่านหนงัสือพิมพป์ระจ าชุมชน/อินเตอร์เน็ต
ชุมชน/ศูนยล์ดโลกร้อน/ฝายท่าแพ เป็นตน้ (ศึกษา) 

3.59 .86 มาก 

13. การส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาทอ้งถ่ิน 
(ศึกษา) 

3.55 .78 มาก 

14. พฒันาการของนกัเรียนในการอ่าน เขียน และพูดภาษาไทย 
(ศึกษา) 

3.60 .74 มาก 

15. พฒันาการของนกัเรียนในการอ่านและพูดภาษาองักฤษ (ศึกษา) 3.57 .77 มาก 
16. การจดัการศึกษาระดบัศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ (ศึกษา) 3.64 .73 มาก 
17. การจดัการศึกษาระดบัปฐมวยั (ศึกษา) 3.64 .73 มาก 
18. การจดัการศึกษาระดบัประถมศึกษา (ศึกษา) 3.64 .72 มาก 
19. การจดัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา (ศึกษา) 3.63 .72 มาก 
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ภารกจิ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความพงึพอใจ 

20. การส่งเสริมและสนบัสนุนโครงการอาหารเสริมและอาหาร
กลางวนัใหก้บัเดก็นกัเรียนของศูนยเ์ดก็เลก็และโรงเรียนใน
สังกดั (ศึกษา) 

3.67 .74 มาก 

21. การดูแลสุขภาพพลานมยัของนกัเรียน (อนามยัโรงเรียน) 
(ศึกษา) 

3.66 .76 มาก 

22. การประชาสัมพนัธ์กิจกรรมของโรงเรียนอยา่งทัว่ถึง (ศึกษา) 3.59 .75 มาก 
23. การด าเนินงานของเทศบาลดา้นการศึกษา (ศึกษา) 3.64 .69 มาก 

รวม 3.621 .65 มาก 

3. ด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม    
24. การให้บริการด้านส่งเสริมสุขภาพ  

การส่งเสริมและสนบัสนุนใหป้ระชาชนออกก าลงักาย เป็นตน้ 
(สาธารณสุข) 

3.66 .78 มาก 

25. การให้บริการด้านการป้องกนัและควบคุมโรค  
การด าเนินงานดา้นการป้องกนัโรค เช่น โรคไขเ้ลือดออก โรค
อุบติัใหม่และอุบติัซ ้า การฉีดพ่นหมอกควนั/ละอองฝอย การ
ฉีดวคัซีนโรคพิษสุนขับา้ เป็นตน้ (สาธารณสุข) 

3.78 .72 มาก 

26. การให้บริการด้านการรักษาพยาบาล 
การบริการรักษาพยาบาลโดยคลินิกสหเวชประชาอุทิศ 
(สาธารณสุข) 

3.77 .69 มาก 

27. การให้บริการด้านฟ้ืนฟูสภาพ 
การบริการเยีย่มบา้นผูสู้งอาย ุการดูแลผูสู้งอายท่ีุมีภาวะพึ่งพิง/    
ผูพ้ิการ (สาธารณสุข) 

3.66 .73 มาก 

28. การให้บริการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
มาตรการการควบคุมสุขลกัษณะท่ีดีในการผลิตอาหาร เช่น การ
ตรวจร้านอาหารแผงลอย/สารปนเป้ือนในอาหาร เป็นตน้ 
(สาธารณสุข) 

3.63 .78 มาก 

29. การให้บริการด้านสาธารณสุขมูลฐาน 
การส่งเสริม พฒันางานสาธารณะสุขมูลฐาน ป้องกนั เฝ้าระวงั 
และรณรงคใ์หเ้กิดสุขภาพท่ีดีแก่ประชาชน เช่น การดูแล
สุขภาพประชาชนในชุมชนโดยอาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.) 
เป็นตน้ (สาธารณสุข) 

3.71 .71 มาก 

30. การให้บริการด้านระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (สาธารณสุข) 3.71 .69 มาก 
31. การให้บริการด้านบริหารจัดการขยะ 

ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 05.00-07.00 น. (สาธารณสุข) 
3.72 .80 มาก 

32. การให้บริการด้านบริหารจัดการขยะ 
ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 09.00-12.00 น. (สาธารณสุข) 

3.67 .78 มาก 
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ภารกจิ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความพงึพอใจ 

33. การให้บริการด้านบริหารจัดการขยะ 
ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 13.00-16.00 น. (สาธารณสุข) 

3.64 .77 มาก 

34. การให้บริการด้านบริหารจัดการขยะ 
ความสะอาดของถนนโดยภาพรวม (สาธารณสุข) 

3.66 .77 มาก 

35. การให้บริการด้านบริหารจัดการขยะ 
การปฏิบติัหนา้ท่ีกวาดขยะของเจา้หนา้ท่ี (สาธารณสุข) 

3.60 .88 มาก 

36. การให้บริการด้านบริหารจัดการขยะ 
การเก็บ/ขนขยะ/การลา้งท าความสะอาด/การดูดฝุ่ น 
(สาธารณสุข) 

3.58 .79 มาก 

37. การให้บริการด้านบริหารจัดการขยะ 
พนกังานกวาดขยะปฏิบติัหนา้ท่ีไดท้ัว่ถึงในพ้ืนท่ีรับผดิชอบ 
(สาธารณสุข) 

3.54 .89 มาก 

38. การให้บริการด้านบริหารจัดการขยะ 
การด าเนินงานของเทศบาลดา้นการบริหารจดัการขยะ 
(สาธารณสุข) 

3.58 .77 มาก 

39. การรณรงคแ์ละป้องกนัเฝ้าระวงัเพ่ือแกไ้ขปัญหายาเสพติดใน
พ้ืนท่ี เช่น โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดทั้งใน
และนอกโรงเรียน เป็นตน้ (สวสัดิการสังคม) 

3.36 .76 ปานกลาง 

40. การส่งเสริมและสนบัสนุนการป้องกนัปัญหายาเสพติด และลด
อตัราการติดยาเสพติดในเยาวชนและประชาชนทัว่ไป 
(สวสัดิการสังคม) 

3.37 .82 ปานกลาง 

41. การส่งเสริมและสนบัสนุนใหน้กัเรียนเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬา
ตามศกัยภาพและความพร้อม (ศึกษา) 

3.50 .77 มาก 

42. การด าเนินงานของเทศบาลดา้นสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 
(สาธารณสุข) 

3.53 .75 มาก 

รวม 3.614 .60 มาก 

4. ด้านบริการสังคมและสวสัดกิาร    
43. การจดักิจกรรมนนัทนาการ/ลานกีฬาชุมชนใหแ้ก่ประชาชนใน

ทุกกลุ่มอาย ุ(สวสัดิการสังคม) 
3.50 .82 มาก 

44. พฒันาทกัษะดา้นการกีฬาของเยาวชนและประชาชน เพ่ือน าสู่
ความเป็นมืออาชีพ (ศึกษา) 

3.50 .78 มาก 

45. การส่งเสริมและสนบัสนุนการด าเนินงานดา้นการกีฬาในทุก
ระดบั (ศึกษา) 

3.49 .79 ปานกลาง 

46. การจดัพ้ืนท่ีส าหรับจดักิจกรรมนนัทนาการ/ออกก าลงักาย 
(ศึกษา) 

3.57 .82 มาก 
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ภารกจิ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความพงึพอใจ 

47. การดูแลสวสัดิการในดา้นต่าง ๆ แก่ เดก็ คนพิการ ผูสู้งอาย ุ
ผูด้อ้ยโอกาส และผูป่้วยโรคเอดส์ เดก็แรกเกิดและสังคม
สงเคราะห์ (สวสัดิการสังคม) 

3.64 .83 มาก 

48. การส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แขง็แก่ชุมชน ใหบ้ริหาร
จดัการดว้ยตนเอง (สวสัดิการสังคม) 

3.58 .77 มาก 

49. การส่งเสริมและสนบัสนุนใหชุ้มชนด ารงชีวติตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (สวสัดิการสังคม) 

3.55 .79 มาก 

50. การด าเนินงานของเทศบาลดา้นบริการสังคมและสวสัดิการ 
(สวสัดิการสังคม) 

3.58 .76 มาก 

รวม 3.551 .70 มาก 

5. ด้านการจดัการด้านส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร    
51. การบริหารจดัการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู (สุขาภิบาล) 3.63 .75 มาก 
52. การใชน้ ้ าส าหรับการอุปโภคบริโภค (สาธารณสุข) 3.70 .74 มาก 
53. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการรณรงคส์ร้างจิตส านึกในการ

จดัการขยะตน้ทาง (สวสัดิการสังคม) 
3.58 .77 มาก 

54. ผลการด าเนินโครงการพลิกถุงพลิกโลกมุ่งสู่ทุ่งสงเมืองคาร์บอน
ต ่า (สาธารณสุข) 

3.59 .78 มาก 

55. การด าเนินงานของเทศบาลดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มและ
ทรัพยากร (สุขาภิบาล) 

3.60 .76 มาก 

รวม 3.621 .69 มาก 

6. ด้านการพฒันาเศรษฐกจิชุมชนและอาชีพ    
56. การส่งเสริมดา้นเศรษฐกิจในภาพรวม/เศรษฐกิจชุมชน เช่น การ

ส่งเสริมพฒันาอาชีพหรือสร้างรายไดแ้ก่ชุมชน เป็นตน้  
(สวสัดิการสังคม) 

3.42 .82 ปานกลาง 

57. การจดัการแข่งขนักีฬาในทุกระดบัเป็นการกระตุน้เศรษฐกิจ 
การคา้ แก่ผูป้ระกอบการ พอ่คา้ แม่คา้ และประชาชนในอ าเภอทุ่ง
สง ท าใหมี้รายไดเ้พิม่มากยิง่ข้ึน (ศึกษา) 

3.43 .79 ปานกลาง 

58. ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมดา้นการท่องเท่ียวของ
เทศบาล (ส านกัปลดั: ท่องเท่ียว) 

3.42 .79 ปานกลาง 

59. การด าเนินงานของเทศบาลดา้นการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนและ
อาชีพ (ส านกัปลดั) 

3.45 .77 ปานกลาง 

รวม 3.430 .73 ปานกลาง 
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ภารกจิ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความพงึพอใจ 

7. ด้านการรักษาความสงบปลอดภัยในชุมชน    
60. การพฒันา และปรับปรุง พร้อมทั้งจดัหาเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้น

การจราจร และส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนใหป้ฏิบติั
ตามกฎจราจร (ส านกัปลดั: เทศกิจ) 

3.60 .82 มาก 

61. การจดัระเบียบจราจรทางถนน ทางเทา้ และความไม่เป็น
ระเบียบเรียบร้อยของเมือง เช่น หาบเร่ แผงลอย และการรุกล ้า
ท่ีสาธารณะ เป็นตน้ (ส านกัปลดั: เทศกิจ) 

3.54 .79 มาก 

62. การจดัระเบียบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของป้ายโฆษณา
และก าหนดจุดติดตั้ง (ส านกัปลดั: เทศกิจ) 

3.60 .74 มาก 

63. การเปรียบเทียบปรับผูก้ระท าผดิในการติดตั้งป้ายโฆษณาในท่ี
สาธารณะโดยไม่ไดรั้บอนุญาต (ส านกัปลดั: เทศกิจ) 

3.60 .79 มาก 

64. การแต่งกายของเจา้หนา้ท่ีเทศกิจมีความสุภาพเป็นระเบียบ
เรียบร้อย (ส านกัปลดั: เทศกิจ) 

3.68 .74 มาก 

65. การดูแลความสงบและความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น
ของประชาชน (ส านกัปลดั: เทศกิจ) 

3.60 .75 มาก 

66. การด าเนินงานของเทศบาลดา้นการรักษาความสงบปลอดภยั
ในชุมชน (ส านกัปลดั: เทศกิจ) 

3.60 .79 มาก 

รวม 3.605 .67 มาก 

8. ด้านการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย    
67. การเตือนภยัและประชาสัมพนัธ์ก่อนเกิดเหตุ  

(ส านกัปลดั: ป้องกนั) 
3.70 .75 มาก 

68. การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในชุมชนดา้นน ้าท่วม  
(ส านกัปลดั: ป้องกนั) 

3.72 .78 มาก 

69. การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในชุมชนดา้นภยัแลง้  
(ส านกัปลดั: ป้องกนั) 

3.68 .76 มาก 

70. การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในชุมชนดา้นอคัคีภยั  
(ส านกัปลดั: ป้องกนั) 

3.66 .75 มาก 

71. การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในชุมชนดา้นวาตภยั  
(ส านกัปลดั: ป้องกนั) 

3.67 .79 มาก 

72. การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในชุมชนดา้นอุบติัเหตุ 
(ส านกัปลดั: ป้องกนั) 

3.63 .73 มาก 

73. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจดัการน ้าท่วม 
(ส านกัปลดั: ป้องกนั) 

3.61 .75 มาก 

74. การช่วยเหลือผูป้ระสบภยัดา้นสาธารณภยั (ส านกัปลดั: ป้องกนั) 3.61 .76 มาก 
75. การใหค้วามรู้เก่ียวกบัการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยักบั

ประชาชนในและนอกพ้ืนท่ีเขตเทศบาล (ส านกัปลดั: ป้องกนั) 
3.63 .78 มาก 
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ภารกจิ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความพงึพอใจ 

76. การด าเนินงานของเทศบาลดา้นการป้องกนัและ 
บรรเทาสาธารณภยั (ส านกัปลดั: ป้องกนั) 

3.60 .72 มาก 

รวม 3.650 .67 มาก 

9. ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมประเพณี    
77. การจดัโครงการ/กิจกรรม เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษว์ฒันธรรม 

ศิลปะการแสดง และประเพณีหรือภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีเทศบาล
ด าเนินการเอง (ศึกษา) 

3.64 .77 มาก 

78. การจดัโครงการเพ่ือส่งเสริมศิลปะการแสดงในสถานศึกษา 
เช่น โครงการหน่ึงโรงเรียนหน่ึงศิลปะการแสดง เป็นตน้ 
(ศึกษา) 

3.62 .78 มาก 

79. การพฒันา ปรับปรุงสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ เช่น ถ  ้าตลอด/ 
มูลนิธิซ าปอกง (เจา้แม่กวนอิม) เป็นตน้ (ช่าง) 

3.68 .74 มาก 

80. การด าเนินงานของเทศบาลดา้นการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม
ประเพณี (ศึกษา)  

3.63 .76 มาก 

รวม 3.640 .70 มาก 

10. ด้านการบริหารจัดการเทศบาล    
81. เทศบาลรับฟังความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะจากประชาชน

และมีช่องทางใหท่้านแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะวธีิการ
ด าเนินงาน (ทุกกอง) 

3.59 .79 มาก 

82. การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลเป็นไป
ตามระยะเวลาท่ีก าหนด (ทุกกอง) 

3.53 .75 มาก 

83. การเผยแพร่ ประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ขอ้มูล
โครงการ/กิจกรรม ของเทศบาลก่อนด าเนินงาน และการรายงานผล
การด าเนินงานให้ประชาชนรับทราบภายหลงัจากการด าเนินงาน
เสร็จส้ินแลว้ โดยผา่นทางส่ือต่าง ๆ เช่น วิทย ุหอกระจายข่าว 
วารสาร   แผน่พบั และเวบ็ไซต ์www.thungsong.com เป็นตน้ 
(วิชาการ) 

3.57 .77 มาก 

84. ประชาชนไดรั้บประโยชน์จากผลการด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรมอนัน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาและตอบสนองความ
ตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ินได ้(ทุกกอง) 

3.57 .76 มาก 

85. เทศบาลมีการใหบ้ริการประชาชนนอกสถานท่ี (ทุกกอง) 3.56 .73 มาก 
86. การส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน (ทุก

กอง) 
3.54 .74 มาก 

87. การด าเนินงานของเทศบาลดา้นการบริหารจดัการเทศบาล (ทุกกอง) 3.55 .75 มาก 
รวม 3.559 .69 มาก 

รวม (ทั้ง 10 ภารกจิ) 3.596 .53 มาก 

http://www.thungsong.com/
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จากการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ ของเทศบาลเมือง  

ทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2563 โดยการสุ่มตวัอยา่งจากประชาชนท่ีเป็นตวัแทนครัวเรือนท่ีอาศยัใน

เขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช โดยแบ่งพ้ืนท่ีออกเป็น 20 ชุมชน และ 1 ยา่นการคา้ จ านวน 400

คน และตวัแทนหน่วยงานของราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และอ่ืน ๆ ท่ีอยู่ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 

จังหวดันครศรีธรรมราช จ านวน 50 หน่วยงาน ๆ ละ 1 คน รวมกลุ่มตัวอย่างทั้ งหมด 450 คน ผลปรากฏว่า

ประชาชนมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.596 โดยสามารถเรียงล าดบัความ    

พึงพอใจ 3 อนัดบัแรก และ 3  อนัดบัหลงั ไดด้งัน้ี 

 
ความพงึพอใจมากทีสุ่ด  3 อนัดบัแรก (เรียงจากมากไปหาน้อย) 

 อนัดบัท่ี 1   
ขอ้ 5 น ้าประปามีความสะดวกและทัว่ถึง (ช่าง) 

ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  คือ มีค่าเฉล่ีย  3.82 
อนัดบัท่ี 2   
ขอ้ 6 มาตรฐานคุณภาพน ้ าประปา (ส่วนภูมิภาค/ชุมชุน) (ช่าง) 
ขอ้ 25 การด าเนินงานดา้นการป้องกนัโรค เช่น โรคไขเ้ลือดออก โรคอุบติัใหม่และอุบติัซ ้ า การฉีดพ่น

หมอกควนั/ละอองฝอย การฉีดวคัซีนโรคพิษสุนขับา้ เป็นตน้ (สาธารณสุข) 
ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  คือ มีค่าเฉล่ีย  3.78 

อนัดบัท่ี 3   
ขอ้ 26 การบริการรักษาพยาบาลโดยคลินิกสหเวชประชาอุทิศ (สาธารณสุข) 

ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  คือ มีค่าเฉล่ีย  3.77 
 

ความพงึพอใจน้อยทีสุ่ด  3  อนัดบัหลงั  (เรียงจากน้อยไปหามาก) 
 อนัดบัท่ี 1   

ขอ้ 56 การส่งเสริมดา้นเศรษฐกิจในภาพรวม/เศรษฐกิจชุมชน เช่น การส่งเสริมพฒันาอาชีพหรือสร้าง
รายไดแ้ก่ชุมชน เป็นตน้ (สวสัดิการสงัคม) 

ขอ้ 58 ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมดา้นการท่องเท่ียวของเทศบาล (ส านกัปลดั: ท่องเท่ียว) 
ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง  คือ มีค่าเฉล่ีย 3.42 

อนัดบัท่ี 2   
ขอ้ 57 การจดัการแข่งขนักีฬาในทุกระดบัเป็นการกระตุน้เศรษฐกิจ การคา้ แก่ผูป้ระกอบการ พ่อคา้ 

แม่คา้ และประชาชนในอ าเภอทุ่งสง ท าใหมี้รายไดเ้พ่ิมมากยิง่ข้ึน (ศึกษา) 
ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง  คือ มีค่าเฉล่ีย 3.43 

อนัดบัท่ี 3   
ขอ้ 59 การด าเนินงานของเทศบาลดา้นการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ (ส านกัปลดั) 

ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง  คือ มีค่าเฉล่ีย 3.45 
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4.3 ความพงึพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานตามภารกจิต่าง ๆ ของ
เทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2563  
(พจิารณาจากคะแนนร้อยละ) 
 
ตารางที ่11 ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการด าเนินงานตามภารกจิต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองทุ่งสง  
จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2563 (พจิารณาจากคะแนนร้อยละ) 

ภารกจิ พจิารณาจากคะแนนร้อยละ 
ปานกลาง+มาก+มากทีสุ่ด 
(คะแนนเตม็ ร้อยละ 100) 

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1. มีการสร้าง/ปรับปรุง/บ ารุงรักษาถนน สะพาน และปรับปรุงภูมิทศัน์เกาะ

กลางมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม (ช่าง) 
95.11 

2. มีการก่อสร้าง/ปรับปรุง/บ ารุงรักษาท่อระบายน ้า คูระบายน ้า และคูคลอง 
(ช่าง) 

94.22 

3. มีการก่อสร้าง/ปรับปรุง/บ ารุงรักษาทางเทา้ (ช่าง) 92.89 
4. ไฟฟ้ามีความสะดวกและทัว่ถึง (ช่าง) 96.67 
5. น ้าประปามีความสะดวกและทัว่ถึง (ช่าง) 98.00 
6. มาตรฐานคุณภาพน ้าประปา (ส่วนภูมิภาค/ชุมชุน) (ช่าง) 97.33 
7. มีสวนสาธารณะ สวนหยอ่ม สวยงามและเป็นระเบียบ (ช่าง) 94.00 
8. การจดัการดา้นการผงัเมือง/การควบคุมอาคาร/การตรวจอาคาร (ช่าง) 94.00 
9. ความพึงพอใจต่อการใชป้ระโยชน์ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน (ช่าง) 94.22 
10. การด าเนินงานของเทศบาลดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน (ช่าง) 94.00 
2. ด้านการศึกษา  
11. การใหค้วามรู้และจดักิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์แก่เดก็และเยาวชน (ศึกษา) 92.67 
12. การส่งเสริมและสนบัสนุนการเรียนรู้ของประชาชน/ชุมชน เช่น หอสมุด/ท่ี

อ่านหนงัสือพิมพป์ระจ าชุมชน/อินเตอร์เน็ตชุมชน/ศูนยล์ดโลกร้อน/        
ฝายท่าแพ เป็นตน้ (ศึกษา) 

90.89 

13. การส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาทอ้งถ่ิน (ศึกษา) 92.00 
14. พฒันาการของนกัเรียนในการอ่าน เขียน และพูดภาษาไทย (ศึกษา) 94.67 
15. พฒันาการของนกัเรียนในการอ่านและพูดภาษาองักฤษ (ศึกษา) 92.22 
16. การจดัการศึกษาระดบัศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ (ศึกษา) 94.44 
17. การจดัการศึกษาระดบัปฐมวยั (ศึกษา) 96.00 
18. การจดัการศึกษาระดบัประถมศึกษา (ศึกษา) 95.33 
19. การจดัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา (ศึกษา) 96.00 
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20. การส่งเสริมและสนบัสนุนโครงการอาหารเสริมและอาหารกลางวนัใหก้บั
เดก็นกัเรียนของศูนยเ์ดก็เลก็และโรงเรียนในสังกดั (ศึกษา) 

95.78 

21. การดูแลสุขภาพพลานมยัของนกัเรียน (อนามยัโรงเรียน) (ศึกษา) 95.11 
22. การประชาสัมพนัธ์กิจกรรมของโรงเรียนอยา่งทัว่ถึง (ศึกษา) 94.00 
23. การด าเนินงานของเทศบาลดา้นการศึกษา (ศึกษา) 95.56 
3. ด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  
24. การให้บริการด้านส่งเสริมสุขภาพ  

การส่งเสริมและสนบัสนุนใหป้ระชาชนออกก าลงักาย เป็นตน้ (สาธารณสุข) 
93.78 

25. การให้บริการด้านการป้องกนัและควบคุมโรค  
การด าเนินงานดา้นการป้องกนัโรค เช่น โรคไขเ้ลือดออก โรคอุบติัใหม่และ
อุบติัซ ้า การฉีดพ่นหมอกควนั/ละอองฝอย การฉีดวคัซีนโรคพิษสุนขับา้    
เป็นตน้ (สาธารณสุข) 

95.33 

26. การให้บริการด้านการรักษาพยาบาล 
การบริการรักษาพยาบาลโดยคลินิกสหเวชประชาอุทิศ (สาธารณสุข) 

97.11 

27. การให้บริการด้านฟ้ืนฟูสภาพ 
การบริการเยีย่มบา้นผูสู้งอาย ุการดูแลผูสู้งอายท่ีุมีภาวะพึ่งพิง/ผูพ้ิการ 
(สาธารณสุข) 

94.67 

28. การให้บริการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
มาตรการการควบคุมสุขลกัษณะท่ีดีในการผลิตอาหาร เช่น การตรวจ
ร้านอาหารแผงลอย/สารปนเป้ือนในอาหาร เป็นตน้ (สาธารณสุข) 

92.00 

29. การให้บริการด้านสาธารณสุขมูลฐาน 
การส่งเสริม พฒันางานสาธารณะสุขมูลฐาน ป้องกนั เฝ้าระวงั และรณรงคใ์ห้
เกิดสุขภาพท่ีดีแก่ประชาชน เช่น การดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชนโดย
อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.) เป็นตน้ (สาธารณสุข) 

96.22 

30. การให้บริการด้านระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (สาธารณสุข) 95.78 
31. การให้บริการด้านบริหารจัดการขยะ 

ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 05.00-07.00 น. (สาธารณสุข) 
94.67 

32. การให้บริการด้านบริหารจัดการขยะ 
ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 09.00-12.00 น. (สาธารณสุข) 

94.00 

33. การให้บริการด้านบริหารจัดการขยะ 
ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 13.00-16.00 น. (สาธารณสุข) 

94.44 

34. การให้บริการด้านบริหารจัดการขยะ 
ความสะอาดของถนนโดยภาพรวม (สาธารณสุข) 

94.67 

35. การให้บริการด้านบริหารจัดการขยะ 
การปฏิบติัหนา้ท่ีกวาดขยะของเจา้หนา้ท่ี (สาธารณสุข) 

91.78 



 40 

ภารกจิ พจิารณาจากคะแนนร้อยละ 
ปานกลาง+มาก+มากทีสุ่ด 
(คะแนนเตม็ ร้อยละ 100) 

36. การให้บริการด้านบริหารจัดการขยะ 
การเก็บ/ขนขยะ/การลา้งท าความสะอาด/การดูดฝุ่ น (สาธารณสุข) 

92.89 

37. การให้บริการด้านบริหารจัดการขยะ 
พนกังานกวาดขยะปฏิบติัหนา้ท่ีไดท้ัว่ถึงในพ้ืนท่ีรับผดิชอบ (สาธารณสุข) 

91.11 

38. การให้บริการด้านบริหารจัดการขยะ 
การด าเนินงานของเทศบาลดา้นการบริหารจดัการขยะ (สาธารณสุข) 

94.44 

39. การรณรงคแ์ละป้องกนัเฝ้าระวงัเพ่ือแกไ้ขปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี เช่น 
โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดทั้งในและนอกโรงเรียน เป็นตน้ 
(สวสัดิการสังคม) 

90.89 

40. การส่งเสริมและสนบัสนุนการป้องกนัปัญหายาเสพติด และลดอตัราการติด
ยาเสพติดในเยาวชนและประชาชนทัว่ไป (สวสัดิการสังคม) 

88.89 

41. การส่งเสริมและสนบัสนุนใหน้กัเรียนเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาตามศกัยภาพ
และความพร้อม (ศึกษา) 

92.44 

42. การด าเนินงานของเทศบาลดา้นสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม (สาธารณสุข) 93.11 
4. ด้านบริการสังคมและสวสัดกิาร  
43. การจดักิจกรรมนนัทนาการ/ลานกีฬาชุมชนใหแ้ก่ประชาชนในทุกกลุ่มอาย ุ

(สวสัดิการสังคม) 
90.89 

44. พฒันาทกัษะดา้นการกีฬาของเยาวชนและประชาชน เพ่ือน าสู่ความเป็นมือ
อาชีพ (ศึกษา) 

91.11 

45. การส่งเสริมและสนบัสนุนการด าเนินงานดา้นการกีฬาในทุกระดบั (ศึกษา) 91.78 
46. การจดัพ้ืนท่ีส าหรับจดักิจกรรมนนัทนาการ/ออกก าลงักาย (ศึกษา) 91.56 
47. การดูแลสวสัดิการในดา้นต่าง ๆ แก่ เดก็ คนพิการ ผูสู้งอาย ุผูด้อ้ยโอกาส 

และผูป่้วยโรคเอดส์ เดก็แรกเกิดและสังคมสงเคราะห์ (สวสัดิการสังคม) 
93.56 

48. การส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แขง็แก่ชุมชน ใหบ้ริหารจดัการดว้ย
ตนเอง (สวสัดิการสังคม) 

93.33 

49. การส่งเสริมและสนบัสนุนใหชุ้มชนด ารงชีวติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (สวสัดิการสังคม) 

92.44 

50. การด าเนินงานของเทศบาลดา้นบริการสังคมและสวสัดิการ 
(สวสัดิการสังคม) 

93.56 

5. ด้านการจดัการด้านส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร  
51. การบริหารจดัการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู (สุขาภิบาล) 94.89 
52. การใชน้ ้ าส าหรับการอุปโภคบริโภค (สาธารณสุข) 96.44 
53. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการรณรงคส์ร้างจิตส านึกในการจดัการขยะ  

ตน้ทาง (สวสัดิการสังคม) 
92.67 
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54. ผลการด าเนินโครงการพลิกถุงพลิกโลกมุ่งสู่ทุ่งสงเมืองคาร์บอนต ่า 
(สาธารณสุข) 

93.11 

55. การด าเนินงานของเทศบาลดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากร 
(สุขาภิบาล) 

94.22 

6. ด้านการพฒันาเศรษฐกจิชุมชนและอาชีพ  
56. การส่งเสริมดา้นเศรษฐกิจในภาพรวม/เศรษฐกิจชุมชน เช่น การส่งเสริมพฒันา

อาชีพหรือสร้างรายไดแ้ก่ชุมชน เป็นตน้ (สวสัดิการสังคม) 
90.44 

57. การจดัการแข่งขนักีฬาในทุกระดบัเป็นการกระตุน้เศรษฐกิจ การคา้ แก่
ผูป้ระกอบการ พอ่คา้ แม่คา้ และประชาชนในอ าเภอทุ่งสง ท าใหมี้รายไดเ้พิม่
มากยิง่ข้ึน (ศึกษา) 

91.33 

58. ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมดา้นการท่องเท่ียวของเทศบาล         
(ส านกัปลดั: ท่องเท่ียว) 

90.66 

59. การด าเนินงานของเทศบาลดา้นการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ         
(ส านกัปลดั) 

91.56 

7. ด้านการรักษาความสงบปลอดภัยในชุมชน  
60. การพฒันา และปรับปรุง พร้อมทั้งจดัหาเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการจราจร และ

ส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนใหป้ฏิบติัตามกฎจราจร                   
(ส านกัปลดั: เทศกิจ) 

92.89 

61. การจดัระเบียบจราจรทางถนน ทางเทา้ และความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย
ของเมือง เช่น หาบเร่ แผงลอย และการรุกล ้าท่ีสาธารณะ เป็นตน้            
(ส านกัปลดั: เทศกิจ) 

92.44 

62. การจดัระเบียบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของป้ายโฆษณาและก าหนด
จุดติดตั้ง (ส านกัปลดั: เทศกิจ) 

94.44 

63. การเปรียบเทียบปรับผูก้ระท าผดิในการติดตั้งป้ายโฆษณาในท่ีสาธารณะโดย
ไม่ไดรั้บอนุญาต (ส านกัปลดั: เทศกิจ) 

93.11 

64. การแต่งกายของเจา้หนา้ท่ีเทศกิจมีความสุภาพเป็นระเบียบเรียบร้อย       
(ส านกัปลดั: เทศกิจ) 

96.00 

65. การดูแลความสงบและความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชน 
(ส านกัปลดั: เทศกิจ) 

93.78 

66. การด าเนินงานของเทศบาลดา้นการรักษาความสงบปลอดภยัในชุมชน 
(ส านกัปลดั: เทศกิจ) 

95.78 

8. ด้านการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย  
67. การเตือนภยัและประชาสัมพนัธ์ก่อนเกิดเหตุ (ส านกัปลดั: ป้องกนั) 92.44 
68. การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในชุมชนดา้นน ้าท่วม (ส านกัปลดั: ป้องกนั) 94.67 
69. การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในชุมชนดา้นภยัแลง้                        

(ส านกัปลดั: ป้องกนั) 
94.44 
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70. การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในชุมชนดา้นอคัคีภยั (ส านกัปลดั: ป้องกนั) 94.44 
71. การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในชุมชนดา้นวาตภยั (ส านกัปลดั: ป้องกนั) 94.22 
72. การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในชุมชนดา้นอุบติัเหตุ (ส านกัปลดั: ป้องกนั) 95.11 
73. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจดัการน ้าท่วม (ส านกัปลดั: ป้องกนั) 93.11 
74. การช่วยเหลือผูป้ระสบภยัดา้นสาธารณภยั (ส านกัปลดั: ป้องกนั) 94.22 
75. การใหค้วามรู้เก่ียวกบัการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยักบัประชาชนใน

และนอกพ้ืนท่ีเขตเทศบาล (ส านกัปลดั: ป้องกนั) 
95.11 

76. การด าเนินงานของเทศบาลดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
(ส านกัปลดั: ป้องกนั) 

94.89 

9. ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมประเพณี  
77. การจดัโครงการ/กิจกรรม เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษว์ฒันธรรมศิลปะการแสดง 

และประเพณีหรือภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีเทศบาลด าเนินการเอง (ศึกษา) 
94.44 

78. การจดัโครงการเพ่ือส่งเสริมศิลปะการแสดงในสถานศึกษา เช่น โครงการ
หน่ึงโรงเรียนหน่ึงศิลปะการแสดง เป็นตน้ (ศึกษา) 

93.33 

79. การพฒันา ปรับปรุงสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ เช่น ถ  ้าตลอด/มูลนิธิซ าปอกง           
(เจา้แม่กวนอิม) เป็นตน้ (ช่าง) 

94.44 

80. การด าเนินงานของเทศบาลดา้นการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมประเพณี 
(ศึกษา)  

94.67 

10. ด้านการบริหารจัดการเทศบาล  
81. เทศบาลรับฟังความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะจากประชาชนและมีช่องทางให้

ท่านแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะวธีิการด าเนินงาน (ทุกกอง) 
93.56 

82. การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลเป็นไปตามระยะเวลาท่ี
ก าหนด (ทุกกอง) 

93.78 

83. การเผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ขอ้มูลโครงการ/
กิจกรรม ของเทศบาลก่อนด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานให้
ประชาชนรับทราบภายหลงัจากการด าเนินงานเสร็จส้ินแลว้ โดยผา่นทางส่ือ
ต่าง ๆ เช่น วทิย ุหอกระจายข่าว วารสาร แผน่พบั และเวบ็ไซต ์
www.thungsong.com เป็นตน้ (วชิาการ) 

94.00 

84. ประชาชนไดรั้บประโยชน์จากผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมอนั
น าไปสู่การแกไ้ขปัญหาและตอบสนองความตอ้งการของประชาชนใน
ทอ้งถ่ินได ้(ทุกกอง) 

94.00 

85. เทศบาลมีการใหบ้ริการประชาชนนอกสถานท่ี (ทุกกอง) 94.67 
86. การส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน (ทุกกอง) 94.22 
87. การด าเนินงานของเทศบาลดา้นการบริหารจดัการเทศบาล (ทุกกอง) 94.00 

http://www.thungsong.com/
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ตารางที ่12 ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการด าเนินงานตามภารกจิต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองทุ่งสง  
จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2563 (ระดบัคะแนนน้อยทีสุ่ด-มากทีสุ่ด) (พจิารณาจากคะแนนร้อยละ) 

ภารกจิ น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย ปานกลาง มาก มาก
ทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน      
1. มีการสร้าง/ปรับปรุง/บ ารุงรักษาถนน สะพาน และ

ปรับปรุงภูมิทศัน์เกาะกลางมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
และสวยงาม (ช่าง) 

3 
(0.70) 

19 
(4.20) 

153 
(34.00) 

219 
(48.70) 

56 
(12.40) 

2. มีการก่อสร้าง/ปรับปรุง/บ ารุงรักษาท่อระบายน ้า คูระบาย
น ้า และคูคลอง (ช่าง) 

4 
(0.90) 

22 
(4.90) 

162 
(36.00) 

216 
(48.00) 

46 
(10.20) 

3. มีการก่อสร้าง/ปรับปรุง/บ ารุงรักษาทางเทา้ (ช่าง) 4 
(0.90) 

28 
(6.20) 

168 
(37.30) 

214 
(47.60) 

36 
(8.00) 

4. ไฟฟ้ามีความสะดวกและทัว่ถึง (ช่าง) 1 
(0.20) 

14 
(3.10) 

125 
(27.80) 

263 
(58.40) 

47 
(10.40) 

5. น ้าประปามีความสะดวกและทัว่ถึง (ช่าง) 0 
(0.00) 

9 
(2.00) 

118 
(26.20) 

269 
(59.80) 

54 
(12.00) 

6. มาตรฐานคุณภาพน ้าประปา (ส่วนภูมิภาค/ชุมชุน) (ช่าง) 0 
(0.00) 

12 
(2.70) 

126 
(28.00) 

260 
(57.80) 

52 
(11.60) 

7. มีสวนสาธารณะ สวนหยอ่ม สวยงามและเป็นระเบียบ 
(ช่าง) 

0 
(0.00) 

27 
(6.00) 

141 
(31.30) 

227 
(50.40) 

55 
(12.20) 

8. การจดัการดา้นการผงัเมือง/การควบคุมอาคาร/การตรวจ
อาคาร (ช่าง) 

3 
(0.70) 

24 
(5.30) 

158 
(35.10) 

227 
(50.40) 

38 
(8.40) 

9. ความพึงพอใจต่อการใชป้ระโยชน์ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(ช่าง) 

0 
(0.00) 

26 
(5.80) 

149 
(39.10) 

240 
(53.30) 

35 
(7.80) 

10. การด าเนินงานของเทศบาลดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน (ช่าง) 1 
(0.20) 

26 
(5.80) 

149 
(33.10) 

243 
(54.00) 

31 
(6.90) 

2. ด้านการศึกษา      

11. การใหค้วามรู้และจดักิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์แก่เดก็และ
เยาวชน (ศึกษา) 

4 
(0.90) 

29 
(6.40) 

143 
(31.80) 

215 
(47.80) 

59 
(13.10) 

12. การส่งเสริมและสนบัสนุนการเรียนรู้ของประชาชน/
ชุมชน เช่น หอสมุด/ท่ีอ่านหนงัสือพิมพป์ระจ าชุมชน/
อินเตอร์เน็ตชุมชน/ศูนยล์ดโลกร้อน/ฝายท่าแพ เป็นตน้ 
(ศึกษา) 

5 
(1.10) 

36 
(8.00) 

159 
(35.30) 

187 
(41.60) 

63 
(14.00) 

13. การส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา
ทอ้งถ่ิน (ศึกษา) 

4 
(0.90) 

32 
(7.10) 

168 
(37.30) 

206 
(45.80) 

40 
(8.90) 
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ภารกจิ น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย ปานกลาง มาก มาก
ทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

14. พฒันาการของนกัเรียนในการอ่าน เขียน และพูด
ภาษาไทย (ศึกษา) 

4 
(0.90) 

20 
(4.40) 

166 
(36.90) 

222 
(49.30) 

38 
(8.40) 

15. พฒันาการของนกัเรียนในการอ่านและพูดภาษาองักฤษ 
(ศึกษา) 

4 
(0.90) 

31 
(6.90) 

168 
(35.10) 

220 
(48.90) 

37 
(8.20) 

16. การจดัการศึกษาระดบัศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ (ศึกษา) 3 
(0.70) 

22 
(4.90) 

146 
(32.40) 

241 
(53.60) 

38 
(8.40) 

17. การจดัการศึกษาระดบัปฐมวยั (ศึกษา) 4 
(0.90) 

14 
(3.10) 

163 
(36.20) 

227 
(50.40) 

42 
(9.30) 

18. การจดัการศึกษาระดบัประถมศึกษา (ศึกษา) 4 
(0.90) 

17 
(3.80) 

155 
(34.40) 

236 
(52.40) 

38 
(8.40) 

19. การจดัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา (ศึกษา) 6 
(1.30) 

12 
(2.70) 

160 
(35.60) 

237 
(52.70) 

35 
(7.80) 

20. การส่งเสริมและสนบัสนุนโครงการอาหารเสริมและ
อาหารกลางวนัใหก้บัเดก็นกัเรียนของศูนยเ์ดก็เลก็และ
โรงเรียนในสังกดั (ศึกษา) 

5 
(1.10) 

14 
(3.10) 

150 
(33.30) 

236 
(52.40) 

45 
(10.00) 

21. การดูแลสุขภาพพลานมยัของนกัเรียน (อนามยัโรงเรียน) 
(ศึกษา) 

5 
(1.10) 

17 
(3.80) 

153 
(34.00) 

228 
(50.70) 

47 
(10.40) 

22. การประชาสัมพนัธ์กิจกรรมของโรงเรียนอยา่งทัว่ถึง 
(ศึกษา) 

3 
(0.70) 

24 
(5.30) 

167 
(37.10) 

215 
(47.80) 

41 
(9.10) 

23. การด าเนินงานของเทศบาลดา้นการศึกษา (ศึกษา) 2 
(0.40) 

18 
(4.00) 

154 
(34.20) 

243 
(54.00) 

33 
(7.30) 

3. ด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม      

24. การให้บริการด้านส่งเสริมสุขภาพ  
การส่งเสริมและสนบัสนุนใหป้ระชาชนออกก าลงักาย 
เป็นตน้ (สาธารณสุข) 

2 
(0.40) 

26 
(5.80) 

149 
(33.10) 

217 
(48.20) 

56 
(12.40) 

25. การให้บริการด้านการป้องกนัและควบคุมโรค  
การด าเนินงานดา้นการป้องกนัโรค เช่น โรคไขเ้ลือดออก 
โรคอุบติัใหม่และอุบติัซ ้า การฉีดพ่นหมอกควนั/ละออง
ฝอย การฉีดวคัซีนโรคพิษสุนขับา้ เป็นตน้ (สาธารณสุข) 

1 
(0.20) 

20 
(4.40) 

114 
(25.30) 

259 
(57.60) 

56 
(12.40) 

26. การให้บริการด้านการรักษาพยาบาล 
การบริการรักษาพยาบาลโดยคลินิกสหเวชประชาอุทิศ 
(สาธารณสุข) 
 
 

1 
(0.20) 

12 
(2.70) 

129 
(28.70) 

254 
(56.40) 

54 
(12.00) 
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ภารกจิ น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย ปานกลาง มาก มาก
ทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

27. การให้บริการด้านฟ้ืนฟูสภาพ 
การบริการเยีย่มบา้นผูสู้งอาย ุการดูแลผูสู้งอายท่ีุมีภาวะ
พึ่งพิง/ผูพ้ิการ (สาธารณสุข) 

4 
(0.90) 

20 
(4.40) 

141 
(31.30) 

247 
(54.90) 

38 
(8.40) 

28. การให้บริการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
มาตรการการควบคุมสุขลกัษณะท่ีดีในการผลิตอาหาร 
เช่น การตรวจร้านอาหารแผงลอย/สารปนเป้ือนในอาหาร 
เป็นตน้ (สาธารณสุข) 

3 
(0.70) 

33 
(7.30) 

138 
(30.70) 

231 
(53.30) 

45 
(10.00) 

29. การให้บริการด้านสาธารณสุขมูลฐาน 
การส่งเสริม พฒันางานสาธารณะสุขมูลฐาน ป้องกนั เฝ้า
ระวงั และรณรงคใ์หเ้กิดสุขภาพท่ีดีแก่ประชาชน เช่น การ
ดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชนโดยอาสาสมคัร
สาธารณสุข (อสม.) เป็นตน้ (สาธารณสุข) 

4 
(0.90) 

13 
(2.90) 

136 
(30.20) 

255 
(56.70) 

42 
(9.30) 

30. การให้บริการด้านระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (สาธารณสุข) 3 
(0.70) 

16 
(3.60) 

127 
(28.20) 

268 
(59.60) 

36 
(8.00) 

31. การให้บริการด้านบริหารจัดการขยะ 
ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 
(สาธารณสุข) 

7 
(1.60) 

17 
(3.80) 

133 
(29.60) 

233 
(51.80) 

60 
(13.30) 

32. การให้บริการด้านบริหารจัดการขยะ 
ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 
(สาธารณสุข) 

7 
(1.60) 

20 
(4.00) 

133 
(29.60) 

243 
(54.00) 

47 
(10.40) 

33. การให้บริการด้านบริหารจัดการขยะ 
ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 
(สาธารณสุข) 

9 
(2.00) 

16 
(3.60) 

142 
(31.60) 

243 
(54.00) 

40 
(8.90) 

34. การให้บริการด้านบริหารจัดการขยะ 
ความสะอาดของถนนโดยภาพรวม (สาธารณสุข) 

6 
(1.30) 

18 
(4.00) 

145 
(32.20) 

243 
(52.00) 

47 
(10.40) 

35. การให้บริการด้านบริหารจัดการขยะ 
การปฏิบติัหนา้ท่ีกวาดขยะของเจา้หนา้ท่ี (สาธารณสุข) 

20 
(4.40) 

17 
(3.80) 

133 
(29.60) 

234 
(52.00) 

46 
(10.40) 

36. การให้บริการด้านบริหารจัดการขยะ 
การเก็บ/ขนขยะ/การลา้งท าความสะอาด/การดูดฝุ่ น 
(สาธารณสุข) 

9 
(2.00) 

23 
(5.10) 

151 
(33.60) 

231 
(51.30) 

36 
(8.00) 

37. การให้บริการด้านบริหารจัดการขยะ 
พนกังานกวาดขยะปฏิบติัหนา้ท่ีไดท้ัว่ถึงในพ้ืนท่ี
รับผดิชอบ (สาธารณสุข) 
 

23 
(5.10) 

17 
(3.80) 

143 
(31.80) 

230 
(51.10) 

37 
(8.20) 
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ภารกจิ น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย ปานกลาง มาก มาก
ทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

38. การให้บริการด้านบริหารจัดการขยะ 
การด าเนินงานของเทศบาลดา้นการบริหารจดัการขยะ 
(สาธารณสุข) 

8 
(1.80) 

17 
(3.80) 

170 
(37.80) 

216 
(48.00) 

39 
(8.70) 

39. การรณรงคแ์ละป้องกนัเฝ้าระวงัเพ่ือแกไ้ขปัญหายาเสพ
ติดในพ้ืนท่ี เช่น โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพ
ติดทั้งในและนอกโรงเรียน เป็นตน้ (สวสัดิการสังคม) 

7 
(1.60) 

34 
(7.60) 

221 
(49.10) 

165 
(36.70) 

23 
(5.10) 

40. การส่งเสริมและสนบัสนุนการป้องกนัปัญหายาเสพติด 
และลดอตัราการติดยาเสพติดในเยาวชนและประชาชน
ทัว่ไป (สวสัดิการสังคม) 

9 
(2.00) 

41 
(9.10) 

205 
(45.60) 

163 
(36.20) 

32 
(7.10) 

41. การส่งเสริมและสนบัสนุนใหน้กัเรียนเขา้ร่วมการแข่งขนั
กีฬาตามศกัยภาพและความพร้อม (ศึกษา) 

6 
(1.30) 

28 
(6.20) 

181 
(40.20) 

203 
(45.10) 

32 
(7.10) 

42. การด าเนินงานของเทศบาลดา้นสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม (สาธารณสุข) 

6 
(1.30) 

25 
(5.60) 

172 
(38.20) 

218 
(48.40) 

29 
(6.40) 

4. ด้านบริการสังคมและสวสัดกิาร      

43. การจดักิจกรรมนนัทนาการ/ลานกีฬาชุมชนใหแ้ก่
ประชาชนในทุกกลุ่มอาย ุ(สวสัดิการสังคม) 

6 
(1.30) 

35 
(7.80) 

182 
(40.40) 

182 
(40.40) 

45 
(10.00) 

44. พฒันาทกัษะดา้นการกีฬาของเยาวชนและประชาชน เพ่ือ
น าสู่ความเป็นมืออาชีพ (ศึกษา) 

4 
(0.90) 

36 
(8.00) 

174 
(38.70) 

202 
(44.90) 

34 
(7.60) 

45. การส่งเสริมและสนบัสนุนการด าเนินงานดา้นการกีฬาใน
ทุกระดบั (ศึกษา) 

7 
(1.60) 

30 
(6.70) 

185 
(41.10) 

193 
(42.90) 

35  
(7.80) 

46. การจดัพ้ืนท่ีส าหรับจดักิจกรรมนนัทนาการ/               
ออกก าลงักาย (ศึกษา) 

5 
(1.10) 

33 
(7.30) 

161 
(38.80) 

203 
(45.10) 

48 
(10.70) 

47. การดูแลสวสัดิการในดา้นต่าง ๆ แก่ เดก็ คนพิการ 
ผูสู้งอาย ุผูด้อ้ยโอกาส และผูป่้วยโรคเอดส์ เดก็แรกเกิด
และสังคมสงเคราะห์ (สวสัดิการสังคม) 

8 
(1.80) 

21 
(4.70) 

156 
(34.70) 

207 
(46.00) 

58 
(12.90) 

48. การส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แขง็แก่ชุมชน ให้
บริหารจดัการดว้ยตนเอง (สวสัดิการสังคม) 

7 
(1.60) 

23 
(5.10) 

157 
(34.90) 

228 
(50.70) 

35 
(7.80) 

49. การส่งเสริมและสนบัสนุนใหชุ้มชนด ารงชีวติตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สวสัดิการสังคม) 

7 
(1.60) 

27 
(6.00) 

164 
(36.40) 

215 
(47.80) 

37 
(8.20) 

50. การด าเนินงานของเทศบาลดา้นบริการสังคมและ
สวสัดิการ (สวสัดิการสังคม) 

5 
(1.10) 

24 
(5.30) 

162 
(36.00) 

221 
(49.10) 

38 
(8.40) 

5. ด้านการจดัการด้านส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร      

51. การบริหารจดัการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู (สุขาภิบาล) 6 
(1.30) 

17 
(3.80) 

156 
(34.70) 

229 
(50.90) 

42 
(9.30) 
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ภารกจิ น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย ปานกลาง มาก มาก
ทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

52. การใชน้ ้ าส าหรับการอุปโภคบริโภค (สาธารณสุข) 6 
(1.30) 

10 
(2.20) 

144 
(32.00) 

241 
(53.60) 

49 
(10.90) 

53. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการรณรงคส์ร้างจิตส านึก
ในการจดัการขยะตน้ทาง (สวสัดิการสังคม) 

6 
(1.30) 

27 
(6.00) 

153 
(34.00) 

229 
(50.90) 

35 
(7.80) 

54. ผลการด าเนินโครงการพลิกถุงพลิกโลกมุ่งสู่ทุ่งสงเมือง
คาร์บอนต ่า (สาธารณสุข) 

7 
(1.60) 

24 
(5.30) 

154 
(34.20) 

225 
(50.00) 

40 
(8.90) 

55. การด าเนินงานของเทศบาลดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มและ
ทรัพยากร (สุขาภิบาล) 

5 
(1.10) 

21 
(4.70) 

162 
(36.00) 

222 
(49.30) 

40 
(8.90) 

6. ด้านการพฒันาเศรษฐกจิชุมชนและอาชีพ      

56. การส่งเสริมดา้นเศรษฐกิจในภาพรวม/เศรษฐกิจชุมชน เช่น 
การส่งเสริมพฒันาอาชีพหรือสร้างรายไดแ้ก่ชุมชน เป็นตน้ 
(สวสัดิการสังคม) 

8 
(1.80) 

35 
(7.80) 

208 
(46.20) 

160 
(35.60) 

39 
(8.70) 

57. การจดัการแข่งขนักีฬาในทุกระดบัเป็นการกระตุน้เศรษฐกิจ 
การคา้ แก่ผูป้ระกอบการ พอ่คา้ แม่คา้ และประชาชนใน
อ าเภอทุ่งสง ท าใหมี้รายไดเ้พิม่มากยิง่ข้ึน (ศึกษา) 

8 
(1.80) 

31 
(6.90) 

203 
(45.10) 

175 
(38.90) 

33 
(7.30) 

58. ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมดา้นการท่องเท่ียว
ของเทศบาล (ส านกัปลดั: ท่องเท่ียว) 

7 
(1.60) 

35 
(7.80) 

198 
(44.00) 

180 
(40.00) 

30 
(6.70) 

59. การด าเนินงานของเทศบาลดา้นการพฒันาเศรษฐกิจชุมชน
และอาชีพ (ส านกัปลดั) 

6 
(1.30) 

32 
(7.10) 

195 
(43.30) 

187 
(41.60) 

30 
(6.70) 

7. ด้านการรักษาความสงบปลอดภัยในชุมชน      

60. การพฒันา และปรับปรุง พร้อมทั้งจดัหาเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชใ้นการจราจร และส่งเสริมความร่วมมือของ
ประชาชนใหป้ฏิบติัตามกฎจราจร (ส านกัปลดั: เทศกิจ) 

10 
(2.20) 

22 
(4.90) 

143 
(31.80) 

229 
(50.90) 

46 
(10.20) 

61. การจดัระเบียบจราจรทางถนน ทางเทา้ และความไม่เป็น
ระเบียบเรียบร้อยของเมือง เช่น หาบเร่ แผงลอย และการ
รุกล ้าท่ีสาธารณะ เป็นตน้ (ส านกัปลดั: เทศกิจ) 

11 
(2.40) 

23 
(5.10) 

156 
(34.70) 

231 
(51.30) 

29 
(6.40) 

62. การจดัระเบียบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของป้าย
โฆษณาและก าหนดจุดติดตั้ง (ส านกัปลดั: เทศกิจ) 

6 
(1.30) 

19 
(4.20) 

157 
(34.90) 

234 
(52.00) 

34 
(7.60) 

63. การเปรียบเทียบปรับผูก้ระท าผดิในการติดตั้งป้ายโฆษณา
ในท่ีสาธารณะโดยไม่ไดรั้บอนุญาต (ส านกัปลดั: เทศกิจ) 

9 
(2.00) 

22 
(4.90) 

149 
(33.10) 

232 
(51.60) 

38 
(8.40) 

64. การแต่งกายของเจา้หนา้ท่ีเทศกิจมีความสุภาพเป็น
ระเบียบเรียบร้อย (ส านกัปลดั: เทศกิจ) 

7 
(1.60) 

11 
(2.40) 

143 
(31.80) 

246 
(54.70) 

43 
(9.60) 

65. การดูแลความสงบและความปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพยสิ์นของประชาชน (ส านกัปลดั: เทศกิจ) 

6 
(1.30) 

22 
(4.90) 

153 
(34.00) 

235 
(52.20) 

34 
(7.60) 
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ภารกจิ น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย ปานกลาง มาก มาก
ทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

66. การด าเนินงานของเทศบาลดา้นการรักษาความสงบ
ปลอดภยัในชุมชน (ส านกัปลดั: เทศกิจ) 

7 
(1.60) 

27 
(6.00) 

147 
(32.70) 

229 
(50.90) 

40 
(8.90) 

8. ด้านการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย      

67. การเตือนภยัและประชาสัมพนัธ์ก่อนเกิดเหตุ            
(ส านกัปลดั: ป้องกนั) 

4 
(0.90) 

20 
(4.40) 

134 
(29.80) 

243 
(54.00) 

49 
(10.90) 

68. การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในชุมชนดา้นน ้าท่วม 
(ส านกัปลดั: ป้องกนั) 

5 
(1.10) 

20 
(4.40) 

129 
(28.70) 

238 
(52.90) 

58 
(12.90) 

69. การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในชุมชนดา้นภยัแลง้ 
(ส านกัปลดั: ป้องกนั) 

7 
(1.60) 

14 
(3.10) 

144 
(32.00) 

238 
(52.90) 

47 
(10.40) 

70. การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในชุมชนดา้นอคัคีภยั 
(ส านกัปลดั: ป้องกนั) 

4 
(0.90) 

21 
(4.70) 

143 
(31.80) 

236 
(52.40) 

46 
(10.20) 

71. การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในชุมชนดา้นวาตภยั 
(ส านกัปลดั: ป้องกนั) 

6 
(1.30) 

20 
(4.40) 

145 
(32.20) 

225 
(50.00) 

54 
(12.00) 

72. การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในชุมชนดา้น
อุบติัเหตุ (ส านกัปลดั: ป้องกนั) 

5 
(1.10) 

17 
(3.80) 

153 
(34.00) 

239 
(53.10) 

36 
(8.00) 

73. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจดัการน ้าท่วม 
(ส านกัปลดั: ป้องกนั) 

4 
(0.90) 

27 
(6.00) 

145 
(32.20) 

239 
(53.10) 

35 
(7.80) 

74. การช่วยเหลือผูป้ระสบภยัดา้นสาธารณภยั               
(ส านกัปลดั: ป้องกนั) 

5 
(1.10) 

21 
(4.70) 

162 
(36.00) 

220 
(48.90) 

42 
(9.30) 

75. การใหค้วามรู้เก่ียวกบัการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
กบัประชาชนในและนอกพ้ืนท่ีเขตเทศบาล             
(ส านกัปลดั: ป้องกนั) 

5 
(1.10) 

17 
(3.80) 

171 
(38.00) 

204 
(45.30) 

53 
(11.80) 

76. การด าเนินงานของเทศบาลดา้นการป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยั (ส านกัปลดั: ป้องกนั) 

4 
(0.90) 

19 
(4.20) 

163 
(36.20) 

231 
(51.30) 

33 
(7.30) 

9. ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมประเพณี      
77. การจดัโครงการ/กิจกรรม เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์

วฒันธรรมศิลปะการแสดง และประเพณีหรือภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินท่ีเทศบาลด าเนินการเอง (ศึกษา) 

3 
(0.70) 

22 
(4.90) 

161 
(35.80) 

214 
(47.60) 

50 
(11.10) 

78. การจดัโครงการเพ่ือส่งเสริมศิลปะการแสดงใน
สถานศึกษา เช่น โครงการหน่ึงโรงเรียนหน่ึง
ศิลปะการแสดง เป็นตน้ (ศึกษา) 

5 
(1.10) 

25 
(5.60) 

151 
(33.6) 

224 
(49.80) 

45 
(10.00) 

79. การพฒันา ปรับปรุงสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ เช่น ถ  ้าตลอด/
มูลนิธิซ าปอกง (เจา้แม่กวนอิม) เป็นตน้ (ช่าง) 

3 
(0.70) 

22 
 (4.90) 

137 
(30.40) 

242 
(53.80) 

46 
(10.20) 
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ภารกจิ น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย ปานกลาง มาก มาก
ทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

80. การด าเนินงานของเทศบาลดา้นการท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรมประเพณี (ศึกษา)  

4 
(0.90) 

20 
(4.40) 

161 
(35.80) 

220 
(48.90) 

45 
(10.00) 

10. ด้านการบริหารจัดการเทศบาล      
81. เทศบาลรับฟังความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะจาก

ประชาชนและมีช่องทางใหท่้านแสดงความคิดเห็นหรือ
เสนอแนะวธีิการด าเนินงาน (ทุกกอง) 

5 
(1.10) 

24 
(5.30) 

169 
(37.60) 

205 
(45.60) 

47 
(10.40) 

82. การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล
เป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด (ทุกกอง) 

5 
(1.10) 

23 
(5.10) 

184 
(40.90) 

203 
(45.10) 

35 
(7.80) 

83. การเผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนรับรู้ขอ้มูล
ข่าวสาร ขอ้มูลโครงการ/กิจกรรม ของเทศบาลก่อน
ด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงานให้
ประชาชนรับทราบภายหลงัจากการด าเนินงานเสร็จส้ิน
แลว้ โดยผา่นทางส่ือต่าง ๆ เช่น วทิย ุหอกระจายข่าว 
วารสาร แผน่พบั และเวบ็ไซต ์www.thungsong.com   
เป็นตน้ (วชิาการ) 

7 
(1.60) 

20 
(4.40) 

172 
(38.20) 

213 
(47.30) 

38 
(8.40) 

84. ประชาชนไดรั้บประโยชน์จากผลการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมอนัน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาและ
ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ินได ้ 
(ทุกกอง) 

5 
(1.10) 

22 
(4.90) 

173 
(38.40) 

211 
(46.90) 

39 
(8.70) 

85. เทศบาลมีการใหบ้ริการประชาชนนอกสถานท่ี (ทุกกอง) 3 
(0.70) 

21 
(4.70) 

182 
(40.40) 

207 
(46.00) 

37 
(8.20) 

86. การส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน 
(ทุกกอง) 

4 
(0.90) 

22 
(4.90) 

183 
(40.70) 

208 
(46.20) 

33 
(7.30) 

87. การด าเนินงานของเทศบาลดา้นการบริหารจดัการเทศบาล 
(ทุกกอง) 

5 
(1.10) 

22 
(4.90) 

180 
(40.00) 

207 
(46.00) 

36 
(8.00) 

 
 
 
 
 

http://www.thungsong.com/
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4.4 ความพงึพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน 
(วาระท้องถิน่เมืองทุ่งสง) 5 เร่ืองของผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง  
จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2563 
 
ตารางที ่13 สรุปภาพรวมความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการด าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน  
(วาระท้องถิ่นเมืองทุ่งสง) 5 เร่ือง ของผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2563 

นโยบายเร่งด่วน (วาระท้องถิ่นเมืองทุ่งสง) 5 เร่ือง ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความพงึพอใจ 

อนัดบั 

1. จดัความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง ปรับปรุง
ถนน ทางเทา้ ปรับภูมิทศันเ์มือง และยกระดบัมาตรฐาน
ตลาดสดน่าซ้ือจดัท าฐานขอ้มูลและจดัระเบียบการขาย
สินคา้หาบเร่แผงลอยในเขตเทศบาลใหส้ าเร็จ  

3.670 .59 มาก 1 

2. สานต่อแผนป้องกนัและแกไ้ขปัญหาภยัพิบติัอุทกภยั     
วาตภยั และดินโคลนถล่ม ควบคูก่บัการป้องกนัภยัแลง้ท่ี
ส่งผลกระทบต่อชีวติ ความเป็นอยูแ่ละอาชีพของคนใน
ทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื 

3.650 .67 มาก 2 

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

3.430 .73 ปานกลาง 5 

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

3.513 .67 มาก 4 
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นโยบายเร่งด่วน (วาระท้องถิ่นเมืองทุ่งสง) 5 เร่ือง ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความพงึพอใจ 

อนัดบั 

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

3.605 .67 มาก 3 

รวม 3.573 .52 มาก  
  

จากการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน (วาระท้องถิ่น
เมืองทุ่งสง) 5 เร่ือง ของผูบ้ริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง  จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2563โดยการสุ่มตวัอยา่ง
จากประชาชนท่ีเป็นตวัแทนครัวเรือนท่ีอาศยัในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช โดยแบ่งพ้ืนท่ี
ออกเป็น 20 ชุมชน และ 1 ย่านการคา้ จ านวน 400 คน และตวัแทนหน่วยงานของราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
เอกชน และอ่ืน ๆ ท่ีอยู่ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช จ านวน 50 หน่วยงาน ๆ ละ 1 คน 
รวมกลุ่มตวัอย่างทั้ งหมด 450 คน ผลปรากฏว่าประชาชนมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คือ มี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.573 โดยสามารถเรียงล าดบัความพึงพอใจ 3 อนัดบัแรก ไดด้งัน้ี 

ความพงึพอใจมากทีสุ่ด  3 อนัดบัแรก (เรียงจากมากไปหาน้อย) 
อนัดบัท่ี 1 เร่ืองท่ี 1 จดัความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง ปรับปรุงถนน ทางเทา้ ปรับภูมิทศัน์

เมือง และยกระดบัมาตรฐานตลาดสดน่าซ้ือจดัท าฐานขอ้มูลและจดัระเบียบการขายสินคา้หาบเร่ แผงลอยในเขต
เทศบาลใหส้ าเร็จ  

ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  คือ มีค่าเฉล่ีย  3.670 
อนัดบัท่ี 2 เร่ืองท่ี 2 สานต่อแผนป้องกันและแกไ้ขปัญหาภยัพิบัติอุทกภยั วาตภยั และดินโคลนถล่ม 

ควบคู่กบัการป้องกนัภยัแลง้ท่ีส่งผลกระทบต่อชีวติ ความเป็นอยูแ่ละอาชีพของคนในทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื 
ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก คือ มีค่าเฉล่ีย  3.650 

อนัดบัท่ี 3 เร่ืองท่ี 5 ก าหนดมาตรการ “เมืองสีขาว หัวใจสีเขียว” และปฏิบติัการขั้นเด็ดขาดในการขจดั
อบายมุขและยาเสพติด รวมทั้งบงัคบัใชม้าตรการปฏิบติัตามวินยัจราจร และมาตรการประหยดัพลงังานภายใน
องคก์รเทศบาลเมืองทุ่งสง  
   ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก คือ มีค่าเฉล่ีย  3.605 
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4.5 ความพงึพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานตามนโยบายการพฒันา 
5 ด้านของผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2563 
 
ตารางที ่14  สรุปภาพรวมความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการด าเนินงานตามนโยบายการพฒันา 5 ด้านของ
ผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2563 

นโยบายด้าน ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความพงึพอใจ 

อนัดบั 

1. การพฒันาการศึกษา ส่งเสริมการกีฬา 
ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินเพ่ือสร้างทุ่งสงเป็น “เมืองแห่งการเรียนรู้” 

3.625 .63 มาก 2 

2. การพฒันาเศรษฐกิจ เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพการ
พฒันาและส่งเสริมการคา้ขาย ของผูป้ระกอบการ 
ทุกประเภท ทุกระดบั และชุมชน ใหส้ามารถเพ่ิม
รายได ้ลดรายจ่าย และมีขีดความสามารถในการ
แข่งขนั 

3.430 .73 ปานกลาง 5 

3. การพฒันาคุณภาพชีวติ ใหอ้ยูดี่มีสุข อยูเ่ยน็เป็น

สุข อยา่งย ัง่ยนื เพ่ือดูแลความเป็นอยูข่อง

ประชาชนใหมี้คุณภาพชีวติท่ีดี บา้นเมืองสะอาด

และเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความปลอดภยัในชีวติ

และทรัพยสิ์น ปลอดอาชญากรรม มีสุขภาวะ 

สุขอนามยัท่ีดี มีความสุข มีความอบอุ่นใน

ครอบครัวชุมชนเขม้แขง็ และมีส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 

3.597 .60 มาก 3 

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

3.559 .69 มาก 4 



 53 

นโยบายด้าน ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความพงึพอใจ 

อนัดบั 

5. การวางผงัเมืองและผงัชุมชน พฒันาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพ่ือรองรับ
การพฒันาเศรษฐกิจ และสงัคม การจดัการความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง การจดัการ 
จราจร และภูมิทศันข์องเมือง การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และท่ีส าคญั
อยา่งยิง่คือการจดัการภยัพิบติัอทุกภยั วาตภยั       
ดินถล่ม ภยัแลง้ และอคัคีภยั 

3.655 .61 มาก 1 

รวม 3.573 .51 มาก  

 
จากการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานตามนโยบายการพัฒนา 5 ด้านของ

ผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2563 โดยการสุ่มตวัอย่างจากประชาชนท่ีเป็น

ตวัแทนครัวเรือนท่ีอาศยัในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช โดยแบ่งพ้ืนท่ีออกเป็น 20 ชุมชน และ 

1 ยา่นการคา้ จ านวน 400 คน และตวัแทนหน่วยงานของราชการ รัฐวสิาหกิจ องคก์รเอกชน และอ่ืน ๆ ท่ีอยูใ่นเขต

เทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช จ านวน 50 หน่วยงาน ๆ ละ 1 คน รวมกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 450 คน 

ผลปรากฏว่าประชาชนมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.573 โดยสามารถ

เรียงล าดบัความพึงพอใจ 3 อนัดบัแรก ไดด้งัน้ี 

ความพงึพอใจมากทีสุ่ด  3 อนัดบัแรก (เรียงจากมากไปหาน้อย) 
 อนัดบัท่ี 1 ดา้นท่ี 5 การวางผงัเมืองและผงัชุมชน พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
เพ่ือรองรับการพฒันาเศรษฐกิจ และสังคม การจดัการความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง การจดัการจราจร 
และภูมิทศัน์ของเมือง การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และท่ีส าคญัอยา่งยิ่งคือการจดัการ
ภยัพิบติัอุทกภยั วาตภยั ดินถล่ม ภยัแลง้ และอคัคีภยั 

ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  คือ มีค่าเฉล่ีย  3.655 
 อนัดบัท่ี 2 ดา้นท่ี 1 การพฒันาการศึกษา ส่งเสริมการกีฬา ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินเพ่ือสร้างทุ่งสงเป็น “เมืองแห่งการเรียนรู้” 

ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  คือ มีค่าเฉล่ีย  3.625 
อนัดบัท่ี 3 ดา้นท่ี 3 การพฒันาคุณภาพชีวติ ให้อยูดี่มีสุข อยูเ่ยน็เป็นสุข อยา่งย ัง่ยนื เพ่ือดูแลความเป็นอยู่

ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี บ้านเมืองสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น ปลอดอาชญากรรม มีสุขภาวะ สุขอนามยัท่ีดี มีความสุข มีความอบอุ่นในครอบครัวชุมชนเขม้แขง็ และ
มีส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 

ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก คือ มีค่าเฉล่ีย 3.597 
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4.6 ความพงึพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การ
พฒันาของเทศบาล 4 ยุทธศาสตร์ ตามแผนพฒันาท้องถิน่  (พ.ศ. 2561-2565)  
เทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2563 
 
ตารางที ่15 สรุปภาพรวมความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพฒันาของ
เทศบาล 4 ยุทธศาสตร์ ตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช 
ประจ าปี 2563 

ยุทธศาสตร์ด้าน ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความพงึพอใจ 

อนัดบั 

1. พฒันาการศึกษา ศาสนา ประเพณี 
ศิลปวฒันธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่
คุณภาพมาตรฐานท่ีเหนือกวา่ 

3.625 .63 มาก 2 

2. ร่วมกนัจดัวางผงัเมือง พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
รักษาส่ิงแวดลอ้ม ป้องกนัน ้ าท่วม สู่เมืองน่าอยูอ่ยา่ง
ย ัง่ยนื 

3.654 .58 มาก 1 

3. ร่วมกนัพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม สู่คุณภาพชีวติ
ท่ีดีกวา่ 

3.430 .73 ปานกลาง 4 

4. ปรับปรุงและพฒันาการบริหารจดัการองคก์ร
เทศบาลและองคก์รชุมชนสู่การบริหารจดัการท่ีดี
โดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความ
เปล่ียนแปลงสู่เทศบาลอจัฉริยะ 

3.559 .69 มาก 3 

รวม 3.567 .52 มาก  
 
 จากการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
เทศบาล 4 ยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช 
ประจ าปี 2563 โดยการสุ่มตวัอยา่งจากประชาชนท่ีเป็นตวัแทนครัวเรือนท่ีอาศยัในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดั
นครศรีธรรมราช โดยแบ่งพ้ืนท่ีออกเป็น 20 ชุมชน และ 1 ยา่นการคา้ จ านวน 400 คน และตวัแทนหน่วยงานของ
ราชการ รัฐวสิาหกิจ องคก์รเอกชน และอ่ืน ๆ ท่ีอยูใ่นเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช จ านวน 50 
หน่วยงาน ๆ ละ 1 คน รวมกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 450 คน ปรากฏวา่ประชาชนมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก คือ มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.567 โดยสามารถเรียงล าดบัความพึงพอใจ 3 อนัดบัแรก ไดด้งัน้ี 
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ความพงึพอใจมากทีสุ่ด  3 อนัดบัแรก (เรียงจากมากไปหาน้อย) 
อนัดบัท่ี 1 ดา้นท่ี 2 ร่วมกนัจดัวางผงัเมือง พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน รักษาส่ิงแวดลอ้ม ป้องกนัน ้ าท่วม สู่

เมืองน่าอยูอ่ยา่งย ัง่ยนื 
ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  คือ มีค่าเฉล่ีย  3.654 

อนัดบัท่ี 2 ดา้นท่ี 1 พฒันาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวฒันธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่
คุณภาพมาตรฐานท่ีเหนือกวา่ 

ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  คือ มีค่าเฉล่ีย  3.625 
 อนัดบัท่ี 3 ดา้นท่ี 4 ปรับปรุงและพฒันาการบริหารจดัการองคก์รเทศบาลและองคก์รชุมชนสู่การบริหาร
จดัการท่ีดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปล่ียนแปลงสู่เทศบาลอจัฉริยะ 

ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  คือ มีค่าเฉล่ีย  3.559 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 56 

4.7 ความพงึพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้านบริหารจดัการขยะ
ของเทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2563 
 
ตารางที ่16 สรุปภาพรวมความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บริการด้านบริหารจดัการขยะของเทศบาล
เมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2563 

ประเดน็ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความพงึพอใจ 

อนัดบั 

การให้บริการด้านบริหารจดัการขยะ (สาธารณสุข)     
1. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 3.72 .80 มาก 1 
2. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 3.67 .78 มาก 2 
3. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 3.64 .77 มาก 4 
4. ความสะอาดของถนนโดยภาพรวม 3.66 .77 มาก 3 
5. การปฏิบติัหนา้ท่ีกวาดขยะของเจา้หนา้ท่ี 3.60 .88 มาก 5 
6. การเก็บ/ขนขยะ/การลา้งท าความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.58 .79 มาก 6 
7. พนกังานกวาดขยะปฏิบติัหนา้ท่ีไดท้ัว่ถึงในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 3.54 .89 มาก 7 
8. การด าเนินงานของเทศบาลดา้นการบริหารจดัการขยะ 3.58 .77 มาก 6 

รวม 3.623 .69 มาก  
 
จากการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้านบริหารจัดการขยะของเทศบาล

เมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2563 โดยการสุ่มตวัอยา่งจากประชาชนท่ีเป็นตวัแทนครัวเรือนท่ี
อาศัยในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช โดยแบ่งพ้ืนท่ีออกเป็น 20 ชุมชน และ 1 ย่านการคา้ 
จ านวน 400 คน และตวัแทนหน่วยงานของราชการ รัฐวสิาหกิจ องคก์รเอกชน และอ่ืน ๆ ท่ีอยูใ่นเขตเทศบาลเมือง
ทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช จ านวน 50 หน่วยงาน ๆ ละ 1 คน รวมกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 450 คน ผลปรากฏวา่
ประชาชนมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.623 โดยสามารถเรียงล าดบัความ    
พึงพอใจ 3 อนัดบัแรก ไดด้งัน้ี  

ความพงึพอใจมากทีสุ่ด  3 อนัดบัแรก (เรียงจากมากไปหาน้อย) 
 อนัดบัท่ี 1 ประเด็นท่ี 1 ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 

ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก คือ มีค่าเฉล่ีย  3.72 
อนัดบัท่ี 2 ประเด็นท่ี 2 ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 

 ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก คือ มีค่าเฉล่ีย  3.67 
อนัดบัท่ี 3 ประเด็นท่ี 4 ความสะอาดของถนนโดยภาพรวม 

ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก คือ มีค่าเฉล่ีย  3.66 
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ตารางที ่17 ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บริการด้านบริหารจดัการขยะของเทศบาลเมืองทุ่งสง  
จงัหวดันครศรีธรรมราช  
เขต 1 ถนนชนปรีดา จากส่ีแยกตลาดเกษตรผ่านเทศบาลถึงโรงแรมไทยวฒันาทั้งสองฝ่ังถนน 

ประเดน็ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความพงึพอใจ 

1. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 3.59 1.08 มาก 
2. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 3.50 1.08 มาก 
3. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 3.45 1.08 ปานกลาง 
4. ความสะอาดของถนนโดยภาพรวม 3.55 1.08 มาก 
5. การปฏิบติัหนา้ท่ีกวาดขยะของเจา้หนา้ท่ี 3.52 1.11 มาก 
6. การเก็บ/ขนขยะ/การลา้งท าความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.36 1.10 ปานกลาง 
7. พนกังานกวาดขยะปฏิบติัหนา้ท่ีไดท้ัว่ถึงในพ้ืนท่ีรับผดิชอบ 3.45 1.06 ปานกลาง 
8. การด าเนินงานของเทศบาลดา้นการบริหารจดัการขยะ 3.32 .98 ปานกลาง 

รวม 3.468 .99 ปานกลาง 

 
ตารางที ่18  ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บริการด้านบริหารจดัการขยะของเทศบาลเมืองทุ่งสง 
จงัหวดันครศรีธรรมราช  
เขต 2 ถนนชนปรีดา ตั้งแต่โรงแรมไทยวฒันาถึง ส านกั ร.ส.พ ทั้งสองฝ่ังถนน 

ประเดน็ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความพงึพอใจ 

1. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 3.59 1.08 มาก 
2. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 3.50 1.08 มาก 
3. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 3.45 1.08 ปานกลาง 
4. ความสะอาดของถนนโดยภาพรวม 3.55 1.08 มาก 
5. การปฏิบติัหนา้ท่ีกวาดขยะของเจา้หนา้ท่ี 3.52 1.11 มาก 
6. การเก็บ/ขนขยะ/การลา้งท าความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.36 1.10 ปานกลาง 
7. พนกังานกวาดขยะปฏิบติัหนา้ท่ีไดท้ัว่ถึงในพ้ืนท่ีรับผดิชอบ 3.45 1.06 ปานกลาง 
8. การด าเนินงานของเทศบาลดา้นการบริหารจดัการขยะ 3.32 .98 ปานกลาง 

รวม 3.468 .99 ปานกลาง 
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ตารางที ่19  ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บริการด้านบริหารจดัการขยะของเทศบาลเมืองทุ่งสง 
จงัหวดันครศรีธรรมราช  
เขต 3 ถนนชนปรีดา จากส านักงาน ร.ส.พ. ไปถึงสามแยกถนนเข้ายุทธศาสตร์ และถนนข้างสวนหลวงเลีย้วขวา
ถึงหน้าโรงเรียนสตรีทุ่งสง ทั้งสองฝ่ังถนนและเกาะกลาง 

ประเดน็ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความพงึพอใจ 

1. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 3.59 1.08 มาก 
2. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 3.50 1.08 มาก 
3. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 3.45 1.08 ปานกลาง 
4. ความสะอาดของถนนโดยภาพรวม 3.55 1.08 มาก 
5. การปฏิบติัหนา้ท่ีกวาดขยะของเจา้หนา้ท่ี 3.52 1.11 มาก 
6. การเก็บ/ขนขยะ/การลา้งท าความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.36 1.10 ปานกลาง 
7. พนกังานกวาดขยะปฏิบติัหนา้ท่ีไดท้ัว่ถึงในพ้ืนท่ีรับผดิชอบ 3.45 1.06 ปานกลาง 
8. การด าเนินงานของเทศบาลดา้นการบริหารจดัการขยะ 3.32 .98 ปานกลาง 

รวม 3.468 .99 ปานกลาง 

 
ตารางที ่20  ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บริการด้านบริหารจดัการขยะของเทศบาลเมืองทุ่งสง 
จงัหวดันครศรีธรรมราช  
เขต 4 จากส่ีแยกชนปรีดา ไปถึงส่ีแยกชัยชุมพลเลีย้วซ้ายถงึโรงเรียนสตรีทุ่งสง ทั้งสองฝ่ังถนนและเกาะกลาง 

ประเดน็ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความพงึพอใจ 

1. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 3.59 1.08 มาก 
2. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 3.50 1.08 มาก 
3. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 3.45 1.08 ปานกลาง 
4. ความสะอาดของถนนโดยภาพรวม 3.55 1.08 มาก 
5. การปฏิบติัหนา้ท่ีกวาดขยะของเจา้หนา้ท่ี 3.52 1.11 มาก 
6. การเก็บ/ขนขยะ/การลา้งท าความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.36 1.10 ปานกลาง 
7. พนกังานกวาดขยะปฏิบติัหนา้ท่ีไดท้ัว่ถึงในพ้ืนท่ีรับผดิชอบ 3.45 1.06 ปานกลาง 
8. การด าเนินงานของเทศบาลดา้นการบริหารจดัการขยะ 3.32 .98 ปานกลาง 

รวม 3.468 .99 ปานกลาง 
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ตารางที ่21  ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บริการด้านบริหารจดัการขยะของเทศบาลเมืองทุ่งสง 
จงัหวดันครศรีธรรมราช  
เขต 5 ถนนชัยชุมพล ซอย 1 ซอย 2 และซอยช่ืนใจ ทั้งสองฝ่ังถนน 

ประเดน็ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความพงึพอใจ 

1. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 3.59 1.08 มาก 
2. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 3.50 1.08 มาก 
3. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 3.45 1.08 ปานกลาง 
4. ความสะอาดของถนนโดยภาพรวม 3.55 1.08 มาก 
5. การปฏิบติัหนา้ท่ีกวาดขยะของเจา้หนา้ท่ี 3.52 1.11 มาก 
6. การเก็บ/ขนขยะ/การลา้งท าความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.36 1.10 ปานกลาง 
7. พนกังานกวาดขยะปฏิบติัหนา้ท่ีไดท้ัว่ถึงในพ้ืนท่ีรับผดิชอบ 3.45 1.06 ปานกลาง 
8. การด าเนินงานของเทศบาลดา้นการบริหารจดัการขยะ 3.32 .98 ปานกลาง 

รวม 3.468 .99 ปานกลาง 

 
ตารางที ่22  ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บริการด้านบริหารจดัการขยะของเทศบาลเมืองทุ่งสง 
จงัหวดันครศรีธรรมราช  
เขต 6 ถนนทางหลวง 403 (เพชรเกษม) จากเขตป้ายเข้าเมืองทุ่งสง-สุราษฎร์ เย้ืองร้านยงเจริญถึงธนาคาร ธ.ก.ส. 
ถึงตู้เอทเีอม็ ทั้งสองฝ่ังถนน 

ประเดน็ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความพงึพอใจ 

1. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 4.00 .00 มาก 
2. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 3.80 .44 มาก 
3. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 3.80 .44 มาก 
4. ความสะอาดของถนนโดยภาพรวม 3.80 .44 มาก 
5. การปฏิบติัหนา้ท่ีกวาดขยะของเจา้หนา้ท่ี 3.80 .44 มาก 
6. การเก็บ/ขนขยะ/การลา้งท าความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.80 .44 มาก 
7. พนกังานกวาดขยะปฏิบติัหนา้ท่ีไดท้ัว่ถึงในพ้ืนท่ีรับผดิชอบ 3.60 .54 มาก 
8. การด าเนินงานของเทศบาลดา้นการบริหารจดัการขยะ 3.80 .44 มาก 

รวม 3.80 .32 มาก 
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ตารางที ่23  ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บริการด้านบริหารจดัการขยะของเทศบาลเมืองทุ่งสง 
จงัหวดันครศรีธรรมราช  
เขต 7 ถนนทางหลวง 403 (เพชรเกษม) จากปากทางเข้าถนนเวชพฤษพทิกัษ์ถึงส่ีแยกชัยชุมพล ทั้งสองฝ่ังถนน
และบนสะพานลอยชัยชุมพล 

ประเดน็ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความพงึพอใจ 

1. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 3.59 1.08 มาก 
2. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 3.50 1.08 มาก 
3. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 3.45 1.08 ปานกลาง 
4. ความสะอาดของถนนโดยภาพรวม 3.55 1.08 มาก 
5. การปฏิบติัหนา้ท่ีกวาดขยะของเจา้หนา้ท่ี 3.52 1.11 มาก 
6. การเก็บ/ขนขยะ/การลา้งท าความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.36 1.10 ปานกลาง 
7. พนกังานกวาดขยะปฏิบติัหนา้ท่ีไดท้ัว่ถึงในพ้ืนท่ีรับผดิชอบ 3.45 1.06 ปานกลาง 
8. การด าเนินงานของเทศบาลดา้นการบริหารจดัการขยะ 3.32 .98 ปานกลาง 

รวม 3.468 .99 ปานกลาง 

 
ตารางที ่24 ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บริการด้านบริหารจดัการขยะของเทศบาลเมืองทุ่งสง 
จงัหวดันครศรีธรรมราช  
เขต 8 ถนนทางหลวง 403 (เพชรเกษม) ตั้งแต่ป้อมยามรถไฟตรงไปถึงสามแยกบ่อนววัเก่าทั้งสองฝ่ังถนน เกาะ
กลางและซอยหมู่บ้านเอกวฒัน์ 

ประเดน็ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความพงึพอใจ 

1. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 3.36 .99 ปานกลาง 
2. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 3.32 1.03 ปานกลาง 
3. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 3.32 1.10 ปานกลาง 
4. ความสะอาดของถนนโดยภาพรวม 3.32 1.06 ปานกลาง 
5. การปฏิบติัหนา้ท่ีกวาดขยะของเจา้หนา้ท่ี 3.36 1.11 ปานกลาง 
6. การเก็บ/ขนขยะ/การลา้งท าความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.24 1.09 ปานกลาง 
7. พนกังานกวาดขยะปฏิบติัหนา้ท่ีไดท้ัว่ถึงในพ้ืนท่ีรับผดิชอบ 3.16 1.24 ปานกลาง 
8. การด าเนินงานของเทศบาลดา้นการบริหารจดัการขยะ 3.28 .79 ปานกลาง 

รวม 3.295 .98 ปานกลาง 
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ตารางที ่25 ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บริการด้านบริหารจดัการขยะของเทศบาลเมืองทุ่งสง 
จงัหวดันครศรีธรรมราช  
เขต 9 ถนนทางหลวง 403 (เพชรเกษม) จากสามแยกบ่อยววัเก่าถึงศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านนาเหนือ (4 ช่องทาง) 
และซอยโรงพระซ าปอกงทั้งสองฝ่ังถนนและเกาะกลาง 

ประเดน็ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความพงึพอใจ 

1. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 3.13 .44 ปานกลาง 
2. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 3.13 .44 ปานกลาง 
3. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 3.17 .48 ปานกลาง 
4. ความสะอาดของถนนโดยภาพรวม 3.13 .44 ปานกลาง 
5. การปฏิบติัหนา้ท่ีกวาดขยะของเจา้หนา้ท่ี 3.13 .44 ปานกลาง 
6. การเก็บ/ขนขยะ/การลา้งท าความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.08 .40 ปานกลาง 
7. พนกังานกวาดขยะปฏิบติัหนา้ท่ีไดท้ัว่ถึงในพ้ืนท่ีรับผดิชอบ 3.08 .40 ปานกลาง 
8. การด าเนินงานของเทศบาลดา้นการบริหารจดัการขยะ 3.13 .44 ปานกลาง 

รวม 3.119 .40 ปานกลาง 

 
ตารางที ่26 ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บริการด้านบริหารจดัการขยะของเทศบาลเมืองทุ่งสง 
จงัหวดันครศรีธรรมราช  
เขต 10 ถนนทุ่งสง-นาบอน จากหน้าหอสมุดสุดเขตถนน (เช่ือมถนนชะมายตรงไปโรงเรียนพาณิชย์) รวมซอย 
2,4,6 ทั้งสองฝ่ัง 

ประเดน็ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความพงึพอใจ 

1. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 4.63 .49 มาก 
2. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 4.44 .50 มาก 
3. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 4.37 .49 มาก 
4. ความสะอาดของถนนโดยภาพรวม 4.33 .48 มาก 
5. การปฏิบติัหนา้ท่ีกวาดขยะของเจา้หนา้ท่ี 4.41 .50 มาก 
6. การเก็บ/ขนขยะ/การลา้งท าความสะอาด/การดูดฝุ่ น 4.30 .54 มาก 
7. พนกังานกวาดขยะปฏิบติัหนา้ท่ีไดท้ัว่ถึงในพ้ืนท่ีรับผดิชอบ 4.33 .48 มาก 
8. การด าเนินงานของเทศบาลดา้นการบริหารจดัการขยะ 4.33 .83 มาก 

รวม 4.393 .32 มาก 
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ตารางที ่27 ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บริการด้านบริหารจดัการขยะของเทศบาลเมืองทุ่งสง 
จงัหวดันครศรีธรรมราช  
เขต 11 ถนนทุ่งสง – นาบอน ซอย 1 ถนนเช่ือมระหว่างซอย 1 กบั ซอย 3 ทั้งสองฝ่ังถนนและในซอยเขาตาเล่ง 

ประเดน็ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความพงึพอใจ 

1. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 4.63 .49 มาก 
2. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 4.44 .50 มาก 
3. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 4.37 .49 มาก 
4. ความสะอาดของถนนโดยภาพรวม 4.33 .48 มาก 
5. การปฏิบติัหนา้ท่ีกวาดขยะของเจา้หนา้ท่ี 4.41 .50 มาก 
6. การเก็บ/ขนขยะ/การลา้งท าความสะอาด/การดูดฝุ่ น 4.30 .54 มาก 
7. พนกังานกวาดขยะปฏิบติัหนา้ท่ีไดท้ัว่ถึงในพ้ืนท่ีรับผดิชอบ 4.33 .48 มาก 
8. การด าเนินงานของเทศบาลดา้นการบริหารจดัการขยะ 4.33 .83 มาก 

รวม 4.393 .32 มาก 

 
ตารางที ่28 ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บริการด้านบริหารจดัการขยะของเทศบาลเมืองทุ่งสง 
จงัหวดันครศรีธรรมราช  
เขต 12 ถนนข้างโรงพยาบาล ถนนหน้าวดัชัยชุมพล ชุมชนหลงัโรงพยาบาลเก่าและหน้าโรงพยาบาลเก่าถึงประตู
ทางเข้าและถนนเลยีบรถไฟทุ่งสง-กนัตงั ทั้งสองฝ่ังถนน 

ประเดน็ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความพงึพอใจ 

1. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 3.23 1.09 ปานกลาง 
2. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 3.80 1.11 ปานกลาง 
3. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 3.00 1.08 ปานกลาง 
4. ความสะอาดของถนนโดยภาพรวม 3.08 1.03 ปานกลาง 
5. การปฏิบติัหนา้ท่ีกวาดขยะของเจา้หนา้ท่ี 3.08 1.03 ปานกลาง 
6. การเก็บ/ขนขยะ/การลา้งท าความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.08 .95 ปานกลาง 
7. พนกังานกวาดขยะปฏิบติัหนา้ท่ีไดท้ัว่ถึงในพ้ืนท่ีรับผดิชอบ 3.15 .89 ปานกลาง 
8. การด าเนินงานของเทศบาลดา้นการบริหารจดัการขยะ 3.00 1.08 ปานกลาง 

รวม 3.086 .99 ปานกลาง 
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ตารางที ่29 ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บริการด้านบริหารจดัการขยะของเทศบาลเมืองทุ่งสง 
จงัหวดันครศรีธรรมราช  
เขต 13 ถนนทุ่งสง-นาบอน ทั้งสองฝ่ังถนน ซอย 3, 5, 7 

ประเดน็ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความพงึพอใจ 

1. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 4.63 .49 มาก 
2. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 4.44 .50 มาก 
3. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 4.37 .49 มาก 
4. ความสะอาดของถนนโดยภาพรวม 4.33 .48 มาก 
5. การปฏิบติัหนา้ท่ีกวาดขยะของเจา้หนา้ท่ี 4.41 .50 มาก 
6. การเก็บ/ขนขยะ/การลา้งท าความสะอาด/การดูดฝุ่ น 4.30 .54 มาก 
7. พนกังานกวาดขยะปฏิบติัหนา้ท่ีไดท้ัว่ถึงในพ้ืนท่ีรับผดิชอบ 4.33 .48 มาก 
8. การด าเนินงานของเทศบาลดา้นการบริหารจดัการขยะ 4.33 .83 มาก 

รวม 4.393 .32 มาก 

 
ตารางที ่30 ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บริการด้านบริหารจดัการขยะของเทศบาลเมืองทุ่งสง 
จงัหวดันครศรีธรรมราช  
เขต 14 ถนนธรรมสุนทรอุทศิ ตั้งแต่สามแยกชนปรีดาถึงหน้าร้านขายของร้านลุงเมง็ ทั้งสองฝ่ังถนน 

ประเดน็ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความพงึพอใจ 

1. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 3.59 1.08 มาก 
2. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 3.50 1.08 มาก 
3. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 3.45 1.08 ปานกลาง 
4. ความสะอาดของถนนโดยภาพรวม 3.55 1.08 มาก 
5. การปฏิบติัหนา้ท่ีกวาดขยะของเจา้หนา้ท่ี 3.52 1.11 มาก 
6. การเก็บ/ขนขยะ/การลา้งท าความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.36 1.10 ปานกลาง 
7. พนกังานกวาดขยะปฏิบติัหนา้ท่ีไดท้ัว่ถึงในพ้ืนท่ีรับผดิชอบ 3.45 1.06 ปานกลาง 
8. การด าเนินงานของเทศบาลดา้นการบริหารจดัการขยะ 3.32 .98 ปานกลาง 

รวม 3.468 .99 ปานกลาง 
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ตารางที ่31 ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บริการด้านบริหารจดัการขยะของเทศบาลเมืองทุ่งสง 
จงัหวดันครศรีธรรมราช  
เขต 15 ถนนธรรมสุนทรอุทศิ ตั้งแต่หน้าร้านขายของลุงเมง็ถึงสะพานปูนหน้าวดัโคกสะท้อน ทั้งสองฝ่ังถนนและ
เช่ือมระหว่างซอยเจ้าจอมกบัถนนผดุงราษฎร์ 

ประเดน็ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความพงึพอใจ 

1. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 3.59 1.08 มาก 
2. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 3.50 1.08 มาก 
3. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 3.45 1.08 ปานกลาง 
4. ความสะอาดของถนนโดยภาพรวม 3.55 1.08 มาก 
5. การปฏิบติัหนา้ท่ีกวาดขยะของเจา้หนา้ท่ี 3.52 1.11 มาก 
6. การเก็บ/ขนขยะ/การลา้งท าความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.36 1.10 ปานกลาง 
7. พนกังานกวาดขยะปฏิบติัหนา้ท่ีไดท้ัว่ถึงในพ้ืนท่ีรับผดิชอบ 3.45 1.06 ปานกลาง 
8. การด าเนินงานของเทศบาลดา้นการบริหารจดัการขยะ 3.32 .98 ปานกลาง 

รวม 3.468 .99 ปานกลาง 

 
ตารางที ่32 ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บริการด้านบริหารจดัการขยะของเทศบาลเมืองทุ่งสง  
จงัหวดันครศรีธรรมราช  
เขต 16 ถนนภราดร จากหน้าวดัโคกสะท้อนถงึเสาไฟฟ้าหนาบ้านหมอพชัิย และซอยลุงน้อม สุชาตพิงษ์ ทั้งสอง
ฝ่ังถนนและซอยบ้านจ่าติก๊ 

ประเดน็ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความพงึพอใจ 

1. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 4.63 .49 มาก 
2. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 4.44 .50 มาก 
3. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 4.37 .49 มาก 
4. ความสะอาดของถนนโดยภาพรวม 4.33 .48 มาก 
5. การปฏิบติัหนา้ท่ีกวาดขยะของเจา้หนา้ท่ี 4.41 .50 มาก 
6. การเก็บ/ขนขยะ/การลา้งท าความสะอาด/การดูดฝุ่ น 4.30 .54 มาก 
7. พนกังานกวาดขยะปฏิบติัหนา้ท่ีไดท้ัว่ถึงในพ้ืนท่ีรับผดิชอบ 4.33 .48 มาก 
8. การด าเนินงานของเทศบาลดา้นการบริหารจดัการขยะ 4.33 .83 มาก 

รวม 4.393 .32 มาก 
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ตารางที ่33 ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บริการด้านบริหารจดัการขยะของเทศบาลเมืองทุ่งสง 
จงัหวดันครศรีธรรมราช  
เขต 17 ถนนธรรมสุนทรอุทศิ ตั้งแต่แยกคลนีิคหมอพชัิย ถึงร้านผ้าป้าตุ้ม ทั้งสองฝ่ังถนน 

ประเดน็ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความพงึพอใจ 

1. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 3.59 1.08 มาก 
2. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 3.50 1.08 มาก 
3. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 3.45 1.08 ปานกลาง 
4. ความสะอาดของถนนโดยภาพรวม 3.55 1.08 มาก 
5. การปฏิบติัหนา้ท่ีกวาดขยะของเจา้หนา้ท่ี 3.52 1.11 มาก 
6. การเก็บ/ขนขยะ/การลา้งท าความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.36 1.10 ปานกลาง 
7. พนกังานกวาดขยะปฏิบติัหนา้ท่ีไดท้ัว่ถึงในพ้ืนท่ีรับผดิชอบ 3.45 1.06 ปานกลาง 
8. การด าเนินงานของเทศบาลดา้นการบริหารจดัการขยะ 3.32 .98 ปานกลาง 

รวม 3.468 .99 ปานกลาง 

 
ตารางที ่34 ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บริการด้านบริหารจดัการขยะของเทศบาลเมืองทุ่งสง 
จงัหวดันครศรีธรรมราช  
เขต 18 ถนนธรรมสุนทรอุทศิ ตั้งแต่ร้านผ้าป้าตุ้มถึงแยกเข้าตลาดสดเทศบาล ทั้งสองฝ่ังถนน 

ประเดน็ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความพงึพอใจ 

1. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 3.59 1.08 มาก 
2. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 3.50 1.08 มาก 
3. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 3.45 1.08 ปานกลาง 
4. ความสะอาดของถนนโดยภาพรวม 3.55 1.08 มาก 
5. การปฏิบติัหนา้ท่ีกวาดขยะของเจา้หนา้ท่ี 3.52 1.11 มาก 
6. การเก็บ/ขนขยะ/การลา้งท าความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.36 1.10 ปานกลาง 
7. พนกังานกวาดขยะปฏิบติัหนา้ท่ีไดท้ัว่ถึงในพ้ืนท่ีรับผดิชอบ 3.45 1.06 ปานกลาง 
8. การด าเนินงานของเทศบาลดา้นการบริหารจดัการขยะ 3.32 .98 ปานกลาง 

รวม 3.468 .99 ปานกลาง 
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ตารางที ่35  ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บริการด้านบริหารจดัการขยะของเทศบาลเมืองทุ่งสง  
จงัหวดันครศรีธรรมราช  
เขต 19 ถนนผดุงราษฎร์ จากสามแยกร้านศรีทองถึงส่ีแยกเจ้าจอมและผดุงราษฎร์ ซอย 1, 2 ทั้งสองฝ่ังถนน 

ประเดน็ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความพงึพอใจ 

1. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 4.40 .54 มาก 
2. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 4.20 .44 มาก 
3. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 4.20 .44 มาก 
4. ความสะอาดของถนนโดยภาพรวม 4.20 .44 มาก 
5. การปฏิบติัหนา้ท่ีกวาดขยะของเจา้หนา้ท่ี 4.20 .44 มาก 
6. การเก็บ/ขนขยะ/การลา้งท าความสะอาด/การดูดฝุ่ น 4.20 .44 มาก 
7. พนกังานกวาดขยะปฏิบติัหนา้ท่ีไดท้ัว่ถึงในพ้ืนท่ีรับผดิชอบ 4.00 .70 มาก 
8. การด าเนินงานของเทศบาลดา้นการบริหารจดัการขยะ 4.60 .54 มากท่ีสุด 

รวม 4.250 .37 มาก 

 
ตารางที ่36  ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บริการด้านบริหารจดัการขยะของเทศบาลเมืองทุ่งสง  
จงัหวดันครศรีธรรมราช  
เขต 20 ถนนนิกรบ ารุง จากสามแยกร้านบุญแสงการแว่นถึงสามแยกเข้าตลาดสด และตรอกหลงัร้านท่านพานิช
ตลอดถงึคลนีิคหมอบูรณะ ทั้งสองฝ่ังถนน 

ประเดน็ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความพงึพอใจ 

1. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 4.40 .54 มาก 
2. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 4.20 .44 มาก 
3. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 4.20 .44 มาก 
4. ความสะอาดของถนนโดยภาพรวม 4.20 .44 มาก 
5. การปฏิบติัหนา้ท่ีกวาดขยะของเจา้หนา้ท่ี 4.20 .44 มาก 
6. การเก็บ/ขนขยะ/การลา้งท าความสะอาด/การดูดฝุ่ น 4.20 .44 มาก 
7. พนกังานกวาดขยะปฏิบติัหนา้ท่ีไดท้ัว่ถึงในพ้ืนท่ีรับผดิชอบ 4.00 .70 มาก 
8. การด าเนินงานของเทศบาลดา้นการบริหารจดัการขยะ 4.60 .54 มากท่ีสุด 

รวม 4.250 .37 มาก 
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ตารางที ่37  ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บริการด้านบริหารจดัการขยะของเทศบาลเมืองทุ่งสง  
จงัหวดันครศรีธรรมราช  
เขต 21 ถนนศิลปนุสรณ์ จากสามแยกควิรถ 4 ล้อเลก็ไสใหญ่ถึงควิรถเมล์ทุ่งสง-สุราษฎร์ และจากสามแยกหอ
นาฬิกาถึงสามแยกร้านป้ากอบเก่า ทั้งสองฝ่ังถนน 

ประเดน็ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความพงึพอใจ 

1. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 3.59 1.08 มาก 
2. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 3.50 1.08 มาก 
3. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 3.45 1.08 ปานกลาง 
4. ความสะอาดของถนนโดยภาพรวม 3.55 1.08 มาก 
5. การปฏิบติัหนา้ท่ีกวาดขยะของเจา้หนา้ท่ี 3.52 1.11 มาก 
6. การเก็บ/ขนขยะ/การลา้งท าความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.36 1.10 ปานกลาง 
7. พนกังานกวาดขยะปฏิบติัหนา้ท่ีไดท้ัว่ถึงในพ้ืนท่ีรับผดิชอบ 3.45 1.06 ปานกลาง 
8. การด าเนินงานของเทศบาลดา้นการบริหารจดัการขยะ 3.32 .98 ปานกลาง 

รวม 3.468 .99 ปานกลาง 

 
ตารางที ่38 ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บริการด้านบริหารจดัการขยะของเทศบาลเมืองทุ่งสง 
จงัหวดันครศรีธรรมราช  
เขต 22 ถนนรถไฟ จากสามแยกเข้าตลาดสด (4 ช่องทาง) เกาะกลาง และสามแยกหลงัสถานีรถไฟถงึร้านอาหาร
เรือนไทยทั้งสองฝ่ังถนนและบริเวณรอบถังคอนเทรนเนอร์ 

ประเดน็ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความพงึพอใจ 

1. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 3.67 .50 มาก 
2. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 3.89 .33 มาก 
3. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 3.78 .44 มาก 
4. ความสะอาดของถนนโดยภาพรวม 3.56 .52 มาก 
5. การปฏิบติัหนา้ท่ีกวาดขยะของเจา้หนา้ท่ี 3.33 .50 ปานกลาง 
6. การเก็บ/ขนขยะ/การลา้งท าความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.22 .44 ปานกลาง 
7. พนกังานกวาดขยะปฏิบติัหนา้ท่ีไดท้ัว่ถึงในพ้ืนท่ีรับผดิชอบ 3.00 .00 ปานกลาง 
8. การด าเนินงานของเทศบาลดา้นการบริหารจดัการขยะ 3.33 .50 ปานกลาง 

รวม 3.472 .18 ปานกลาง 
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ตารางที ่39  ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บริการด้านบริหารจดัการขยะของเทศบาลเมืองทุ่งสง  
จงัหวดันครศรีธรรมราช  
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 
ความพงึพอใจ 

1. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 3.67 .50 มาก 
2. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 3.89 .33 มาก 
3. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 3.78 .44 มาก 
4. ความสะอาดของถนนโดยภาพรวม 3.56 .52 มาก 
5. การปฏิบติัหนา้ท่ีกวาดขยะของเจา้หนา้ท่ี 3.33 .50 ปานกลาง 
6. การเก็บ/ขนขยะ/การลา้งท าความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.22 .44 ปานกลาง 
7. พนกังานกวาดขยะปฏิบติัหนา้ท่ีไดท้ัว่ถึงในพ้ืนท่ีรับผดิชอบ 3.00 .00 ปานกลาง 
8. การด าเนินงานของเทศบาลดา้นการบริหารจดัการขยะ 3.33 .50 ปานกลาง 

รวม 3.472 .18 ปานกลาง 

 
ตารางที ่40 ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บริการด้านบริหารจดัการขยะของเทศบาลเมืองทุ่งสง 
จงัหวดันครศรีธรรมราช  
เขต 24  ถนนประชาอุทศิ จากสามแยกประชาอุทศิ ถึงสามแยกซอย 6 และประชาอุทศิ ซอย 6 ทั้งสองฝ่ังถนน 

ประเดน็ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความพงึพอใจ 

1. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 3.13 .44 ปานกลาง 
2. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 3.13 .44 ปานกลาง 
3. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 3.17 .48 ปานกลาง 
4. ความสะอาดของถนนโดยภาพรวม 3.13 .44 ปานกลาง 
5. การปฏิบติัหนา้ท่ีกวาดขยะของเจา้หนา้ท่ี 3.13 .44 ปานกลาง 
6. การเก็บ/ขนขยะ/การลา้งท าความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.08 .40 ปานกลาง 
7. พนกังานกวาดขยะปฏิบติัหนา้ท่ีไดท้ัว่ถึงในพ้ืนท่ีรับผดิชอบ 3.08 .40 ปานกลาง 
8. การด าเนินงานของเทศบาลดา้นการบริหารจดัการขยะ 3.13 .44 ปานกลาง 

รวม 3.119 .40 ปานกลาง 
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ตารางที ่41  ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บริการด้านบริหารจดัการขยะของเทศบาลเมืองทุ่งสง  
จงัหวดันครศรีธรรมราช  
เขต 25  ถนนประชาอุทศิ ตั้งแต่สามแยกโรงพระถนนประชาอุทศิไปจนถึงหน้าสนามบ่อนชนววัใหม่ ทั้งสองฝ่ัง
ถนน 

ประเดน็ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความพงึพอใจ 

1. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 3.13 .44 ปานกลาง 
2. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 3.13 .44 ปานกลาง 
3. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 3.17 .48 ปานกลาง 
4. ความสะอาดของถนนโดยภาพรวม 3.13 .44 ปานกลาง 
5. การปฏิบติัหนา้ท่ีกวาดขยะของเจา้หนา้ท่ี 3.13 .44 ปานกลาง 
6. การเก็บ/ขนขยะ/การลา้งท าความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.08 .40 ปานกลาง 
7. พนกังานกวาดขยะปฏิบติัหนา้ท่ีไดท้ัว่ถึงในพ้ืนท่ีรับผดิชอบ 3.08 .40 ปานกลาง 
8. การด าเนินงานของเทศบาลดา้นการบริหารจดัการขยะ 3.13 .44 ปานกลาง 

รวม 3.119 .40 ปานกลาง 

 
ตารางที ่42  ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บริการด้านบริหารจดัการขยะของเทศบาลเมืองทุ่งสง  
จงัหวดันครศรีธรรมราช  
เขต 26 ถนนยุทธศาสตร์ ตั้งแต่สามแยกยุทธศาสตร์ไปจนถึงศาลพ่อท่านคล้าย ทั้งสองฝ่ังถนน 

ประเดน็ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความพงึพอใจ 

1. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 3.58 .85 มาก 
2. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 3.52 .76 มาก 
3. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 3.46 .65 ปานกลาง 
4. ความสะอาดของถนนโดยภาพรวม 3.45 .68 ปานกลาง 
5. การปฏิบติัหนา้ท่ีกวาดขยะของเจา้หนา้ท่ี 3.57 .74 มาก 
6. การเก็บ/ขนขยะ/การลา้งท าความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.37 .75 ปานกลาง 
7. พนกังานกวาดขยะปฏิบติัหนา้ท่ีไดท้ัว่ถึงในพ้ืนท่ีรับผดิชอบ 3.45 .68 ปานกลาง 
8. การด าเนินงานของเทศบาลดา้นการบริหารจดัการขยะ 3.63 .71 มาก 

รวม 3.503 .62 มาก 

 
 
 
 
 



 70 

ตารางที ่43  ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บริการด้านบริหารจดัการขยะของเทศบาลเมืองทุ่งสง  
จงัหวดันครศรีธรรมราช  
เขต 27 ถนนเสริมชาต ิตั้งแต่ทางเข้าโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือเลีย้วซ้าย ไปโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือมา
ทะลุบ้าน สท.จ้ือ ทั้งสองฝ่ังถนนและบริเวณรอบถังคอนเทนเนอร์ 

ประเดน็ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความพงึพอใจ 

1. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 3.91 .29 มาก 
2. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 3.91 .29 มาก 
3. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 3.82 .39 มาก 
4. ความสะอาดของถนนโดยภาพรวม 3.85 .36 มาก 
5. การปฏิบติัหนา้ท่ีกวาดขยะของเจา้หนา้ท่ี 3.85 .36 มาก 
6. การเก็บ/ขนขยะ/การลา้งท าความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.79 .41 มาก 
7. พนกังานกวาดขยะปฏิบติัหนา้ท่ีไดท้ัว่ถึงในพ้ืนท่ีรับผดิชอบ 3.76 .43 มาก 
8. การด าเนินงานของเทศบาลดา้นการบริหารจดัการขยะ 3.58 .50 มาก 

รวม 3.806 .29 มาก 

 
ตารางที ่44  ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บริการด้านบริหารจดัการขยะของเทศบาลเมืองทุ่งสง  
จงัหวดันครศรีธรรมราช  
เขต 28 ถนนเปรมประชา จากสามแยกถนนเปรมประชาถงึหน้าร้านส้มต าถ า้ตลอดและถนนเปรมประชา ซอย 1, 
2, 3 ทั้งสองฝ่ังถนน 

ประเดน็ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความพงึพอใจ 

1. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 3.50 .75 มาก 
2. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 3.63 .51 มาก 
3. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 3.63 .51 มาก 
4. ความสะอาดของถนนโดยภาพรวม 3.75 .46 มาก 
5. การปฏิบติัหนา้ท่ีกวาดขยะของเจา้หนา้ท่ี 3.75 .46 มาก 
6. การเก็บ/ขนขยะ/การลา้งท าความสะอาด/การดูดฝุ่ น 4.13 .64 มาก 
7. พนกังานกวาดขยะปฏิบติัหนา้ท่ีไดท้ัว่ถึงในพ้ืนท่ีรับผดิชอบ 3.75 .46 มาก 
8. การด าเนินงานของเทศบาลดา้นการบริหารจดัการขยะ 4.13 .64 มาก 

รวม 3.781 .44 มาก 
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ตารางที ่45  ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บริการด้านบริหารจดัการขยะของเทศบาลเมืองทุ่งสง  
จงัหวดันครศรีธรรมราช  
เขต 29 ถนนราชบริพาร จากสามแยกหน้าร้านส้มต าถ า้ตลอดและถนนราชบริหาร จากวงเวยีนหน้าถ า้ตลอด ถึง
สามแยกหน้าโรงเรียนพยาบาลเก่าทั้งสองฝ่ังถึงถนนและซอยร้านขายขนมจนี 

ประเดน็ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความพงึพอใจ 

1. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 3.67 .50 มาก 
2. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 3.67 .50 มาก 
3. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 3.67 .50 มาก 
4. ความสะอาดของถนนโดยภาพรวม 3.78 .44 มาก 
5. การปฏิบติัหนา้ท่ีกวาดขยะของเจา้หนา้ท่ี 3.78 .44 มาก 
6. การเก็บ/ขนขยะ/การลา้งท าความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.78 .44 มาก 
7. พนกังานกวาดขยะปฏิบติัหนา้ท่ีไดท้ัว่ถึงในพ้ืนท่ีรับผดิชอบ 3.56 .52 มาก 
8. การด าเนินงานของเทศบาลดา้นการบริหารจดัการขยะ 3.56 .52 มาก 

รวม 3.680 .30 มาก 

 
ตารางที ่46  ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บริการด้านบริหารจดัการขยะของเทศบาลเมืองทุ่งสง  
จงัหวดันครศรีธรรมราช  
เขต 30 ถนนภราดร จากสามแยกถนนพฒันาการจนถงึถนนเอเชียและถนนหมู่บ้านพฒันาถึงสามแยกซ าปอกง ทั้ง
สองฝ่ังถนน 

ประเดน็ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความพงึพอใจ 

1. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 3.36 .99 ปานกลาง 
2. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 3.32 1.03 ปานกลาง 
3. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 3.32 1.10 ปานกลาง 
4. ความสะอาดของถนนโดยภาพรวม 3.32 1.06 ปานกลาง 
5. การปฏิบติัหนา้ท่ีกวาดขยะของเจา้หนา้ท่ี 3.36 1.11 ปานกลาง 
6. การเก็บ/ขนขยะ/การลา้งท าความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.24 1.09 ปานกลาง 
7. พนกังานกวาดขยะปฏิบติัหนา้ท่ีไดท้ัว่ถึงในพ้ืนท่ีรับผดิชอบ 3.16 1.24 ปานกลาง 
8. การด าเนินงานของเทศบาลดา้นการบริหารจดัการขยะ 3.28 .79 ปานกลาง 

รวม 3.295 .98 ปานกลาง 
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ตารางที ่47  ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บริการด้านบริหารจดัการขยะของเทศบาลเมืองทุ่งสง 
จงัหวดันครศรีธรรมราช  
เขต 31 ถนนทุ่งสง – ห้วยยอด จากสามแยกถนนทุ่งสง – ห้วยยอด ถึงสุดเชตป้ายเข้าเมืองเทศบาลและซอยบายใจ 
ทั้งสองฝ่ังถนนและเกาะกลางถนน 

ประเดน็ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความพงึพอใจ 

1. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 4.00 .00 มาก 
2. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 3.80 .44 มาก 
3. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 3.80 .44 มาก 
4. ความสะอาดของถนนโดยภาพรวม 3.80 .44 มาก 
5. การปฏิบติัหนา้ท่ีกวาดขยะของเจา้หนา้ท่ี 3.80 .44 มาก 
6. การเก็บ/ขนขยะ/การลา้งท าความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.80 .44 มาก 
7. พนกังานกวาดขยะปฏิบติัหนา้ท่ีไดท้ัว่ถึงในพ้ืนท่ีรับผดิชอบ 3.60 .54 มาก 
8. การด าเนินงานของเทศบาลดา้นการบริหารจดัการขยะ 3.80 .44 มาก 

รวม 3.800 .32 มาก 

 
ตารางที ่48  ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บริการด้านบริหารจดัการขยะของเทศบาลเมืองทุ่งสง  
จงัหวดันครศรีธรรมราช  
เขต 32 ถนนหมู่บ้านพฒันา จากซอย 2 ถึง ซอย 14 ทั้งสองฝ่ังถนน 

ประเดน็ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความพงึพอใจ 

1. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 3.36 .99 ปานกลาง 
2. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 3.32 1.03 ปานกลาง 
3. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 3.32 1.10 ปานกลาง 
4. ความสะอาดของถนนโดยภาพรวม 3.32 1.06 ปานกลาง 
5. การปฏิบติัหนา้ท่ีกวาดขยะของเจา้หนา้ท่ี 3.36 1.11 ปานกลาง 
6. การเก็บ/ขนขยะ/การลา้งท าความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.24 1.09 ปานกลาง 
7. พนกังานกวาดขยะปฏิบติัหนา้ท่ีไดท้ัว่ถึงในพ้ืนท่ีรับผดิชอบ 3.16 1.24 ปานกลาง 
8. การด าเนินงานของเทศบาลดา้นการบริหารจดัการขยะ 3.28 .79 ปานกลาง 

รวม 3.295 .98 ปานกลาง 
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ตารางที ่49  ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บริการด้านบริหารจดัการขยะของเทศบาลเมืองทุ่งสง  
จงัหวดันครศรีธรรมราช  
เขต 33 ถนนตลาดใน สุดเขตเทศบาลทั้งสองฝ่ังถนน ซอย 1, 2, 3, 4, 5 และซอยบ้านนายแจ๊ค 

ประเดน็ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความพงึพอใจ 

1. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 4.36 .49 มาก 
2. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 4.14 .66 มาก 
3. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 4.21 .57 มาก 
4. ความสะอาดของถนนโดยภาพรวม 4.36 .49 มาก 
5. การปฏิบติัหนา้ท่ีกวาดขยะของเจา้หนา้ท่ี 4.29 .46 มาก 
6. การเก็บ/ขนขยะ/การลา้งท าความสะอาด/การดูดฝุ่ น 4.00 .39 มาก 
7. พนกังานกวาดขยะปฏิบติัหนา้ท่ีไดท้ัว่ถึงในพ้ืนท่ีรับผดิชอบ 4.07 .47 มาก 
8. การด าเนินงานของเทศบาลดา้นการบริหารจดัการขยะ 4.00 .39 มาก 

รวม 4.178 .28 มาก 
 
ตารางที ่50  ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บริการด้านบริหารจดัการขยะของเทศบาลเมืองทุ่งสง  
จงัหวดันครศรีธรรมราช  
เขต 34 ถนนส าราญใจ จากสามแยกควิรถกะปางถึงสามแยกร้านเคร่ืองเสียง ไอซีและถนนส่ือสาร ข้างไปรษณีย์
และควิรถเมล์ทุ่งสง – นคร (ตรัง) ทั้งสองฝ่ังถนน 

ประเดน็ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความพงึพอใจ 

1. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 3.59 1.08 มาก 
2. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 3.50 1.08 มาก 
3. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 3.45 1.08 ปานกลาง 
4. ความสะอาดของถนนโดยภาพรวม 3.55 1.08 มาก 
5. การปฏิบติัหนา้ท่ีกวาดขยะของเจา้หนา้ท่ี 3.52 1.11 มาก 
6. การเก็บ/ขนขยะ/การลา้งท าความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.36 1.10 ปานกลาง 
7. พนกังานกวาดขยะปฏิบติัหนา้ท่ีไดท้ัว่ถึงในพ้ืนท่ีรับผดิชอบ 3.45 1.06 ปานกลาง 
8. การด าเนินงานของเทศบาลดา้นการบริหารจดัการขยะ 3.32 .98 ปานกลาง 

รวม 3.468 .99 ปานกลาง 

 
 
 
 
 



 74 

ตารางที ่51  ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บริการด้านบริหารจดัการขยะของเทศบาลเมืองทุ่งสง 
จงัหวดันครศรีธรรมราช  
เขต 35 ถนนเวชพฤษพทิกัษ์ จากสามแยกร้านน้องตั้งมวิสิคถึงสามแยกร้านนาตยาสังฆภัณฑ์และถนนด้านหลงัคา
เฟ่ (ซอยกนิเจ) ทั้งสองฝ่ังถนน และถนนทุ่งสง – สุราษฎร์ หน้าธนาคาร ธ.ก.ส. ถึงตู้เอทเีอม็ 

ประเดน็ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความพงึพอใจ 

1. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 3.59 1.08 มาก 
2. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 3.50 1.08 มาก 
3. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 3.45 1.08 ปานกลาง 
4. ความสะอาดของถนนโดยภาพรวม 3.55 1.08 มาก 
5. การปฏิบติัหนา้ท่ีกวาดขยะของเจา้หนา้ท่ี 3.52 1.11 มาก 
6. การเก็บ/ขนขยะ/การลา้งท าความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.36 1.10 ปานกลาง 
7. พนกังานกวาดขยะปฏิบติัหนา้ท่ีไดท้ัว่ถึงในพ้ืนท่ีรับผดิชอบ 3.45 1.06 ปานกลาง 
8. การด าเนินงานของเทศบาลดา้นการบริหารจดัการขยะ 3.32 .98 ปานกลาง 

รวม 3.468 .99 ปานกลาง 

 
ตารางที ่52  ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บริการด้านบริหารจดัการขยะของเทศบาลเมืองทุ่งสง  
จงัหวดันครศรีธรรมราช  
เขต 36 ถนนหน้าพลาซ่า จากถนนด้านหน้าแลหลงัพลาซ่า, ถนนประสานมติร จากสามแยกฮอนด้า ถึงสามแยก 
(เช่ือมกบัถนนชนปรีดา) และซอยลุงนวม ซอยเจ๊จู ทั้งสองฝ่ังถนน 

ประเดน็ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความพงึพอใจ 

1. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 3.59 1.08 มาก 
2. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 3.50 1.08 มาก 
3. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 3.45 1.08 ปานกลาง 
4. ความสะอาดของถนนโดยภาพรวม 3.55 1.08 มาก 
5. การปฏิบติัหนา้ท่ีกวาดขยะของเจา้หนา้ท่ี 3.52 1.11 มาก 
6. การเก็บ/ขนขยะ/การลา้งท าความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.36 1.10 ปานกลาง 
7. พนกังานกวาดขยะปฏิบติัหนา้ท่ีไดท้ัว่ถึงในพ้ืนท่ีรับผดิชอบ 3.45 1.06 ปานกลาง 
8. การด าเนินงานของเทศบาลดา้นการบริหารจดัการขยะ 3.32 .98 ปานกลาง 

รวม 3.468 .99 ปานกลาง 
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ตารางที ่53  ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บริการด้านบริหารจดัการขยะของเทศบาลเมืองทุ่งสง  
จงัหวดันครศรีธรรมราช  
เขต 37 ถนนประชาอุทศิ ซอย 8 สุดซอยถึงหมู่บ้านธารครีีและซอยแยกไปถึงถนนยุทธศาสตร์ ทั้งสองฝ่ังถนน 

ประเดน็ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความพงึพอใจ 

1. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 3.13 .44 ปานกลาง 
2. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 3.13 .44 ปานกลาง 
3. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 3.17 .48 ปานกลาง 
4. ความสะอาดของถนนโดยภาพรวม 3.13 .44 ปานกลาง 
5. การปฏิบติัหนา้ท่ีกวาดขยะของเจา้หนา้ท่ี 3.13 .44 ปานกลาง 
6. การเก็บ/ขนขยะ/การลา้งท าความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.08 .40 ปานกลาง 
7. พนกังานกวาดขยะปฏิบติัหนา้ท่ีไดท้ัว่ถึงในพ้ืนท่ีรับผดิชอบ 3.08 .40 ปานกลาง 
8. การด าเนินงานของเทศบาลดา้นการบริหารจดัการขยะ 3.13 .44 ปานกลาง 

รวม 3.119 .40 ปานกลาง 

 
ตารางที ่54  ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บริการด้านบริหารจดัการขยะของเทศบาลเมืองทุ่งสง  
จงัหวดันครศรีธรรมราช  
เขต 38 ถนนประชาอุทศิ ถนนประชาอุทศิ ตั้งแต่หน้าบ่อนววัไปจนสุดเขตเทศบาลทั้งสองฝ่ังถนน  
และซอยพรานนุ่น 

ประเดน็ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความพงึพอใจ 

1. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 3.13 .44 ปานกลาง 
2. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 3.13 .44 ปานกลาง 
3. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 3.17 .48 ปานกลาง 
4. ความสะอาดของถนนโดยภาพรวม 3.13 .44 ปานกลาง 
5. การปฏิบติัหนา้ท่ีกวาดขยะของเจา้หนา้ท่ี 3.13 .44 ปานกลาง 
6. การเก็บ/ขนขยะ/การลา้งท าความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.08 .40 ปานกลาง 
7. พนกังานกวาดขยะปฏิบติัหนา้ท่ีไดท้ัว่ถึงในพ้ืนท่ีรับผดิชอบ 3.08 .40 ปานกลาง 
8. การด าเนินงานของเทศบาลดา้นการบริหารจดัการขยะ 3.13 .44 ปานกลาง 

รวม 3.119 .40 ปานกลาง 
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ตารางที ่55  ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บริการด้านบริหารจดัการขยะของเทศบาลเมืองทุ่งสง  
จงัหวดันครศรีธรรมราช  
เขต 39 ถนนส าโรง เร่ิมกวาดจากสะพานเหลก็ไปจนถึงสุดเขตและแยกมาทางหน้าวดัปรีดจีนถึงสามแยกชนกบั
ถนนประชาอุทศิ ทั้งสองฝ่ังถนน 

ประเดน็ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความพงึพอใจ 

1. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 3.92 .28 มาก 
2. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 4.00 .00 มาก 
3. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 3.83 .38 มาก 
4. ความสะอาดของถนนโดยภาพรวม 3.92 .28 มาก 
5. การปฏิบติัหนา้ท่ีกวาดขยะของเจา้หนา้ท่ี 3.83 .38 มาก 
6. การเก็บ/ขนขยะ/การลา้งท าความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.75 .45 มาก 
7. พนกังานกวาดขยะปฏิบติัหนา้ท่ีไดท้ัว่ถึงในพ้ืนท่ีรับผดิชอบ 3.83 .38 มาก 
8. การด าเนินงานของเทศบาลดา้นการบริหารจดัการขยะ 3.92 .28 มาก 

รวม 3.875 .21 มาก 

 
ตารางที ่56  ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บริการด้านบริหารจดัการขยะของเทศบาลเมืองทุ่งสง  
จงัหวดันครศรีธรรมราช  
เขต 40 ถนนเสริมชาต ิตั้งแต่ทางเข้าโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือตรงไปถนนเสริมชาตแิละถนนเช่ือมระหว่าง
เสริมชาตถิึงยุทธศาสตร์ ซอย 12 และทางเข้าหนองป่าแก ทั้งสองฝ่ังถนน 

ประเดน็ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความพงึพอใจ 

1. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 3.91 .29 มาก 
2. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 3.91 .29 มาก 
3. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 3.82 .39 มาก 
4. ความสะอาดของถนนโดยภาพรวม 3.85 .36 มาก 
5. การปฏิบติัหนา้ท่ีกวาดขยะของเจา้หนา้ท่ี 3.85 .36 มาก 
6. การเก็บ/ขนขยะ/การลา้งท าความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.79 .41 มาก 
7. พนกังานกวาดขยะปฏิบติัหนา้ท่ีไดท้ัว่ถึงในพ้ืนท่ีรับผดิชอบ 3.76 .43 มาก 
8. การด าเนินงานของเทศบาลดา้นการบริหารจดัการขยะ 3.58 .50 มาก 

รวม 3.806 .29 มาก 
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ตารางที ่57  ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บริการด้านบริหารจดัการขยะของเทศบาลเมืองทุ่งสง  
จงัหวดันครศรีธรรมราช  
เขต 41 ถนนรถไฟ จากสามแยกหลงัสถานีไปถึงสะพานเหลก็และถนนบ้านพกัรถไฟหลงัโรงพยาบาลรถไฟ ทั้ง
สองฝ่ังถนน 

ประเดน็ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความพงึพอใจ 

1. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 3.67 .50 มาก 
2. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 3.89 .33 มาก 
3. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 3.78 .44 มาก 
4. ความสะอาดของถนนโดยภาพรวม 3.56 .52 มาก 
5. การปฏิบติัหนา้ท่ีกวาดขยะของเจา้หนา้ท่ี 3.33 .50 ปานกลาง 
6. การเก็บ/ขนขยะ/การลา้งท าความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.22 .44 ปานกลาง 
7. พนกังานกวาดขยะปฏิบติัหนา้ท่ีไดท้ัว่ถึงในพ้ืนท่ีรับผดิชอบ 3.00 .00 ปานกลาง 
8. การด าเนินงานของเทศบาลดา้นการบริหารจดัการขยะ 3.33 .50 ปานกลาง 

รวม 3.472 .18 ปานกลาง 

 
ตารางที ่58  ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บริการด้านบริหารจดัการขยะของเทศบาลเมืองทุ่งสง  
จงัหวดันครศรีธรรมราช  
เขต 42 ถนนทุ่งสง – นครศรีฯ ตั้งแต่ป้ัมบางจากไปจนสุดเขตเทศบาลและถนนท่าแพเหนือและท่าแพใต้ ทั้งสอง
ฝ่ังถนน 

ประเดน็ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความพงึพอใจ 

1. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 3.71 .58 มาก 
2. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 3.59 .50 มาก 
3. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 3.65 .49 มาก 
4. ความสะอาดของถนนโดยภาพรวม 3.71 .47 มาก 
5. การปฏิบติัหนา้ท่ีกวาดขยะของเจา้หนา้ท่ี 3.76 .43 มาก 
6. การเก็บ/ขนขยะ/การลา้งท าความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.71 .47 มาก 
7. พนกังานกวาดขยะปฏิบติัหนา้ท่ีไดท้ัว่ถึงในพ้ืนท่ีรับผดิชอบ 3.65 .49 มาก 
8. การด าเนินงานของเทศบาลดา้นการบริหารจดัการขยะ 3.47 .51 มาก 

รวม 3.654 .43 มาก 
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ตอนที ่3 ความต้องการที่ให้เทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุงการด าเนินงานเป็นเร่ือง
เร่งด่วน ความคดิเห็นทัว่ไปและข้อเสนอแนะ 
 

4.8 สรุปความต้องการที่ให้เทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุงการด าเนินงานเป็นเร่ือง
เร่งด่วนระดบัประชาชน (ข้อมูลได้จากการเกบ็แบบสอบถาม) 
 
ตารางที ่59 สรุปความต้องการทีใ่ห้เทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุงการด าเนินงานเป็นเร่ืองเร่งด่วนระดบัประชาชน  
(ข้อมูลได้จากการเกบ็แบบสอบถาม) 

ล าดบั ชุมชน ความต้องการทีใ่ห้เทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุงการด าเนนิงานเป็นเร่ืองเร่งด่วน 
1 เขาปรีดี 1. จดัการจราจรช่วงเวลาหลงัเลิกเรียน เขม้งวดเร่ืองการจอดซอ้นคนั 

2. จดัดารคนเร่ร่อน (ขอทาน) ท่ียงัมีเยอะ 
3. แกไ้ขปัญหาพระปลอมเยอะ ช่วง 09.00 น. ยงันัง่รับบาตร 
4. จดัใหมี้ลานกิจกรรมส าหรับเยาวชน 
5. จดัสถานท่ีออกก าลงักาย พกัผอ่น 
6. การป้องกนัน ้ าท่วม 
7. ฟตุบาธหรือทางเทา้ไม่สะดวก เน่ืองจากมีแม่คา้มาตั้งขายสินคา้ 

2 สะพานเหลก็ 1. ขอถงัขยะเพ่ิมข้ึนตอนน ้ าท่วมถงัขยะลอยไปกบัน ้ า 
2. ดุแลและเยีย่มเยอืนผูสู้งอาย ุ
3. เทศบาลหาอาชีพหรือมีการฝึกอบรมฟรีท าใหป้ระชาชนมีรายไดเ้พ่ิมเพราะตอนน้ีเศรษฐกิจ
ไม่เพียงพอ 
4. เพ่ิมช่องทางอาชีพรายไดเ้พ่ิมประชาชน 
5. ความปลอดภยัเร่ืองยาเสพติด, ขโมย 
6. ยาเสพติดและเด็กวยัรุ่นท่ีมัว่สุมยามค ่าคืน 
7. มีการแจง้ข่าวสารเร่ืองภยัพิบติั น ้าท่วม อคัคีภยั 
8. อยากใหสื้บทอดประเพณีและวฒันธรรมต่าง ๆ 
9. มีการส่งเสริมประเพณีไทยภาคใตบ้า้นเราใหม้ากข้ึน 

3 เปรมประชา 1. การแจง้เหตุอุทกภยั ใหท้นัท่วงที และขอ้มูลปัจจุบนัทนัด่วน 
2. การประชาสมัพนัธ์ล่าชา้ และไม่เป็นขอ้มูลปัจจุบนั 
3. ปรับปรุงตดัแต่งตน้ไมริ้มทาง 

4 บา้นในหวงั 1. เยีย่มเยยีนผูสู้งอายโุดย อสม. 
2. ขดุลอกคลองส่ิงกีดขวางท่ีมากบัน ้ า 
3. ส่งเสริมวฒันธรรมประเพณีภาคใตพ้ร้อมมากข้ึน 
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ล าดบั ชุมชน ความต้องการทีใ่ห้เทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุงการด าเนนิงานเป็นเร่ืองเร่งด่วน 
5 ทุ่งสง-หว้ยยอด 1. แกปั้ญหาน ้ าท่วม 

2. จดัการถนนท่ีมีดินแดงเยอะจากการขดุวางท่อ 
3. จดัหาช่องทางกบัผูท่ี้มีรายไดน้อ้ย 
4. แกไ้ขปัญหายาเสพติด 

6 หลงัโรงพยาบาลทุ่งสง 1. จดัระเบียบการจราจร 
2. การฉีดลา้งถนน 
3. ไฟฟ้าตามถนน (ดบัแลว้มาซ่อมแซมชา้มาก) 
4. ปัญหายาเสพติด 
5. ความสะอาดในเมืองทุ่งสง 
6. การออกก าลงักายในชุมชน 
7. ส่งเสริมใหก้บัชาวบา้นอยูดี่มีสุข 
8. ถงัขยะในชุมชนนอ้ยมาก 

7 ทุ่งสง-นาบอน 1. เพ่ิมจ านวนถงัขยะ ถงัขยะไม่พอ ไม่ทัว่ถึง 
2. แกไ้ขปัญหารถติดช่วงเยน็ 
3. เพ่ิมกลอ้งวงจรปิดตามแยกต่าง ๆ เกิดอุบติัเหตบุ่อยคร้ัง 
4. แกปั้ญหาน ้ าท่วมอยา่งจริงจงั 
5. เพ่ิมไฟฟ้าตามหมู่บา้น 

8 บา้นพกัรถไฟทุ่งสง 1. การป้องกนัน ้ าท่วม 
2. ส่งเสริมใหมี้อาชีพหรือฝึกอาชีพมีรายไดเ้พ่ิมข้ึน 
3. เพ่ิมรายไดใ้หก้บัประชาชนดา้นช่องทางอาชีพ 

9 ประชาอุทิศ 1. การติดตามผลงานอยา่งจริงจงั 
2. แกไ้ขปัญหาเร่ืองขยะ 

10 ท่าแพเหนือ 1. การจราจร รถชนบ่อย ตอ้งมีต ารวจมายนืโบกจราจร ท าใหร้ถติด 
2. แกไ้ขปัญหาน ้ าท่วม ขดุลอกคูคลองเศษไมท่ี้หกัพงัลงมาขวางเสน้ทางการน ้ าไหลเกิดการ
ท่วมขงั 
3. สวนหยอ่มเพ่ิมดอกไมใ้หม้ากข้ึน  
4. ถงัขยะไม่เพียงพอต่อบา้นแต่ละหลงั 
5. ช่วงโควดิเศรษฐกิจไม่ดี อยากใหห้าช่องทางการสร้างรายไดเ้พ่ิมใหก้บัประชาชนใหมี้รายได้
เพ่ิมข้ึน 
6. แกไ้ขปัญหายาเสพติด เด็กวยัรุ่นชอบขบัรถตอนดึก ๆ 

11 ท่าแพใต ้ 1. แกไ้ขน ้ าท่วม ส่งผลใหบ้า้นเรือนท่ีอยูติ่ดคลองไดรั้บความเสียหาย 
2. ถงัขยะไม่เพียงพอและบางวนัขยะไม่ไดม้าเก็บ ถงัขยะลน้ ท าใหส่้งกล่ินเหมน็  
3. ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีรายไดเ้พ่ิมข้ึน 
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ล าดบั ชุมชน ความต้องการทีใ่ห้เทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุงการด าเนนิงานเป็นเร่ืองเร่งด่วน 
12 บา้นนาเหนือ 1. ถนนไม่เรียบขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อ 

2. การจราจรหลงัเลิกเรียน 
3. การไฟฟ้าเขา้ถึงนอ้ย ทางไปทุ่งสง-นาบอน 
4. จดัใหมี้สวนสาธารณะมากกวา่น้ี เพราะวา่ในทุ่งสงยงัมีนอ้ยอยู ่
5. ปรับปรุงระบบน ้ าประปา  
6. ปรับปรุงการจราจร แกไ้ขปัญหารถติดในช่วงเวลาชัว่โมงเร่งด่วน 
7. ขดุลอกคูคลองท่ีมีหญา้รกเพ่ือไม่ใหกี้ดขวางเวลาฝนตกหนกั และระบายน ้ าไม่ทนั 

13 เสริมชาติ 1. แกไ้ขปัญหาน ้ าท่วม 
2. อยากใหส่้งเสริมเร่ืองอาชีพและรายไดเ้พ่ิมข้ึน โดยเฉพาะผูสู้งอายท่ีุตอ้งมาดูแลรับผิดชอบ
ลูกหลานท่ีพอ่แม่ทอดท้ิง ผูท่ี้มีรายไดไ้ม่เพียงพอ 
3. อยากใหมี้การเยีย่มเยยีนและดูแลผูสู้งอาย ุผูท่ี้มีรายไดน้อ้ย 
4. แกไ้ขปัญหายาเสพติดและเด็กวยัรุ่นท่ีลกัขโมย 
5. แจง้ข่าวสารเร่ืองน ้ าท่วม ข่าวสารสาระความรู้กบัประชาชน 
6. ส่งเสริมประเพณีพ้ืนบา้นภาคใต ้
7. อยากไดเ้งินเยยีวยาน ้ าท่วมกบัภาระท่ีรับไม่ไหว 
8. เสียงตามสายปลาย ๆ ทา้ยชุมชนไม่ค่อยไดย้นิ 

14 ยทุธศาสตร์ 1. พฒันาการศึกษา 
2. เยยีวยาเงินค่าน ้ าท่วมใหบ้ริเวณพ้ืนท่ีน ้ าท่วม 
3. ปรับปรุงความสะอาดในเขตเทศบาล 
4. ปรับปรุงระบบน ้ าประปา 
5. ช่วยเหลือสาธารณภยัใหเ้ร็วกวา่น้ี 
6. ป้องกนัน ้ าท่วม พฒันาระบบการระบายน ้ า 
7. แกไ้ขปัญหารถติด ลดไฟแดง ท าใหร้ถติดมาก ช่วงถนนสั้น 
8. ซ่อมแซมถนนช ารุด 
9. ถงัขยะไม่เพียงพอ จะท้ิงขยะล าบาก 
10. สนามแบตไม่มีใหเ้ด็กไดใ้ชบ้ริการ มีการผกูขาดจากผูใ้หญ่ สนามเทนนิสไม่เพียงพอ 
11. Fitness หนา้อ าเภอไม่เพียงพอต่อผูเ้ล่น 
12. จดัการการจราจรบนถนน ไม่ใช่ท่ีเอาววัชนมาเดิน 

15 ตลาดใน 1. ช่วยเหลือเยยีวยาเงินส าหรับผูป้ระสบภยัน ้ าท่วม 
2. ปัญหาน ้ าท่วม 
3. จดัการระบบไฟแดง ป้องกนัรถติด 
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ล าดบั ชุมชน ความต้องการทีใ่ห้เทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุงการด าเนนิงานเป็นเร่ืองเร่งด่วน 
16 ตะวนัออกวดัชยัชุมพล 1. จดัการกบัขยะ เพราะขยะตกคา้งมาก 

2. ลา้งถนนพฒันาการ ซอย 12 บ่อย ๆ  
3. การประชาสมัพนัธ์ใหป้ระชาชนรับรู้ข่าวสารต่าง ๆ 
4. ป้องกนัน ้ าท่วม 
5. แกไ้ขปัญหาการจราจร 
6. การป้องกนัแกไ้ขปัญหายาเสพติดในชุมชน 
7. แกไ้ขปัญหายาเสพติด 
8. ปรับปรุงความสะอาดของถนน 
9. ปรับปรุงถนนหนทาง 

17 หมู่บา้นพฒันา 1. ขยะตกคา้ง ถงัขยะไม่เพียงพอ ท าความสะอาดขา้งถนน และจดัถงัเก็บขยะใหเ้ป็นระเบียบ 
2. ประชาสมัพนัธ์ในกรณีน ้ าท่วมใหม้ากกวา่น้ี 
3. ไฟฟ้าแสงสวา่งตามซอย 
4. การจดัเก็บค่าขยะ 
5. ซ่อมแซมถนนท่ีมีความทรุดโทรม 
6. จดัระเบียบการจราจรของคนในการขบัข่ียานพาหนะ 
7. การปรับปรุงระบบน ้ าประปา 
8. การปรับปรุงใหมี้ทางเทา้ 
9. ช่วยจดัการในตลาดสดในดา้นการจราจร 
10. ช่วยป้องกนัปัญหาน ้ าท่วม 
11. การช่วยเหลือหลงัน ้ าลด 
12. ขดุลอกคลองท่าโหลนท่ีผา่นหมู่บา้นตลอดสาย 
13. จดัระเบียบการจราจรในถนนสายพฒันาการตลอดสาย จดัระเบียบการจอดรถของ
ร้านอาหารในชุมชน 
14. จดัการการรุกล ้าสร้างอาคารยืน่ลงไปในล าคลอง 
15. ติดตั้งกลอ้งวงจรปิดในชุมชนต่าง ๆ (20 ชุมชน) 
16. ปรับปรุงเสาไฟฟ้าสวยงามตามเกาะกลางของถนนทุกสาย 
17. หลอดไฟท่ีไม่ติดใชง้านไม่ไดต้ามซอยต่าง ๆ 
18. ตรวจตราดูแล คู คลอง เหมือง ในหมู่บา้นชุมชน 
19. ท าเคร่ืองหมายจราจร ท าท่ีจอดรถขีดเสน้รถยน์ รถเคร่ือง 
20. มีเวรยามคอยสอดส่องดูแลยามค ่าคืน ตามชุมชนและตอ้งแต่งชุดเจา้หนา้ท่ีเฉพาะกลุ่มเพ่ือ
ไม่ใหเ้หมือนประชาชนทัว่ไป 

18 ตลาดสด 1. เพ่ิมทางเทา้ 
2. แกไ้ขปัญหารถติด 
3. เพ่ิมถงัขยะ แกไ้ขขยะมาก  
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ล าดบั ชุมชน ความต้องการทีใ่ห้เทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุงการด าเนนิงานเป็นเร่ืองเร่งด่วน 
19 โดมทองธานี (ท่าแพ) 1. พฒันาการดา้นภาษาองักฤษใหม้ากข้ึน 
20 ราชบริพาร 1. ส่งเสริมหรือการอบรมใหก้บัผูท่ี้มีรายไดน้อ้ย 

2. เพ่ิมการแจง้ข่าวสารเร่ืองน ้ าท่วม 
21 ยา่นการคา้ 1. การบริหารจดัการเร่ืองน ้ าท่วมอยา่งต่อเน่ือง 

2. การเก็บขยะไม่เป็นเวลา มาเก็บบา้งไม่เก็บบา้ง เก็บขยะใหส้ะอาด  
3. เวลามาลา้งถนนอยา่เท่าแต่ฉีด ฉีดไม่ดูคนอยูใ่นบา้น ท าใหน้ ้ าเขา้บา้น 
4. ป้ายจราจรเกาะกลางถนนหนา้โรงเรียนชยัชุมพล หา้งไทยสมบูรณ์ 
5. ขอใหมี้การขดุลอกคูระบายน ้ าเร่ือย ๆ เพ่ือป้องกนัน ้ าระบายไม่ทนั 
6. กรณีมีงบช่วยเหลือชุมชน ช่วยประชาสมัพนัธ์ใหทุ้กครัวเรือนทราบอยา่งทัว่ถึงกนั 
7. อยากใหมี้การบริการสาธารณสุขใหม้ากกวา่น้ี 
8. การช่วยเหลือท่ีเทศบาลท าใหชุ้มชนขอใหเ้ขา้ถึงทุกกลุ่มบนพ้ืนฐานความเมตตา 
9. จดัการจราจร ดูแลการจอดรถ 
10. การช่วยเหลือและใหข้อ้มูลข่าวสารในการแจง้เตือน 
11. ติดกลอ้งวงจรปิดตามบริเวณชุมชน ส่ีแยกถนน 
12. ดูแลแมวจรจดั 
13. ส่งเสริมการท่องเท่ียว 
14. แกไ้ขปัญหายาเสพติด 
15. แกไ้ขปัญหานกท่ีมาเกาะตามสายไฟในเขตเทศบาลส่งเสียงร าคาญ ข้ีนกสกปรกตามถนน
บา้นเรือนประชาชน 

22 หน่วยงานของราชการ 
รัฐวสิาหกิจ องคก์ร
เอกชนและอ่ืน ๆ 

1. อยากใหพ้ฒันาความสะอาดของจุดต่าง ๆ ตามสถานท่ีขายของตอนเยน็ 
2. การป้องกนัน ้ าท่วม ดูแลท่อระบายน ้ า สร้างเข่ือนป้องกนัน ้ าท่วมในตวัเมืองทุ่งสง 
3. จดัภูมิทศัน์ส่ีแยกไฟแดง ชยัชุมพลใหส้วยงาม (มุมท่ีพกัรถจกัรยานยนตไ์ม่สวยงาม ควรจะ
เอาออก) 
4. การก าจดัขยะ จดัถงัขยะไวต้ามจุดต่าง ๆ (บางจุดไม่มีถงัขยะเลย) 
5. การป้องกนัยาเสพติด 
6. การกวดขนัการจราจร การตีเสน้จราจรใหช้ดัเจน แบ่งช่องจอดรถยนต ์รถมอเตอร์ไซคใ์ห้
ชดัเจน 
7. ส่งเสริมเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การศึกษา และส่ิงแวดลอ้ม 
8. ติดตั้งกลอ้งวงจรปิดในเขตชุมชน 
9. เพ่ิมแสงสวา่งบริเวณถนนต่าง ๆ ทางร่วมทางแยก 
10. ติดตั้งกระจกโคง้บริเวณทางร่วมทางแยก 
11. ติดตั้งอินเทอร์เน็ตท่ีท าการชุมชนเพ่ือพฒันาชุมชน 
11. จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ชุมชนท่ีเสียหายจากปัญหาน ้ าท่วม 
12. ปรับปรุงเสียงตามสาย 
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ล าดบั ชุมชน ความต้องการทีใ่ห้เทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุงการด าเนนิงานเป็นเร่ืองเร่งด่วน 
13. ถนนท่ีใชส้ญัจรแบบวนัเวย ์ควรก าหนดใหช้ดัเจนเร่ืองการจอดรถ เช่น  
วนัคู่-วนัค่ี แบ่งฝ่ังในการจอด เพ่ือรถท่ีสญัจรจะเดินรถง่าย เป็นตน้ 
14. จดัการหาบเร่ แผงลอยไม่เป็นระเบียบ ปิดทางเขา้-ออกบา้นเรือน ถนนสกปรก 
15. ขายของทอดท าใหถ้นนเป็นคราบน ้ ามนัหนา ท าใหร้ถล่ืน 
16. จดัการคนสติไม่ดี ขอใหมี้หน่วยงานมารับผิดชอบ (เพราะไม่รู้จะแจง้ท่ีไหน) 
17. ช่วยเงินช่วยเหลือน ้ าท่วมชาวบา้น ควรเขา้ช่วยเหลือใหเ้ร็วทนัท่วงทีกวา่น้ี และการจดัการ
ขยะหลงัน ้ าลด ควรจดัการไดเ้ร็วกวา่น้ี 
18. ควรมีป้ายจ ากดั หา้มรถใหญ่ เช่น สิบลอ้ เขา้ทางซอยหมู่บา้นพฒันา เน่ืองจากถนนในซอย
ค่อนขา้งแคบ ไม่ปลอดภยัต่อผูข้บัจกัรยานยนต ์เป็นตน้ 
19. ปรับปรุงถนนในซอยหมู่บา้นพฒันาท่ีท าใหม่ ต่างระดบัจนเกินไป (สูงเกิน) ท าใหเ้กิด
อุบติัเหตุบ่อยคร้ัง 
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4.9 สรุปความต้องการที่ให้เทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุงการด าเนินงานเป็นเร่ือง
เร่งด่วนระดบัชุมชน (ข้อมูลได้จากการจดัเวที) 
 
ตารางที ่60 สรุปความต้องการทีใ่ห้เทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุงการด าเนินงานเป็นเร่ืองเร่งด่วนระดบัชุมชน  
(ข้อมูลได้จากการจดัเวท)ี 

ล าดบั ชุมชน ความต้องการทีใ่ห้เทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุงการด าเนนิงานเป็นเร่ืองเร่งด่วน 
1 เขาปรีดี 1. ขอขยายเขตประปาชุมชน เน่ืองจากชาวบา้นขาดแคลนน ้ ามา 2 ปีแลว้ (2562) 

2. ปรับปรุง ซ่อมแซม เคร่ืองสูบน ้ าของประชาชนชุมชนเขาปรีดี หรือซ้ือเคร่ืองสูบน ้ าใหม่ 
(เคร่ืองสูบน ้ าเก่าจะเส่ือมสภาพแลว้) (2562) 
3.ท าฝายมีชีวติ เพ่ือใหมี้น ้ าและตน้ไม ้ไดมี้น ้ าใชใ้นฤดูแลง้ 2560) 

2 สะพานเหลก็ 1. ติดตั้งเคร่ืองขยายเสียงเพ่ือส่ือสารในชุมชน (2562) 
2. ติดตั้งกลอ้งวงจรปิด CCTV (2557) 
3. เพ่ิมรางวตี่อจากซอยพรานนุ่นก่อนถึงสุสานจีน (2562) 
4. ขดุลอกคูคลอง คูระบายน ้ า ป้องกนัน ้ าท่วมซ ้ าซาก (2562) 
5. เพ่ิม Wifi หรือ อินเตอร์เน็ต ฟรีใหท้ัว่ถึงทุกชุมชน (2562) 
6. แกไ้ขปัญหาการจราจรติดขดัในช่วงเชา้บริเวณสะพานคู่ (2562) 

3 เปรมประชา 1. ติดตั้งกลอ้งวงจรปิด  CCTV (2562) 
2. ติดตั้งหอกระจายข่าว (2562) 
3. รณรงคก์ารควบคุมปริมาณสุนขัและแมวจรจดั (2561) 
4. การลา้งถนน เพ่ิมรอบการเก็บขยะ ประชาสมัพนัธ์โครงการคดัแยกขยะจากตน้ทาง 
(2561) 

4 บา้นในหวงั 1. ติดตั้งกลอ้งวงจรปิด  CCTV บริเวณจุดเส่ียง (2562) 
2. ช่วยปรับปรุงภูมิทศันศ์าลาชุมชน (2562) 
3. เพ่ิมขยายเสาไฟฟ้าและแสงสวา่งบริเวณถนนเลียบคลอง (2562) 
4. ปรับปรุงถนนชุมชนบา้นในหวงั ซอย 2 (ต่อเน่ืองตลอดเสน้ทาง) (2562) 
5. รณรงคก์ารปลูกป่าถนนเลียบคลองจกัรยานจากถ ้าทอหูกไปจรดป้อมยามทางเขา้
สวนสาธารณะพฤกษาสิรินธร (2562) 
6. ติดตั้งระบบเสียงตามสาย (2563) 
7. เปล่ียนขนาดท่อระบายน ้ าก่อนถึงสะพานซอย 4 (2563) 

5 ทุ่งสง-หว้ยยอด 1. สร้างสะพานขา้มถนนหนา้หา้งสหไทย (2563) 
2. ติดตั้งตูแ้ดงหรือตูจ้ราจรในชุมชน เพ่ือใหมี้การตรวจตราในเวลากลางคืน (2562) 
3. แกไ้ขปัญหาระบบส่องสวา่งถนนในชุมชน (2562) 
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ล าดบั ชุมชน ความต้องการทีใ่ห้เทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุงการด าเนนิงานเป็นเร่ืองเร่งด่วน 
6 หลงัโรงพยาบาล 

ทุ่งสง 
1. ติดตั้งกลอ้งวงจรปิด CCTV เพ่ือป้องกนัปัญหาอาชญากรรมและการลกัเลก็ขโมยนอ้ย 
(2560) 
2. ติดตั้งตูแ้ดงหรือตูจ้ราจร เพ่ือใหมี้เจา้หนา้ท่ีต ารวจมาคอยดูแลทรัพยสิ์นของประชาชน 
และป้องกนัปัญหายาเสพติด (2562) 
3. ปรับปรุงหอกระจายข่าว 2560) 
4. ปรับปรุงถนน คูระบายน ้ า หนา้ท่ีท าการชุมชนและบริเวณรอบวดัชยัชุมพล (2560) 
5. จดัสรรงบประมาณเร่ืองสวสัดิการค่าตอบแทนใหก้บัประธานชุมชนและคณะกรรมการ
ชุมชน (2562) 
6. รีบซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสวา่ง เม่ือช ารุดเสียหาย (2563) 
7. ขอถงัขยะเพ่ิม เน่ืองจากช ารุดและสูญหายช่วงน ้ าท่วม โดยเฉพาะหนา้โรงพยาบาลเก่า 
(2563) 
8. จดัท ารางน ้ าหลงัคาท่ีท าการชุมชน ป้องกนัน ้ าไหลไปบา้นขา้งเคียง (2563) 
9. เทพ้ืนคอนกรีตลานออกก าลงักาย (2563) 

7 ทุ่งสง-นาบอน 1. ขยายถนนทุ่งสง-นาบอน ซอย 3 ใหท้ะลุซอย 5 (คสล.) เพ่ือแกไ้ขปัญหาจราจรตอนเชา้
เยน็ (2560) 
2. จดัระเบียบจราจร ติดป้าย ตีเสน้ขาวแดง (2562) 
3. ขอรับการสนบัสนุนงบประมาณในการด าเนินการกิจกรรมสืบสานประเพณีวฒันธรรม 
(2562) 
4. สร้างศาลาชุมชนใหม่ (2560) 
5. ปรับปรุงคูระบายน ้ า ถนนทุ่งสง-นาบอน ซอย 1 เน่ืองจากน ้ าท่วมบ่อย (2559) 
6. เพ่ิมแสงสวา่งภายในชุมชน (2563) 

8 บา้นพกัรถไฟทุ่งสง 1. แกปั้ญหาการจราจรภายในบา้นพกัรถไฟทุ่งสง โดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วน ช่วงรับส่ง
นกัเรียนจะติดขดัมาก (2559) 
2. ท าคูระบายน ้ าแบบรางว ีภายในบา้นพกัรถไฟและรอบ ๆ สนามฟตุบอลหลงับา้นพกั
รถไฟทุ่งสง เพ่ือแกไ้ขปัญหาถนนแคบ รถขบัสวนทางกนัไม่ได ้(2559) 
3. ปรับปรุงถนน ซ่อมแซมถนนและไหล่ทาง ส่วนท่ีช ารุด (2561) 
4. ติดตั้งกลอ้งวงจรปิด  CCTV ตามจุดส าคญัต่าง ๆ เพ่ือสอดส่องดูแลความเคล่ือนไหวใน
บา้นพกัรถไฟทุ่งสง (2562) 
5. ตดัและตกแต่งตน้ท่ีมีความสูง ไม่ความปลอดภยัต่อผูอ้ยูอ้าศยัและสญัจรไปมาบริเวณ
บา้นพกัรถไฟทุ่งสง (2562) 

9 ประชาอุทิศ 1. จดัการผูท่ี้รุกล ้าคลองตมอยา่งจริงจงั (2562) 
2. ซ่อมแซมล าโพงหอกระจายข่าวท่ีเสียหาย 1 ลูก (2563) 
3. ติดตั้งกลอ้งวงจรปิด  CCTV ในถนนประชาอุทิศ ซอย 9 (2562) 
4. ขอถงัขยะเพ่ิมในถนนประชาอุทิศ ซอย 9 (2562) 
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ล าดบั ชุมชน ความต้องการทีใ่ห้เทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุงการด าเนนิงานเป็นเร่ืองเร่งด่วน 
10 ท่าแพเหนือ 1. เพ่ิมถงัขยะจุดในซอยเลก็ ๆ และจุดท่ีมีปริมาณบา้นมาก ๆ (2559) 

2. การซ่อมแซมถนนท่ีช ารุด เพ่ือป้องกนัอุบติัเหต ุ(2562) 
3. ก ากบัการสร้างหมู่บา้นโครงการต่าง ๆ ไม่ใหส่้งผลกระทบกบัชุมชนและการใชถ้นน 
(2562) 
4. การสร้างรายไดเ้พ่ิมใหก้บัประชาชนใหมี้รายไดเ้พ่ิมข้ึน เช่น การหาต าแหน่งงานวา่งใน
หน่วยงานต่าง ๆ เป็นตน้ (2563) 
5. จดักิจกรรมใหก้บัเยาวชนเพ่ือลดปัญหายาเสพติด (2563) 

11 ท่าแพใต ้ 1. แกไ้ขตล่ิงพงับริเวณท่ีท าการชุมชน และฝ่ังตรงกนัขา้มกบั โดยการสร้างฝาพนงักั้น 
(2560) 
2. ซ่อมแซมหอกระจายข่าว สายและล าโพงช ารุดเสียหาย (2561) 
3. เพ่ิมขนาดหมอ้แปลงไฟฟ้า ป้องกนัไฟฟ้าตก เน่ืองจากมีจ านวนบา้นเรือนมากข้ึน (2562) 
4. ติดตั้งตูแ้ดงหรือตูจ้ราจร เพ่ือใหมี้เจา้หนา้ท่ีต ารวจมาคอยดูแลทรัพยสิ์นของประชาชน 
ดูแลความเรียบร้อยในเวลากลางคืน (2561) 
5. ติดตั้งไฟสญัญาณจราจรทางเขา้โรงเรียนมธัยมเทศบาลวดัท่าแพ (2562) 
6. ขอขยายเขตประปาไปท่ีบา้นเลขท่ี 42, 43, 43/1, 44, 44/1, 44/2 (2562) 

12 บา้นนาเหนือ 1. ติดตั้งหอกระจายข่าวอยา่งเร่งด่วน เพ่ือใชใ้นการประชาสมัพนัธ์ข่าวสารต่าง ๆ (2560) 
2. ติดตั้งกลอ้งวงจรปิด CCTV บริเวณ 3 แยกทางเขา้โรงเรียนเทศบาลบา้นนาเหนือ (2560) 
3. จดัใหมี้การตรวจสุขภาพใหแ้ก่ประชาชน อยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง (2562) 
4. เพ่ิมสถานท่ีออกก าลงักาย (2562) 
5. ควบคุมการเก็บขยะตามรอบวนัท่ีก าหนด และเก็บใหห้มดทุกช้ิน (2562) 
6. ขดุลอกคูคลอง ตลอดสายชุมชนสายท่งสง-นครศรีธรรมราช และถนนสายรถไฟ (2563) 

13 เสริมชาติ 1. ปรับภูมิทศันห์นองป่าแก่และจดัใหมี้เคร่ืองเล่นส าหรับเด็ก เพื่อใหเ้ป็นสถานท่ีพกัผอ่น
และออกก าลงักาย (2560) 
2. ติดตั้งกลอ้งวงจรปิด CCTV (2563) 
3. ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย (2563) 
4. สร้างสนามฟตุบอลขนาดเลก็บริเวณหนองป่าแก่ (2563) 
5. ควรจดัพ้ืนท่ีใหร้้านคา้แผงลอยท่ีตั้งบนถนน (ริมถนนเสริมชาติ) เพราะจะท าให้
การจราจรคล่องตวัข้ึน (2562) 
6. เพ่ือใหก้ารปฏิบติัหนา้ท่ีในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย เทศบาลควรจะ
อนุมติัค่าตอบแทนใหป้ระธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชน เพื่อเป็นการสร้างขวญัและ
ก าลงัใจ (2562) 
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ล าดบั ชุมชน ความต้องการทีใ่ห้เทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุงการด าเนนิงานเป็นเร่ืองเร่งด่วน 
14 ยทุธศาสตร์ 1. ติดตั้งหอกระจายข่าว (2561) 

2. ติดตั้งกลอ้งวงจรปิด CCTV (2561) 
3. ติดตั้งป้ายเตือน ป้ายหยดุ บริเวณทางร่วมทางแยก (2563) 
4. ควรจดัเจา้หนา้ท่ีดา้นสาธารณสุขมาตรวจสุขภาพเบ้ืองตน้และใหค้  าแนะน าการดูแล
สุขภาพใหก้บัประชาชนอยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง (2562) 
5. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าในชุมชน (2562) 
6. จดัการการจราจรบนถนน ไม่ใหเ้ป็นท่ีเล้ียงววัชน (2563) 

15 ตลาดใน 1. ปรับปรุงถนนในชุมชนโดยการลาดยางแอสฟัลท ์(2560) 
2. ส ารวจผูไ้ดรั้บผลกระทบจากน ้าท่วมเพ่ิมเติม (2563) 
3. ปรับปรุงเสน้จราจรบริเวณหนา้หอสมุด ป้องกนัอุบติัเหตุ (2563) 
4. ขดุลอกคูระบายน ้ า ถนนตลาดใน ซอย 1 (2563) 

16 ตะวนัออก 
วดัชยัชุมพล 

1. ติดตั้งหมอ้แปลงไฟฟ้าบริเวณทางเขา้ถนนพฒันาการซอย 12 เพ่ือแกไ้ขกระแสไฟฟ้าตก
บ่อย ถนนพฒันาการซอย 8 และ 12 และปรับปรุงระบบส่องสวา่งถนนบริเวณบา้นนาง
สุภาพร  ปลอดเถาว ์ขา้งทางรถไฟ (2561) 
2. ดูแลผูป่้วยติดเตียง (2562) 
3. ท าลูกกรงรอบศาลาอเนกประสงคภ์ายในชุมชน เพ่ิมแสงสวา่งภายในศาลาชุมชนและ
ลานกีฬาชุมชน (2562) 
4. ปรับปรุงคอสะพานขา้มคลองทั้ง 2 ฝ่ังสะพานทางขา้มคลองท่าโหลนไปถนนพฒันาการ
ซอย 12 ขา้งบา้นนายนุกร  ทองค า (2560) 
 5. ปรับปรุงสนามเด็กเล่น อุปกรณ์ของเล่นเด็กท่ีช ารุดเสียหาย (2563) 

17 หมู่บา้นพฒันา 1. ติดตั้งกลอ้งวงจรปิด CCTV (2560) 
2. จดัการสุนขัและแมวจรจดั เพราะเยอะมาก (2560) 
3. ประชาสมัพนัธก์ารแยกขยะของชุมชน เพ่ิมรอบการเก็บขยะ (2560) 
4. จดัระเบียบการจราจรและการจอดรถถนนสายพฒันาการ เพ่ิมป้ายลดความเร็ว ป้ายหา้ม
จอด (2562) 
5. ขดุลอกคูคลองในชุมชนเพ่ือป้องกนัน ้ าท่วม (2562) 
6. จดัท าซุม้ทางเขา้ชุมชน 3 ซุม้ จดัท าราวสะพานขา้งศาลาชุมชน และปรับภูมิทศันบ์ริเวณ
ศาลาชุมชน (2562) 
7. ท าผนงักั้นน ้ าบริเวณทางเขา้หมู่บา้นเอกวฒัน์ เพ่ือชะลอการไหลของน ้ าช่วงน ้ าท่วม 
(2563) 
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ล าดบั ชุมชน ความต้องการทีใ่ห้เทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุงการด าเนนิงานเป็นเร่ืองเร่งด่วน 
18 ตลาดสด 

 
1. ช่วยฉีดพน่ฆ่าเช้ือในตลาดสดและรอบตลาด (2562) 
2. ติดตั้งกลอ้งวงจรปิด CCTV ในตลาดสดและรอบตลาด (2560) 
3. ประชาสมัพนัธ์ตลาดชั้น 2 อยา่งจริงจงัและเป็นรูปธรรม  (2561) 
4. หามาตรการก าจดัหนูในตลาดสดอยา่งจริงจงั และท าทนัที (2560) 
5. แกไ้ขปัญหาพ้ืนตลาดสดท่ีล่ืน เน่ืองจากใชก้ระเบ้ืองปูพ้ืนไม่เหมาะสม และควรลา้งท า
ความสะอาดพ้ืนดว้ยเคร่ืองฉีดน ้ าแรงดนัสูง อยา่งนอ้ยสปัดาห์ละ 1 คร้ัง (2560) 
6. ขอคืนพ้ืนท่ีทางเทา้ เพื่อความสะดวกในการจราจร การจอดรถ และการด ารงชีวติ
ประจ าวนั (2563) 

19 โดมทองธานี  
(ท่าแพ) 
 

1. จดัใหมี้ WiFi หรืออินเตอร์เน็ต ฟรีใหท้ัว่ถึงทุกชุมชน (2562) 
2. จดัระบบแสงสวา่งภายในชุมชนดว้ยระบบโซล่าเซลล ์(2562) 
3. ขดุลอกคลองท่าแพ (2563) 
4. ติดตั้งป้ายยนิดีตอ้นรับเมืองทุ่งสง บริเวณเทศบาลต าบลถ ้าใหญ่ (คลองท่าแพ) (2563) 
5. ปรับภูมิทศันบ์ริเวณคอสะพานคลองท่าแพ (2563) 

20 ราชบริพาร 1. จดัระเบียบการจอดรถอยา่งถาวรบนพ้ืนผิวถนนราชบริพารตลอดแนวเสน้ (2561) 

2. ตกแต่งสถานท่ีสวนสาธารณะถ ้าตลอด ใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีปลอดภยั สวยงามร่มร่ืน น่าเขา้

เยีย่มชม (2561) 

3. ติดตั้งหอกระจายข่าว (2563) 

4. จดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีคอยดูแลความปลอดภยัในสถานท่ีเพ่ือป้องกนัอาชญากรรมและ 

ยาเสพติด (2562) 

5. สร้างจิตส านึกเร่ืองการท้ิงขยะ การดูแลรักษาน ้ าประปาของส่วนรวม (2562) 

6. ใหด้ าเนินการตามแผนงานโครงการในการพฒันาพทุธสถานถ ้าตลอด (2561) 

21 ยา่นการคา้ 
(จากการเก็บ
แบบสอบถาม) 
 

1. การบริหารจดัการเร่ืองน ้ าท่วมอยา่งต่อเน่ือง 
2. การเก็บขยะไม่เป็นเวลา มาเก็บบา้งไม่เก็บบา้ง เก็บขยะใหส้ะอาด  
3. เวลามาลา้งถนนอยา่เท่าแต่ฉีด ฉีดไม่ดูคนอยูใ่นบา้น ท าใหน้ ้ าเขา้บา้น 
4. ป้ายจราจรเกาะกลางถนนหนา้โรงเรียนชยัชุมพล หา้งไทยสมบูรณ์ 
5. ขอใหมี้การขดุลอกคูระบายน ้ าเร่ือย ๆ เพ่ือป้องกนัน ้ าระบายไม่ทนั 

22 หน่วยงานของ
ราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องคก์รเอกชนและ
อ่ืน ๆ 
(จากการเก็บ
แบบสอบถาม) 

1. อยากใหพ้ฒันาความสะอาดของจุดต่าง ๆ ตามสถานท่ีขายของตอนเยน็ 
2. การป้องกนัน ้ าท่วม ดูแลท่อระบายน ้ า สร้างเข่ือนป้องกนัน ้ าท่วมในตวัเมืองทุ่งสง 
3. จดัภูมิทศัน์ส่ีแยกไฟแดง ชยัชุมพลใหส้วยงาม (มุมท่ีพกัรถจกัรยานยนตไ์ม่สวยงาม ควร
จะเอาออก) 
4. การก าจดัขยะ จดัถงัขยะไวต้ามจุดต่าง ๆ (บางจุดไม่มีถงัขยะเลย) 
5. การป้องกนัยาเสพติด 
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4.10 สรุปความต้องการที่ให้เทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุงการด าเนินงานเป็น
เร่ืองเร่งด่วนระดบัเมือง (ข้อมูลได้จากการจดัเวที) 
 
ตารางที ่61 สรุปความต้องการทีใ่ห้เทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุงการด าเนินงานเป็นเร่ืองเร่งด่วนระดบัเมือง 
(ข้อมูลได้จากการจดัเวท)ี 

ล าดบั ประเดน็ ความต้องการทีใ่ห้เทศบาลเมืองทุ่งสงด าเนินการเป็นเร่ืองเร่งด่วนระดบัเมือง 
1 ขยะ/ความสะอาด 1. รณรงคก์ารคดัแยกขยะทางตน้ทางอยา่งจริงจงั 

2. การท าความสะอาดถนนลดฝุ่ นละออง ควรลา้งถนนทุกวนัหรืออยา่งนอ้ย
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 
3. บริหารจดัการขยะอยา่งครบวงจรทั้งระบบ 

2 ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบา้นเมือง 

1. จดัการสุนขัและแมวจรจดัอยา่งครบวงจร 
2. จดัระเบียบตลาดเปิดทา้ย ใหมี้จ านวนและวนัท าการท่ีลดลง 
3. อยากใหมี้สายตรวจเขา้ตรวจทุกชุมชน กวดขนัการมัว่สุมและเด็กเยาวชนท่ีขบั
รถเสียงดงัเวลากลางคืน 
4. หาวธีิการจดัการหรือก าจดันกพิราบ นกเอ้ียง และสตัวอ่ื์น ๆ ท่ีเป็นพาหะ 
น าโรค 
5. จดัระเบียบการบิณฑบาตพระสงฆท่ี์ยนืรอบริเวณจุดเดิมเป็นเวลานาน 
โดยเฉพาะถนนชนปรีดา 
6. จดัระเบียบคนเร่ร่อน คนจรจดั คนสติไม่สมประกอบ บริเวณตลาดเชา้     
ตลาดสด ตลาดโตรุ่้ง ยา่นการคา้ และสถานีรถไฟ อาจจะส่ือสารกบัญาติพ่ีนอ้ง
เพ่ือร่วมแกปั้ญหาหรือส่งตวัรักษา 
7. จดัระเบียบหาบเร่ แผงลอย ท่ีวางของขายบนทางสาธารณะ ทางเทา้ บริเวณ
ยา่นการคา้ ใหค้นสามารถเดินสญัจรได ้

3 การจราจร 1. เพ่ิมสญัญาณไฟจราจร ติดตั้งกระจกโคง้ บริเวณจุดเส่ียง 
2. จดัระเบียบจราจร ท่ีจอดรถ (แยกระหวา่งรถจกัรยานยนตก์บัรถยนต)์ การจอด
รถซอ้นคนั การสร้างจิตส านึก เพื่อลดปัญหารถติดและอุบติัเหตุ โดยเฉพาะ
ในช่วงเวลาเร่งด่วน  
3. ขอคืนพ้ืนท่ีฟตุบาท แกไ้ขปัญหาการวางของขายบนกีดขวางทางเทา้ 
4. เพ่ิมอาสาจราจรบริเวณทางร่วมทางแยก 
5. การจดัระบบเดินรถแบบวนัเวยใ์นช่วงเวลาเร่งด่วน 

4 ภูมิทศัน ์ 1. จดัระเบียบสายไฟเพื่อความปลอดภยัและสวยงาม ใหล้งดินถนนชนปรีดาจาก
หนา้เทศบาลทุ่งสงไปจรดส่ีแยกชนปรีดา หรือถนนเสน้อ่ืนท่ีมีความเหมาะสม 
2. ปรับปรุงภูมิทศัน์สถานท่ีต่าง ๆ สร้างเอกลกัษณ์ท่ีเป็นของเมืองทุ่งสง เพ่ือการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว 
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ล าดบั ประเดน็ ความต้องการทีใ่ห้เทศบาลเมืองทุ่งสงด าเนินการเป็นเร่ืองเร่งด่วนระดบัเมือง 
5 คุณภาพชีวติ 1. พฒันาสวนสาธารณะพฤกษาสิรินธร ถ ้าตลอด และสถานท่ีอ่ืน ๆ ใหเ้ป็น

สถานท่ีออกก าลงักายและเป็นแหล่งท่องเท่ียวหลกัของเทศบาลเมืองทุ่งสงอยา่ง
จริงจงั 
2. เพ่ิม WiFi หรือ อินเตอร์เน็ต ศูนย ์ICT ชุมชน ใหท้ัว่ถึงทุกชุมชน 
3. จดัระบบการศึกษาในทุกระดบัอยา่งจริงจงัเป็นรูปธรรม 
4. ใหค้วามรู้เก่ียวกบัการป้องกนัโรคติดต่อต่าง ๆ 

6 ยาเสพติด/ 
ความปลอดภยัในชีวติ
และทรัพยสิ์น 

1. ปรับปรุงระบบไฟส่องสวา่งถนนและซอย โดยเฉพาะจุดเส่ียง 
2. ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในชุมชนอยา่งจริงจงัและใหมี้ความยัง่ยนื 
3. ประสานสร้างสะพานลอยระหวา่งช่วงโรงเรียนเสริมปัญญาและหา้งสหไทย 
เพ่ือใหน้กัเรียนและประชาชนมีความสะดวกในการขา้มถนนช่วงชัว่โมงเร่งด่วน 

7 การระบายน ้ า/ 
การป้องกนัน ้ าท่วม 

1. ขดุลอกคูคลอง/ท่อระบายน ้ า/คูระบายน ้ า ตามจุดต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ือง 
2. ก าหนดแผนงาน/โครงการเพ่ือป้องกนัและแกไ้ขปัญหาน ้ าท่วมอยา่งย ัง่ยนื 
3. จดัการกบัผูรุ้กล ้าแม่น ้ าล าคลองต่าง ๆ 

8 ส่ิงแวดลอ้ม 1. รณรงคใ์หป้ลูกตน้ไมริ้มถนนเพ่ือความสวยงามและความร่มร่ืน สร้างป่า
ชุมชน เพื่อการลดโลกร้อน 
2. รณรงคป์ลูกจิตส านึกใหอ้นุรักษแ์ม่น ้ า ล าคลอง หว้ยหนอง ล าเหมือง การ
สร้างฝายน ้ าลน้ประเภทต่าง ๆ การป้องกนัการบุกรุกริมแม่น ้ าล าคลอง 
3. รณรงคใ์หป้ระชาชนลดการใชถุ้งพลาสติกและโฟมอยา่งจริงจงั 
4. ก าจดันกแร่ร่อน ป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่าง ๆ 

9 ถนน 1. ซ่อมแซมถนนท่ีช ารุดจนส่งผลต่อการจราจร 
2. ตีเสน้จราจรจุดท่ีมีขบัคัง่การจราจร 

10 ลานกีฬา/อุปกรณ์กีฬา 1. ส่งเสริมการออกก าลงักายอยา่งจริงจงั เช่น การจดัหาอุปกรณ์กีฬา เคร่ืองเล่น
เด็ก มาทดแทนของเก่าท่ีช ารุด ปรับปรุงพ้ืนสนาม เป็นตน้ 
2. สร้างสนามเด็กเล่นหรือเพ่ิมสนามกีฬาออกก าลงักายท่ีมีมาตรฐาน 

11 การสร้างอาชีพ/
เศรษฐกิจ 

1. ส่งเสริมอาชีพใหก้บัประชาชน ผูท่ี้มารายไดน้อ้ยและผูว้า่งงาน 
2. จดัหางานใหก้บันกัศึกษาท่ีจบใหม่ในแหล่งงานในเครือเทศบาลเมืองทุ่งสง 
3. ช่วยประชาสมัพนัธ์ตลาดชั้น 2 อยา่งจริงจงัและเป็นรูปธรรม ท าทนัที 

12 ช่วยเหลือ 
กลุ่มผูเ้ปราะบาง 

1. ดูแลและใหก้ารช่วยเหลือผูสู้งอาย ุคนพิการ และผูย้ากไร้ ท่ีช่วยเหลือตวัเอง
ไม่ไดอ้ยา่งเป็นระบบและครบวงจร 

 
 
 
 



บทที ่5 
สรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะ 

 
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลสามารถสรุปผลการประเมิน ประกอบด้วย ข้อมูลความพึงพอใจของ

ประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงานของเทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2563 ในประเด็น 15 
ประเด็นต่อไปน้ี 

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

เทศบาล 4 ยทุธศาสตร์ ตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 
5) สรุปภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการใหบ้ริการดา้นบริหารจดัการขยะ 
6) สรุปความตอ้งการท่ีใหเ้ทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุงการด าเนินงานเป็นเร่ืองเร่งด่วนระดบัประชาชน  

 7) สรุปความตอ้งการท่ีใหเ้ทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุงการด าเนินงานเป็นเร่ืองเร่งด่วนระดบัชุมชน  
 8) สรุปความตอ้งการท่ีใหเ้ทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุงการด าเนินงานเป็นเร่ืองเร่งด่วนระดบัเมือง 

9) เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ (5 ปี 
ยอ้นหลงั) 

10) เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน 
5 เร่ือง (5 ปี ยอ้นหลงั) 

11) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงานตามนโยบายการ
พฒันา 5 ดา้น (5 ปี ยอ้นหลงั) 

12) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงานตามยทุธศาสตร์การ
พฒันาของเทศบาล 4 ยทุธศาสตร์ ตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) (5 ปี ยอ้นหลงั) 

13) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการดา้นบริหารจดัการ
ขยะของเทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช (5 ปี ยอ้นหลงั) 

14) เปรียบเทียบความพึงพอใจของชุมชนต่าง ๆ ท่ีมีต่อการด าเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ (5 ปี ยอ้นหลงั) 
15) เปรียบเทียบความตอ้งการท่ีให้เทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุงการด าเนินงานเป็นเร่ืองเร่งด่วนระดบั

เมือง (5 ปี ยอ้นหลงั) 
 

 
 
 
 
 



 92 

5.1 สรุปภาพรวมความพงึพอใจของประชาชนทีม่ีต่อการด าเนินงานตามภารกจิต่าง ๆ ของเทศบาล
เมืองทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2563  
 

ตารางที ่62  สรุปภาพรวมความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการด าเนินงานตามภารกจิต่าง ๆ ของเทศบาลเมือง
ทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2563  

ภารกจิด้าน ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความพงึพอใจ 

อนัดบั 

1. โครงสร้างพ้ืนฐาน  3.675 .59 มาก 1 

2. การศึกษา 3.621 .65 มาก 4 

3. สาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 3.614 .60 มาก 5 
4. บริการสงัคมและสวสัดิการ 3.551 .70 มาก 8 
5. การจดัการส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากร 3.621 .69 มาก 4 
6. การพฒันาเศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ 3.430 .73 ปานกลาง 9 
7. การรักษาความสงบปลอดภยัในชุมชน 3.605 .67 มาก 6 
8. การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั   3.650 .67 มาก 2 
9. การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมประเพณี 3.640 .70 มาก 3 
10. การบริหารจดัการเทศบาล 3.559 .69 มาก 7 
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5.2 สรุปภาพรวมความพงึพอใจของประชาชนทีม่ีต่อการด าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน  
(วาระท้องถิ่นเมืองทุ่งสง) 5 เร่ืองของผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช 
ประจ าปี 2563 
 
ตารางที ่63 สรุปภาพรวมความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการด าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน  
(วาระท้องถิ่นเมืองทุ่งสง) 5 เร่ือง ของผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2563 

นโยบายเร่งด่วน (วาระท้องถิ่นเมืองทุ่งสง) 5 เร่ือง ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความพงึพอใจ 

อนัดบั 

1. จดัความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง ปรับปรุง
ถนน ทางเทา้ ปรับภูมิทศันเ์มือง และยกระดบัมาตรฐาน
ตลาดสดน่าซ้ือจดัท าฐานขอ้มูลและจดัระเบียบการขาย
สินคา้หาบเร่แผงลอยในเขตเทศบาลใหส้ าเร็จ  

3.670 .59 มาก 1 

2. สานต่อแผนป้องกนัและแกไ้ขปัญหาภยัพิบติัอุทกภยั     
วาตภยั และดินโคลนถล่ม ควบคูก่บัการป้องกนัภยัแลง้ท่ี
ส่งผลกระทบต่อชีวติ ความเป็นอยูแ่ละอาชีพของคนใน
ทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื 

3.650 .67 มาก 2 

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

3.430 .73 ปานกลาง 5 

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

3.513 .67 มาก 4 
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นโยบายเร่งด่วน (วาระท้องถิ่นเมืองทุ่งสง) 5 เร่ือง ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความพงึพอใจ 

อนัดบั 

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

3.605 .67 มาก 3 

รวม 3.573 .52 มาก  
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5.3 สรุปภาพรวมความพงึพอใจของประชาชนทีม่ีต่อการด าเนินงานตามนโยบายการพฒันา 5 ด้าน
ของผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2563 
 
ตารางที ่64  สรุปภาพรวมความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการด าเนินงานตามนโยบายการพฒันา 5 ด้านของ
ผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2563 

นโยบายด้าน ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความพงึพอใจ 

อนัดบั 

1. การพฒันาการศึกษา ส่งเสริมการกีฬา 
ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินเพ่ือสร้างทุ่งสงเป็น “เมืองแห่งการเรียนรู้” 

3.625 .63 มาก 2 

2. การพฒันาเศรษฐกิจ เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพการ
พฒันาและส่งเสริมการคา้ขาย ของผูป้ระกอบการ 
ทุกประเภท ทุกระดบั และชุมชน ใหส้ามารถเพ่ิม
รายได ้ลดรายจ่าย และมีขีดความสามารถในการ
แข่งขนั 

3.430 .73 ปานกลาง 5 

3. การพฒันาคุณภาพชีวติ ใหอ้ยูดี่มีสุข อยูเ่ยน็เป็น

สุข อยา่งย ัง่ยนื เพ่ือดูแลความเป็นอยูข่อง

ประชาชนใหมี้คุณภาพชีวติท่ีดี บา้นเมืองสะอาด

และเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความปลอดภยัในชีวติ

และทรัพยสิ์น ปลอดอาชญากรรม มีสุขภาวะ 

สุขอนามยัท่ีดี มีความสุข มีความอบอุ่นใน

ครอบครัวชุมชนเขม้แขง็ และมีส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 

3.597 .60 มาก 3 

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

3.559 .69 มาก 4 
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นโยบายด้าน ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความพงึพอใจ 

อนัดบั 

5. การวางผงัเมืองและผงัชุมชน พฒันาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพ่ือรองรับ
การพฒันาเศรษฐกิจ และสงัคม การจดัการความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง การจดัการ 
จราจร และภูมิทศันข์องเมือง การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และท่ีส าคญั
อยา่งยิง่คือการจดัการภยัพิบติัอุทกภยั วาตภยั       
ดินถล่ม ภยัแลง้ และอคัคีภยั 

3.655 .61 มาก 1 

รวม 3.573 .51 มาก  
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5.4 สรุปภาพรวมความพงึพอใจของประชาชนทีม่ีต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพฒันาของ
เทศบาล 4 ยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจ าปี 2563 
 
ตารางที ่65 สรุปภาพรวมความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพฒันาของ
เทศบาล 4 ยุทธศาสตร์ ตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช 
ประจ าปี 2563 

ยุทธศาสตร์ด้าน ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความพงึพอใจ 

อนัดบั 

1. พฒันาการศึกษา ศาสนา ประเพณี 
ศิลปวฒันธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่
คุณภาพมาตรฐานท่ีเหนือกวา่ 

3.625 .63 มาก 2 

2. ร่วมกนัจดัวางผงัเมือง พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
รักษาส่ิงแวดลอ้ม ป้องกนัน ้ าท่วม สู่เมืองน่าอยูอ่ยา่ง
ย ัง่ยนื 

3.654 .58 มาก 1 

3. ร่วมกนัพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม สู่คุณภาพชีวติ
ท่ีดีกวา่ 

3.430 .73 ปานกลาง 4 

4. ปรับปรุงและพฒันาการบริหารจดัการองคก์ร
เทศบาลและองคก์รชุมชนสู่การบริหารจดัการท่ีดี
โดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความ
เปล่ียนแปลงสู่เทศบาลอจัฉริยะ 

3.559 .69 มาก 3 

รวม 3.567 .52 มาก  
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5.5 สรุปภาพรวมความพงึพอใจของประชาชนทีม่ีต่อการให้บริการด้านบริหารจัดการขยะของ
เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2563 
 
ตารางที ่66 สรุปภาพรวมความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บริการด้านบริหารจดัการขยะของเทศบาล
เมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2563 

ประเดน็ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความพงึพอใจ 

อนัดบั 

การให้บริการด้านบริหารจดัการขยะ (สาธารณสุข)     
1. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 3.72 .80 มาก 1 
2. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 3.67 .78 มาก 2 
3. ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 3.64 .77 มาก 4 
4. ความสะอาดของถนนโดยภาพรวม 3.66 .77 มาก 3 
5. การปฏิบติัหนา้ท่ีกวาดขยะของเจา้หนา้ท่ี 3.60 .88 มาก 5 
6. การเก็บ/ขนขยะ/การลา้งท าความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.58 .79 มาก 6 
7. พนกังานกวาดขยะปฏิบติัหนา้ท่ีไดท้ัว่ถึงในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 3.54 .89 มาก 7 
8. การด าเนินงานของเทศบาลดา้นการบริหารจดัการขยะ 3.58 .77 มาก 6 

รวม 3.623 .69 มาก  
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5.6 สรุปความต้องการทีใ่ห้เทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุงการด าเนินงานเป็นเร่ืองเร่งด่วนระดับ
ประชาชน  
 
ตารางที ่67 สรุปความต้องการทีใ่ห้เทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุงการด าเนินงานเป็นเร่ืองเร่งด่วนระดบัประชาชน  

ล าดบั ชุมชน ความต้องการทีใ่ห้เทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุงการด าเนนิงานเป็นเร่ืองเร่งด่วน 
1 เขาปรีดี 1. จดัการจราจรช่วงเวลาหลงัเลิกเรียน เขม้งวดเร่ืองการจอดซอ้นคนั 

2. จดัดารคนเร่ร่อน (ขอทาน) ท่ียงัมีเยอะ 
3. แกไ้ขปัญหาพระปลอมเยอะ ช่วง 09.00 น. ยงันัง่รับบาตร 
4. จดัใหมี้ลานกิจกรรมส าหรับเยาวชน 
5. จดัสถานท่ีออกก าลงักาย พกัผอ่น 
6. การป้องกนัน ้ าท่วม 
7. ฟตุบาธหรือทางเทา้ไม่สะดวก เน่ืองจากมีแม่คา้มาตั้งขายสินคา้ 

2 สะพานเหลก็ 1. ขอถงัขยะเพ่ิมข้ึนตอนน ้ าท่วมถงัขยะลอยไปกบัน ้ า 
2. ดุแลและเยีย่มเยอืนผูสู้งอาย ุ
3. เทศบาลหาอาชีพหรือมีการฝึกอบรมฟรีท าใหป้ระชาชนมีรายไดเ้พ่ิมเพราะตอนน้ีเศรษฐกิจ
ไม่เพียงพอ 
4. เพ่ิมช่องทางอาชีพรายไดเ้พ่ิมประชาชน 
5. ความปลอดภยัเร่ืองยาเสพติด, ขโมย 
6. ยาเสพติดและเด็กวยัรุ่นท่ีมัว่สุมยามค ่าคืน 
7. มีการแจง้ข่าวสารเร่ืองภยัพิบติั น ้าท่วม อคัคีภยั 
8. อยากใหสื้บทอดประเพณีและวฒันธรรมต่าง ๆ 
9. มีการส่งเสริมประเพณีไทยภาคใตบ้า้นเราใหม้ากข้ึน 

3 เปรมประชา 1. การแจง้เหตุอุทกภยั ใหท้นัท่วงที และขอ้มูลปัจจุบนัทนัด่วน 
2. การประชาสมัพนัธ์ล่าชา้ และไม่เป็นขอ้มูลปัจจุบนั 
3. ปรับปรุงตดัแต่งตน้ไมริ้มทาง 

4 บา้นในหวงั 1. เยีย่มเยยีนผูสู้งอายโุดย อสม. 
2. ขดุลอกคลองส่ิงกีดขวางท่ีมากบัน ้ า 
3. ส่งเสริมวฒันธรรมประเพณีภาคใตพ้ร้อมมากข้ึน 

5 ทุ่งสง-หว้ยยอด 1. แกปั้ญหาน ้ าท่วม 
2. จดัการถนนท่ีมีดินแดงเยอะจากการขดุวางท่อ 
3. จดัหาช่องทางกบัผูท่ี้มีรายไดน้อ้ย 
4. แกไ้ขปัญหายาเสพติด 
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ล าดบั ชุมชน ความต้องการทีใ่ห้เทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุงการด าเนนิงานเป็นเร่ืองเร่งด่วน 
6 หลงัโรงพยาบาลทุ่งสง 1. จดัระเบียบการจราจร 

2. การฉีดลา้งถนน 
3. ไฟฟ้าตามถนน (ดบัแลว้มาซ่อมแซมชา้มาก) 
4. ปัญหายาเสพติด 
5. ความสะอาดในเมืองทุ่งสง 
6. การออกก าลงักายในชุมชน 
7. ส่งเสริมใหก้บัชาวบา้นอยูดี่มีสุข 
8. ถงัขยะในชุมชนนอ้ยมาก 

7 ทุ่งสง-นาบอน 1. เพ่ิมจ านวนถงัขยะ ถงัขยะไม่พอ ไม่ทัว่ถึง 
2. แกไ้ขปัญหารถติดช่วงเยน็ 
3. เพ่ิมกลอ้งวงจรปิดตามแยกต่าง ๆ เกิดอุบติัเหตบุ่อยคร้ัง 
4. แกปั้ญหาน ้ าท่วมอยา่งจริงจงั 
5. เพ่ิมไฟฟ้าตามหมู่บา้น 

8 บา้นพกัรถไฟทุ่งสง 1. การป้องกนัน ้ าท่วม 
2. ส่งเสริมใหมี้อาชีพหรือฝึกอาชีพมีรายไดเ้พ่ิมข้ึน 
3. เพ่ิมรายไดใ้หก้บัประชาชนดา้นช่องทางอาชีพ 

9 ประชาอุทิศ 1. การติดตามผลงานอยา่งจริงจงั 
2. แกไ้ขปัญหาเร่ืองขยะ 

10 ท่าแพเหนือ 1. การจราจร รถชนบ่อย ตอ้งมีต ารวจมายนืโบกจราจร ท าใหร้ถติด 
2. แกไ้ขปัญหาน ้ าท่วม ขดุลอกคูคลองเศษไมท่ี้หกัพงัลงมาขวางเสน้ทางการน ้ าไหลเกิดการ
ท่วมขงั 
3. สวนหยอ่มเพ่ิมดอกไมใ้หม้ากข้ึน  
4. ถงัขยะไม่เพียงพอต่อบา้นแต่ละหลงั 
5. ช่วงโควดิเศรษฐกิจไม่ดี อยากใหห้าช่องทางการสร้างรายไดเ้พ่ิมใหก้บัประชาชนใหมี้รายได้
เพ่ิมข้ึน 
6. แกไ้ขปัญหายาเสพติด เด็กวยัรุ่นชอบขบัรถตอนดึก ๆ 

11 ท่าแพใต ้ 1. แกไ้ขน ้ าท่วม ส่งผลใหบ้า้นเรือนท่ีอยูติ่ดคลองไดรั้บความเสียหาย 
2. ถงัขยะไม่เพียงพอและบางวนัขยะไม่ไดม้าเก็บ ถงัขยะลน้ ท าใหส่้งกล่ินเหมน็  
3. ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีรายไดเ้พ่ิมข้ึน 

12 บา้นนาเหนือ 1. ถนนไม่เรียบขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อ 
2. การจราจรหลงัเลิกเรียน 
3. การไฟฟ้าเขา้ถึงนอ้ย ทางไปทุ่งสง-นาบอน 
4. จดัใหมี้สวนสาธารณะมากกวา่น้ี เพราะวา่ในทุ่งสงยงัมีนอ้ยอยู ่
5. ปรับปรุงระบบน ้ าประปา  
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ล าดบั ชุมชน ความต้องการทีใ่ห้เทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุงการด าเนนิงานเป็นเร่ืองเร่งด่วน 
6. ปรับปรุงการจราจร แกไ้ขปัญหารถติดในช่วงเวลาชัว่โมงเร่งด่วน 
7. ขดุลอกคูคลองท่ีมีหญา้รกเพ่ือไม่ใหกี้ดขวางเวลาฝนตกหนกั และระบายน ้ าไม่ทนั 

13 เสริมชาติ 1. แกไ้ขปัญหาน ้ าท่วม 
2. อยากใหส่้งเสริมเร่ืองอาชีพและรายไดเ้พ่ิมข้ึน โดยเฉพาะผูสู้งอายท่ีุตอ้งมาดูแลรับผิดชอบ
ลูกหลานท่ีพอ่แม่ทอดท้ิง ผูท่ี้มีรายไดไ้ม่เพียงพอ 
3. อยากใหมี้การเยีย่มเยยีนและดูแลผูสู้งอาย ุผูท่ี้มีรายไดน้อ้ย 
4. แกไ้ขปัญหายาเสพติดและเด็กวยัรุ่นท่ีลกัขโมย 
5. แจง้ข่าวสารเร่ืองน ้ าท่วม ข่าวสารสาระความรู้กบัประชาชน 
6. ส่งเสริมประเพณีพ้ืนบา้นภาคใต ้
7. อยากไดเ้งินเยยีวยาน ้ าท่วมกบัภาระท่ีรับไม่ไหว 
8. เสียงตามสายปลาย ๆ ทา้ยชุมชนไม่ค่อยไดย้นิ 

14 ยทุธศาสตร์ 1. พฒันาการศึกษา 
2. เยยีวยาเงินค่าน ้ าท่วมใหบ้ริเวณพ้ืนท่ีน ้ าท่วม 
3. ปรับปรุงความสะอาดในเขตเทศบาล 
4. ปรับปรุงระบบน ้ าประปา 
5. ช่วยเหลือสาธารณภยัใหเ้ร็วกวา่น้ี 
6. ป้องกนัน ้ าท่วม พฒันาระบบการระบายน ้ า 
7. แกไ้ขปัญหารถติด ลดไฟแดง ท าใหร้ถติดมาก ช่วงถนนสั้น 
8. ซ่อมแซมถนนช ารุด 
9. ถงัขยะไม่เพียงพอ จะท้ิงขยะล าบาก 
10. สนามแบตไม่มีใหเ้ด็กไดใ้ชบ้ริการ มีการผกูขาดจากผูใ้หญ่ สนามเทนนิสไม่เพียงพอ 
11. Fitness หนา้อ าเภอไม่เพียงพอต่อผูเ้ล่น 
12. จดัการการจราจรบนถนน ไม่ใช่ท่ีเอาววัชนมาเดิน 

15 ตลาดใน 1. ช่วยเหลือเยยีวยาเงินส าหรับผูป้ระสบภยัน ้ าท่วม 
2. ปัญหาน ้ าท่วม 
3. จดัการระบบไฟแดง ป้องกนัรถติด 

16 ตะวนัออกวดัชยัชุมพล 1. จดัการกบัขยะ เพราะขยะตกคา้งมาก 
2. ลา้งถนนพฒันาการ ซอย 12 บอ่ย ๆ  
3. การประชาสัมพนัธใ์หป้ระชาชนรับรู้ข่าวสารต่าง ๆ 
4. ป้องกนัน ้าท่วม 
5. แกไ้ขปัญหาการจราจร 
6. การป้องกนัแกไ้ขปัญหายาเสพติดในชุมชน 
7. แกไ้ขปัญหายาเสพติด 
8. ปรับปรุงความสะอาดของถนน 
9. ปรับปรุงถนนหนทาง 
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ล าดบั ชุมชน ความต้องการทีใ่ห้เทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุงการด าเนนิงานเป็นเร่ืองเร่งด่วน 
17 หมู่บา้นพฒันา 1. ขยะตกคา้ง ถงัขยะไม่เพียงพอ ท าความสะอาดขา้งถนน และจดัถงัเก็บขยะใหเ้ป็นระเบียบ 

2. ประชาสมัพนัธ์ในกรณีน ้ าท่วมใหม้ากกวา่น้ี 
3. ไฟฟ้าแสงสวา่งตามซอย 
4. การจดัเก็บค่าขยะ 
5. ซ่อมแซมถนนท่ีมีความทรุดโทรม 
6. จดัระเบียบการจราจรของคนในการขบัข่ียานพาหนะ 
7. การปรับปรุงระบบน ้ าประปา 
8. การปรับปรุงใหมี้ทางเทา้ 
9. ช่วยจดัการในตลาดสดในดา้นการจราจร 
10. ช่วยป้องกนัปัญหาน ้ าท่วม 
11. การช่วยเหลือหลงัน ้ าลด 
12. ขดุลอกคลองท่าโหลนท่ีผา่นหมู่บา้นตลอดสาย 
13. จดัระเบียบการจราจรในถนนสายพฒันาการตลอดสาย จดัระเบียบการจอดรถของ
ร้านอาหารในชุมชน 
14. จดัการการรุกล ้าสร้างอาคารยืน่ลงไปในล าคลอง 
15. ติดตั้งกลอ้งวงจรปิดในชุมชนต่าง ๆ (20 ชุมชน) 
16. ปรับปรุงเสาไฟฟ้าสวยงามตามเกาะกลางของถนนทุกสาย 
17. หลอดไฟท่ีไม่ติดใชง้านไม่ไดต้ามซอยต่าง ๆ 
18. ตรวจตราดูแล คู คลอง เหมือง ในหมู่บา้นชุมชน 
19. ท าเคร่ืองหมายจราจร ท าท่ีจอดรถขีดเสน้รถยน์ รถเคร่ือง 
20. มีเวรยามคอยสอดส่องดูแลยามค ่าคืน ตามชุมชนและตอ้งแต่งชุดเจา้หนา้ท่ีเฉพาะกลุ่มเพ่ือ
ไม่ใหเ้หมือนประชาชนทัว่ไป 

18 ตลาดสด 1. เพ่ิมทางเทา้ 
2. แกไ้ขปัญหารถติด 
3. เพ่ิมถงัขยะ แกไ้ขขยะมาก  

19 โดมทองธานี (ท่าแพ) 1. พฒันาการดา้นภาษาองักฤษใหม้ากข้ึน 
20 ราชบริพาร 1. ส่งเสริมหรือการอบรมใหก้บัผูท่ี้มีรายไดน้อ้ย 

2. เพ่ิมการแจง้ข่าวสารเร่ืองน ้ าท่วม 
21 ยา่นการคา้ 1. การบริหารจดัการเร่ืองน ้ าท่วมอยา่งต่อเน่ือง 

2. การเก็บขยะไม่เป็นเวลา มาเก็บบา้งไม่เก็บบา้ง เก็บขยะใหส้ะอาด  
3. เวลามาลา้งถนนอยา่เท่าแต่ฉีด ฉีดไม่ดูคนอยูใ่นบา้น ท าใหน้ ้ าเขา้บา้น 
4. ป้ายจราจรเกาะกลางถนนหนา้โรงเรียนชยัชุมพล หา้งไทยสมบูรณ์ 
5. ขอใหมี้การขดุลอกคูระบายน ้ าเร่ือย ๆ เพ่ือป้องกนัน ้ าระบายไม่ทนั 
6. กรณีมีงบช่วยเหลือชุมชน ช่วยประชาสมัพนัธ์ใหทุ้กครัวเรือนทราบอยา่งทัว่ถึงกนั 



 103 

ล าดบั ชุมชน ความต้องการทีใ่ห้เทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุงการด าเนนิงานเป็นเร่ืองเร่งด่วน 
7. อยากใหมี้การบริการสาธารณสุขใหม้ากกวา่น้ี 
8. การช่วยเหลือท่ีเทศบาลท าใหชุ้มชนขอใหเ้ขา้ถึงทุกกลุ่มบนพ้ืนฐานความเมตตา 
9. จดัการจราจร ดูแลการจอดรถ 
10. การช่วยเหลือและใหข้อ้มูลข่าวสารในการแจง้เตือน 
11. ติดกลอ้งวงจรปิดตามบริเวณชุมชน ส่ีแยกถนน 
12. ดูแลแมวจรจดั 
13. ส่งเสริมการท่องเท่ียว 
14. แกไ้ขปัญหายาเสพติด 
15. แกไ้ขปัญหานกท่ีมาเกาะตามสายไฟในเขตเทศบาลส่งเสียงร าคาญ ข้ีนกสกปรกตามถนน
บา้นเรือนประชาชน 

22 หน่วยงานของราชการ 
รัฐวสิาหกิจ องคก์ร
เอกชนและอ่ืน ๆ 

1. อยากใหพ้ฒันาความสะอาดของจุดต่าง ๆ ตามสถานท่ีขายของตอนเยน็ 
2. การป้องกนัน ้าท่วม ดูแลทอ่ระบายน ้า สร้างเข่ือนป้องกนัน ้าท่วมในตวัเมืองทุ่งสง 
3. จดัภูมิทศัน์ส่ีแยกไฟแดง ชยัชุมพลใหส้วยงาม (มุมท่ีพกัรถจกัรยานยนตไ์ม่สวยงาม ควรจะเอา
ออก) 
4. การก าจดัขยะ จดัถงัขยะไวต้ามจุดต่าง ๆ (บางจุดไม่มีถงัขยะเลย) 
5. การป้องกนัยาเสพติด 
6. การกวดขนัการจราจร การตีเส้นจราจรใหช้ดัเจน แบง่ช่องจอดรถยนต ์รถมอเตอร์ไซคใ์หช้ดัเจน 
7. ส่งเสริมเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การศึกษา และส่ิงแวดลอ้ม 
8. ติดตั้งกลอ้งวงจรปิดในเขตชุมชน 
9. เพ่ิมแสงสวา่งบริเวณถนนต่าง ๆ ทางร่วมทางแยก 
10. ติดตั้งกระจกโคง้บริเวณทางร่วมทางแยก 
11. ติดตั้งอินเทอร์เน็ตท่ีท าการชุมชนเพ่ือพฒันาชุมชน 
11. จดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์ชุมชนท่ีเสียหายจากปัญหาน ้าท่วม 
12. ปรับปรุงเสียงตามสาย 
13. ถนนท่ีใชส้ัญจรแบบวนัเวย ์ควรก าหนดใหช้ดัเจนเร่ืองการจอดรถ เช่น  
วนัคู่-วนัค่ี แบง่ฝ่ังในการจอด เพ่ือรถท่ีสัญจรจะเดินรถง่าย เป็นตน้ 
14. จดัการหาบเร่ แผงลอยไม่เป็นระเบียบ ปิดทางเขา้-ออกบา้นเรือน ถนนสกปรก 
15. ขายของทอดท าใหถ้นนเป็นคราบน ้ามนัหนา ท าใหร้ถล่ืน 
16. จดัการคนสติไม่ดี ขอใหมี้หน่วยงานมารับผดิชอบ (เพราะไม่รู้จะแจง้ท่ีไหน) 
17. ช่วยเงินช่วยเหลือน ้าท่วมชาวบา้น ควรเขา้ช่วยเหลือใหเ้ร็วทนัทว่งทีกวา่น้ี และการจดัการขยะ
หลงัน ้าลด ควรจดัการไดเ้ร็วกวา่น้ี 
18. ควรมีป้ายจ ากดั หา้มรถใหญ ่เช่น สิบลอ้ เขา้ทางซอยหมู่บา้นพฒันา เน่ืองจากถนนในซอย
ค่อนขา้งแคบ ไม่ปลอดภยัต่อผูข้บัจกัรยานยนต ์เป็นตน้ 
19. ปรับปรุงถนนในซอยหมู่บา้นพฒันาท่ีท าใหม่ ต่างระดบัจนเกินไป (สูงเกิน) ท าใหเ้กิดอบุติัเหตุ
บ่อยคร้ัง 
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5.7 สรุปความต้องการทีใ่ห้เทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุงการด าเนินงานเป็นเร่ืองเร่งด่วนระดับชุมชน  
 
ตารางที ่68 สรุปความต้องการทีใ่ห้เทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุงการด าเนินงานเป็นเร่ืองเร่งด่วนระดบัชุมชน  

ล าดบั ชุมชน ความต้องการทีใ่ห้เทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุงการด าเนนิงานเป็นเร่ืองเร่งด่วน 
1 เขาปรีดี 1. ขอขยายเขตประปาชุมชน เน่ืองจากชาวบา้นขาดแคลนน ้ ามา 2 ปีแลว้ (2562) 

2. ปรับปรุง ซ่อมแซม เคร่ืองสูบน ้ าของประชาชนชุมชนเขาปรีดี หรือซ้ือเคร่ืองสูบน ้ าใหม่ 
(เคร่ืองสูบน ้ าเก่าจะเส่ือมสภาพแลว้) (2562) 
3.ท าฝายมีชีวติ เพ่ือใหมี้น ้ าและตน้ไม ้ไดมี้น ้ าใชใ้นฤดูแลง้ 2560) 

2 สะพานเหลก็ 1. ติดตั้งเคร่ืองขยายเสียงเพ่ือส่ือสารในชุมชน (2562) 
2. ติดตั้งกลอ้งวงจรปิด CCTV (2557) 
3. เพ่ิมรางวตี่อจากซอยพรานนุ่นก่อนถึงสุสานจีน (2562) 
4. ขดุลอกคูคลอง คูระบายน ้ า ป้องกนัน ้ าท่วมซ ้ าซาก (2562) 
5. เพ่ิม Wifi หรือ อินเตอร์เน็ต ฟรีใหท้ัว่ถึงทุกชุมชน (2562) 
6. แกไ้ขปัญหาการจราจรติดขดัในช่วงเชา้บริเวณสะพานคู่ (2562) 

3 เปรมประชา 1. ติดตั้งกลอ้งวงจรปิด  CCTV (2562) 
2. ติดตั้งหอกระจายข่าว (2562) 
3. รณรงคก์ารควบคุมปริมาณสุนขัและแมวจรจดั (2561) 
4. การลา้งถนน เพ่ิมรอบการเก็บขยะ ประชาสมัพนัธ์โครงการคดัแยกขยะจากตน้ทาง 
(2561) 

4 บา้นในหวงั 1. ติดตั้งกลอ้งวงจรปิด  CCTV บริเวณจุดเส่ียง (2562) 
2. ช่วยปรับปรุงภูมิทศันศ์าลาชุมชน (2562) 
3. เพ่ิมขยายเสาไฟฟ้าและแสงสวา่งบริเวณถนนเลียบคลอง (2562) 
4. ปรับปรุงถนนชุมชนบา้นในหวงั ซอย 2 (ต่อเน่ืองตลอดเสน้ทาง) (2562) 
5. รณรงคก์ารปลูกป่าถนนเลียบคลองจกัรยานจากถ ้าทอหูกไปจรดป้อมยามทางเขา้
สวนสาธารณะพฤกษาสิรินธร (2562) 
6. ติดตั้งระบบเสียงตามสาย (2563) 
7. เปล่ียนขนาดท่อระบายน ้ าก่อนถึงสะพานซอย 4 (2563) 

5 ทุ่งสง-หว้ยยอด 1. สร้างสะพานขา้มถนนหนา้หา้งสหไทย (2563) 
2. ติดตั้งตูแ้ดงหรือตูจ้ราจรในชุมชน เพ่ือใหมี้การตรวจตราในเวลากลางคืน (2562) 
3. แกไ้ขปัญหาระบบส่องสวา่งถนนในชุมชน (2562) 
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ล าดบั ชุมชน ความต้องการทีใ่ห้เทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุงการด าเนนิงานเป็นเร่ืองเร่งด่วน 
6 หลงัโรงพยาบาล 

ทุ่งสง 
1. ติดตั้งกลอ้งวงจรปิด CCTV เพ่ือป้องกนัปัญหาอาชญากรรมและการลกัเลก็ขโมยนอ้ย 
(2560) 
2. ติดตั้งตูแ้ดงหรือตูจ้ราจร เพ่ือใหมี้เจา้หนา้ท่ีต ารวจมาคอยดูแลทรัพยสิ์นของประชาชน 
และป้องกนัปัญหายาเสพติด (2562) 
3. ปรับปรุงหอกระจายข่าว 2560) 
4. ปรับปรุงถนน คูระบายน ้ า หนา้ท่ีท าการชุมชนและบริเวณรอบวดัชยัชุมพล (2560) 
5. จดัสรรงบประมาณเร่ืองสวสัดิการค่าตอบแทนใหก้บัประธานชุมชนและคณะกรรมการ
ชุมชน (2562) 
6. รีบซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสวา่ง เม่ือช ารุดเสียหาย (2563) 
7. ขอถงัขยะเพ่ิม เน่ืองจากช ารุดและสูญหายช่วงน ้ าท่วม โดยเฉพาะหนา้โรงพยาบาลเก่า 
(2563) 
8. จดัท ารางน ้ าหลงัคาท่ีท าการชุมชน ป้องกนัน ้ าไหลไปบา้นขา้งเคียง (2563) 
9. เทพ้ืนคอนกรีตลานออกก าลงักาย (2563) 

7 ทุ่งสง-นาบอน 1. ขยายถนนทุ่งสง-นาบอน ซอย 3 ใหท้ะลุซอย 5 (คสล.) เพ่ือแกไ้ขปัญหาจราจรตอนเชา้
เยน็ (2560) 
2. จดัระเบียบจราจร ติดป้าย ตีเสน้ขาวแดง (2562) 
3. ขอรับการสนบัสนุนงบประมาณในการด าเนินการกิจกรรมสืบสานประเพณีวฒันธรรม 
(2562) 
4. สร้างศาลาชุมชนใหม่ (2560) 
5. ปรับปรุงคูระบายน ้ า ถนนทุ่งสง-นาบอน ซอย 1 เน่ืองจากน ้ าท่วมบ่อย (2559) 
6. เพ่ิมแสงสวา่งภายในชุมชน (2563) 

8 บา้นพกัรถไฟทุ่งสง 1. แกปั้ญหาการจราจรภายในบา้นพกัรถไฟทุ่งสง โดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วน ช่วงรับส่ง
นกัเรียนจะติดขดัมาก (2559) 
2. ท าคูระบายน ้ าแบบรางว ีภายในบา้นพกัรถไฟและรอบ ๆ สนามฟตุบอลหลงับา้นพกั
รถไฟทุ่งสง เพ่ือแกไ้ขปัญหาถนนแคบ รถขบัสวนทางกนัไม่ได ้(2559) 
3. ปรับปรุงถนน ซ่อมแซมถนนและไหล่ทาง ส่วนท่ีช ารุด (2561) 
4. ติดตั้งกลอ้งวงจรปิด  CCTV ตามจุดส าคญัต่าง ๆ เพ่ือสอดส่องดูแลความเคล่ือนไหวใน
บา้นพกัรถไฟทุ่งสง (2562) 
5. ตดัและตกแต่งตน้ท่ีมีความสูง ไม่ความปลอดภยัต่อผูอ้ยูอ้าศยัและสญัจรไปมาบริเวณ
บา้นพกัรถไฟทุ่งสง (2562) 

9 ประชาอุทิศ 1. จดัการผูท่ี้รุกล ้าคลองตมอยา่งจริงจงั (2562) 
2. ซ่อมแซมล าโพงหอกระจายข่าวท่ีเสียหาย 1 ลูก (2563) 
3. ติดตั้งกลอ้งวงจรปิด  CCTV ในถนนประชาอุทิศ ซอย 9 (2562) 
4. ขอถงัขยะเพ่ิมในถนนประชาอุทิศ ซอย 9 (2562) 
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ล าดบั ชุมชน ความต้องการทีใ่ห้เทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุงการด าเนนิงานเป็นเร่ืองเร่งด่วน 
10 ท่าแพเหนือ 1. เพ่ิมถงัขยะจุดในซอยเลก็ ๆ และจุดท่ีมีปริมาณบา้นมาก ๆ (2559) 

2. การซ่อมแซมถนนท่ีช ารุด เพ่ือป้องกนัอุบติัเหต ุ(2562) 
3. ก ากบัการสร้างหมู่บา้นโครงการต่าง ๆ ไม่ใหส่้งผลกระทบกบัชุมชนและการใชถ้นน 
(2562) 
4. การสร้างรายไดเ้พ่ิมใหก้บัประชาชนใหมี้รายไดเ้พ่ิมข้ึน เช่น การหาต าแหน่งงานวา่งใน
หน่วยงานต่าง ๆ เป็นตน้ (2563) 
5. จดักิจกรรมใหก้บัเยาวชนเพ่ือลดปัญหายาเสพติด (2563) 

11 ท่าแพใต ้ 1. แกไ้ขตล่ิงพงับริเวณท่ีท าการชุมชน และฝ่ังตรงกนัขา้มกบั โดยการสร้างฝาพนงักั้น 
(2560) 
2. ซ่อมแซมหอกระจายข่าว สายและล าโพงช ารุดเสียหาย (2561) 
3. เพ่ิมขนาดหมอ้แปลงไฟฟ้า ป้องกนัไฟฟ้าตก เน่ืองจากมีจ านวนบา้นเรือนมากข้ึน (2562) 
4. ติดตั้งตูแ้ดงหรือตูจ้ราจร เพ่ือใหมี้เจา้หนา้ท่ีต ารวจมาคอยดูแลทรัพยสิ์นของประชาชน 
ดูแลความเรียบร้อยในเวลากลางคืน (2561) 
5. ติดตั้งไฟสญัญาณจราจรทางเขา้โรงเรียนมธัยมเทศบาลวดัท่าแพ (2562) 
6. ขอขยายเขตประปาไปท่ีบา้นเลขท่ี 42, 43, 43/1, 44, 44/1, 44/2 (2562) 

12 บา้นนาเหนือ 1. ติดตั้งหอกระจายข่าวอยา่งเร่งด่วน เพ่ือใชใ้นการประชาสมัพนัธ์ข่าวสารต่าง ๆ (2560) 
2. ติดตั้งกลอ้งวงจรปิด CCTV บริเวณ 3 แยกทางเขา้โรงเรียนเทศบาลบา้นนาเหนือ (2560) 
3. จดัใหมี้การตรวจสุขภาพใหแ้ก่ประชาชน อยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง (2562) 
4. เพ่ิมสถานท่ีออกก าลงักาย (2562) 
5. ควบคุมการเก็บขยะตามรอบวนัท่ีก าหนด และเก็บใหห้มดทุกช้ิน (2562) 
6. ขดุลอกคูคลอง ตลอดสายชุมชนสายท่งสง-นครศรีธรรมราช และถนนสายรถไฟ (2563) 

13 เสริมชาติ 1. ปรับภูมิทศันห์นองป่าแก่และจดัใหมี้เคร่ืองเล่นส าหรับเด็ก เพื่อใหเ้ป็นสถานท่ีพกัผอ่น
และออกก าลงักาย (2560) 
2. ติดตั้งกลอ้งวงจรปิด CCTV (2563) 
3. ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย (2563) 
4. สร้างสนามฟตุบอลขนาดเลก็บริเวณหนองป่าแก่ (2563) 
5. ควรจดัพ้ืนท่ีใหร้้านคา้แผงลอยท่ีตั้งบนถนน (ริมถนนเสริมชาติ) เพราะจะท าให้
การจราจรคล่องตวัข้ึน (2562) 
6. เพ่ือใหก้ารปฏิบติัหนา้ท่ีในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย เทศบาลควรจะ
อนุมติัค่าตอบแทนใหป้ระธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชน เพื่อเป็นการสร้างขวญัและ
ก าลงัใจ (2562) 
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ล าดบั ชุมชน ความต้องการทีใ่ห้เทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุงการด าเนนิงานเป็นเร่ืองเร่งด่วน 
14 ยทุธศาสตร์ 1. ติดตั้งหอกระจายข่าว (2561) 

2. ติดตั้งกลอ้งวงจรปิด CCTV (2561) 
3. ติดตั้งป้ายเตือน ป้ายหยดุ บริเวณทางร่วมทางแยก (2563) 
4. ควรจดัเจา้หนา้ท่ีดา้นสาธารณสุขมาตรวจสุขภาพเบ้ืองตน้และใหค้  าแนะน าการดูแล
สุขภาพใหก้บัประชาชนอยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง (2562) 
5. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าในชุมชน (2562) 
6. จดัการการจราจรบนถนน ไม่ใหเ้ป็นท่ีเล้ียงววัชน (2563) 

15 ตลาดใน 1. ปรับปรุงถนนในชุมชนโดยการลาดยางแอสฟัลท ์(2560) 
2. ส ารวจผูไ้ดรั้บผลกระทบจากน ้าท่วมเพ่ิมเติม (2563) 
3. ปรับปรุงเสน้จราจรบริเวณหนา้หอสมุด ป้องกนัอุบติัเหตุ (2563) 
4. ขดุลอกคูระบายน ้ า ถนนตลาดใน ซอย 1 (2563) 

16 ตะวนัออก 
วดัชยัชุมพล 

1. ติดตั้งหมอ้แปลงไฟฟ้าบริเวณทางเขา้ถนนพฒันาการซอย 12 เพ่ือแกไ้ขกระแสไฟฟ้าตก
บ่อย ถนนพฒันาการซอย 8 และ 12 และปรับปรุงระบบส่องสวา่งถนนบริเวณบา้นนาง
สุภาพร  ปลอดเถาว ์ขา้งทางรถไฟ (2561) 
2. ดูแลผูป่้วยติดเตียง (2562) 
3. ท าลูกกรงรอบศาลาอเนกประสงคภ์ายในชุมชน เพ่ิมแสงสวา่งภายในศาลาชุมชนและ
ลานกีฬาชุมชน (2562) 
4. ปรับปรุงคอสะพานขา้มคลองทั้ง 2 ฝ่ังสะพานทางขา้มคลองท่าโหลนไปถนนพฒันาการ
ซอย 12 ขา้งบา้นนายนุกร  ทองค า (2560) 
 5. ปรับปรุงสนามเด็กเล่น อุปกรณ์ของเล่นเด็กท่ีช ารุดเสียหาย (2563) 

17 หมู่บา้นพฒันา 1. ติดตั้งกลอ้งวงจรปิด CCTV (2560) 
2. จดัการสุนขัและแมวจรจดั เพราะเยอะมาก (2560) 
3. ประชาสมัพนัธก์ารแยกขยะของชุมชน เพ่ิมรอบการเก็บขยะ (2560) 
4. จดัระเบียบการจราจรและการจอดรถถนนสายพฒันาการ เพ่ิมป้ายลดความเร็ว ป้ายหา้ม
จอด (2562) 
5. ขดุลอกคูคลองในชุมชนเพ่ือป้องกนัน ้ าท่วม (2562) 
6. จดัท าซุม้ทางเขา้ชุมชน 3 ซุม้ จดัท าราวสะพานขา้งศาลาชุมชน และปรับภูมิทศันบ์ริเวณ
ศาลาชุมชน (2562) 
7. ท าผนงักั้นน ้ าบริเวณทางเขา้หมู่บา้นเอกวฒัน์ เพ่ือชะลอการไหลของน ้ าช่วงน ้ าท่วม 
(2563) 
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ล าดบั ชุมชน ความต้องการทีใ่ห้เทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุงการด าเนนิงานเป็นเร่ืองเร่งด่วน 
18 ตลาดสด 

 
1. ช่วยฉีดพน่ฆ่าเช้ือในตลาดสดและรอบตลาด (2562) 
2. ติดตั้งกลอ้งวงจรปิด CCTV ในตลาดสดและรอบตลาด (2560) 
3. ประชาสมัพนัธ์ตลาดชั้น 2 อยา่งจริงจงัและเป็นรูปธรรม  (2561) 
4. หามาตรการก าจดัหนูในตลาดสดอยา่งจริงจงั และท าทนัที (2560) 
5. แกไ้ขปัญหาพ้ืนตลาดสดท่ีล่ืน เน่ืองจากใชก้ระเบ้ืองปูพ้ืนไม่เหมาะสม และควรลา้งท า
ความสะอาดพ้ืนดว้ยเคร่ืองฉีดน ้ าแรงดนัสูง อยา่งนอ้ยสปัดาห์ละ 1 คร้ัง (2560) 
6. ขอคืนพ้ืนท่ีทางเทา้ เพ่ือความสะดวกในการจราจร การจอดรถ และการด ารงชีวติ
ประจ าวนั (2563) 

19 โดมทองธานี  
(ท่าแพ) 
 

1. จดัใหมี้ WiFi หรืออินเตอร์เน็ต ฟรีใหท้ัว่ถึงทุกชุมชน (2562) 
2. จดัระบบแสงสวา่งภายในชุมชนดว้ยระบบโซล่าเซลล ์(2562) 
3. ขดุลอกคลองท่าแพ (2563) 
4. ติดตั้งป้ายยนิดีตอ้นรับเมืองทุ่งสง บริเวณเทศบาลต าบลถ ้าใหญ่ (คลองท่าแพ) (2563) 
5. ปรับภูมิทศันบ์ริเวณคอสะพานคลองท่าแพ (2563) 

20 ราชบริพาร 1. จดัระเบียบการจอดรถอยา่งถาวรบนพ้ืนผิวถนนราชบริพารตลอดแนวเสน้ (2561) 

2. ตกแต่งสถานท่ีสวนสาธารณะถ ้าตลอด ใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีปลอดภยั สวยงามร่มร่ืน น่าเขา้

เยีย่มชม (2561) 

3. ติดตั้งหอกระจายข่าว (2563) 

4. จดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีคอยดูแลความปลอดภยัในสถานท่ีเพ่ือป้องกนัอาชญากรรมและ 

ยาเสพติด (2562) 

5. สร้างจิตส านึกเร่ืองการท้ิงขยะ การดูแลรักษาน ้ าประปาของส่วนรวม (2562) 

6. ใหด้ าเนินการตามแผนงานโครงการในการพฒันาพทุธสถานถ ้าตลอด (2561) 

21 ยา่นการคา้ 
 
 

1. การบริหารจดัการเร่ืองน ้ าท่วมอยา่งต่อเน่ือง 
2. การเก็บขยะไม่เป็นเวลา มาเก็บบา้งไม่เก็บบา้ง เก็บขยะใหส้ะอาด  
3. เวลามาลา้งถนนอยา่เท่าแต่ฉีด ฉีดไม่ดูคนอยูใ่นบา้น ท าใหน้ ้ าเขา้บา้น 
4. ป้ายจราจรเกาะกลางถนนหนา้โรงเรียนชยัชุมพล หา้งไทยสมบูรณ์ 
5. ขอใหมี้การขดุลอกคูระบายน ้ าเร่ือย ๆ เพ่ือป้องกนัน ้ าระบายไม่ทนั 

22 หน่วยงานของ
ราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องคก์รเอกชนและ
อ่ืน ๆ 
 

1. อยากใหพ้ฒันาความสะอาดของจุดต่าง ๆ ตามสถานท่ีขายของตอนเยน็ 
2. การป้องกนัน ้ าท่วม ดูแลท่อระบายน ้ า สร้างเข่ือนป้องกนัน ้ าท่วมในตวัเมืองทุ่งสง 
3. จดัภูมิทศัน์ส่ีแยกไฟแดง ชยัชุมพลใหส้วยงาม (มุมท่ีพกัรถจกัรยานยนตไ์ม่สวยงาม ควร
จะเอาออก) 
4. การก าจดัขยะ จดัถงัขยะไวต้ามจุดต่าง ๆ (บางจุดไม่มีถงัขยะเลย) 
5. การป้องกนัยาเสพติด 
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5.8 สรุปความต้องการทีใ่ห้เทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุงการด าเนินงานเป็นเร่ืองเร่งด่วนระดับเมือง  
 
ตารางที ่69 สรุปความต้องการทีใ่ห้เทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุงการด าเนินงานเป็นเร่ืองเร่งด่วนระดบัเมือง 

ล าดบั ประเดน็ ความต้องการทีใ่ห้เทศบาลเมืองทุ่งสงด าเนินการเป็นเร่ืองเร่งด่วนระดบัเมือง 
1 ขยะ/ความสะอาด 1. รณรงคก์ารคดัแยกขยะทางตน้ทางอยา่งจริงจงั 

2. การท าความสะอาดถนนลดฝุ่ นละออง ควรลา้งถนนทุกวนัหรืออยา่งนอ้ย
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 
3. บริหารจดัการขยะอยา่งครบวงจรทั้งระบบ 

2 ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบา้นเมือง 

1. จดัการสุนขัและแมวจรจดัอยา่งครบวงจร 
2. จดัระเบียบตลาดเปิดทา้ย ใหมี้จ านวนและวนัท าการท่ีลดลง 
3. อยากใหมี้สายตรวจเขา้ตรวจทุกชุมชน กวดขนัการมัว่สุมและเด็กเยาวชนท่ีขบั
รถเสียงดงัเวลากลางคืน 
4. หาวธีิการจดัการหรือก าจดันกพิราบ นกเอ้ียง และสตัวอ่ื์น ๆ ท่ีเป็นพาหะ 
น าโรค 
5. จดัระเบียบการบิณฑบาตพระสงฆท่ี์ยนืรอบริเวณจุดเดิมเป็นเวลานาน 
โดยเฉพาะถนนชนปรีดา 
6. จดัระเบียบคนเร่ร่อน คนจรจดั คนสติไม่สมประกอบ บริเวณตลาดเชา้     
ตลาดสด ตลาดโตรุ่้ง ยา่นการคา้ และสถานีรถไฟ อาจจะส่ือสารกบัญาติพ่ีนอ้ง
เพ่ือร่วมแกปั้ญหาหรือส่งตวัรักษา 
7. จดัระเบียบหาบเร่ แผงลอย ท่ีวางของขายบนทางสาธารณะ ทางเทา้ บริเวณ
ยา่นการคา้ ใหค้นสามารถเดินสญัจรได ้

3 การจราจร 1. เพ่ิมสญัญาณไฟจราจร ติดตั้งกระจกโคง้ บริเวณจุดเส่ียง 
2. จดัระเบียบจราจร ท่ีจอดรถ (แยกระหวา่งรถจกัรยานยนตก์บัรถยนต)์ การจอด
รถซอ้นคนั การสร้างจิตส านึก เพื่อลดปัญหารถติดและอุบติัเหตุ โดยเฉพาะ
ในช่วงเวลาเร่งด่วน  
3. ขอคืนพ้ืนท่ีฟตุบาท แกไ้ขปัญหาการวางของขายบนกีดขวางทางเทา้ 
4. เพ่ิมอาสาจราจรบริเวณทางร่วมทางแยก 
5. การจดัระบบเดินรถแบบวนัเวยใ์นช่วงเวลาเร่งด่วน 

4 ภูมิทศัน ์ 1. จดัระเบียบสายไฟเพื่อความปลอดภยัและสวยงาม ใหล้งดินถนนชนปรีดาจาก
หนา้เทศบาลทุ่งสงไปจรดส่ีแยกชนปรีดา หรือถนนเสน้อ่ืนท่ีมีความเหมาะสม 
2. ปรับปรุงภูมิทศัน์สถานท่ีต่าง ๆ สร้างเอกลกัษณ์ท่ีเป็นของเมืองทุ่งสง เพ่ือการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว 
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ล าดบั ประเดน็ ความต้องการทีใ่ห้เทศบาลเมืองทุ่งสงด าเนินการเป็นเร่ืองเร่งด่วนระดบัเมือง 
5 คุณภาพชีวติ 1. พฒันาสวนสาธารณะพฤกษาสิรินธร ถ ้าตลอด และสถานท่ีอ่ืน ๆ ใหเ้ป็น

สถานท่ีออกก าลงักายและเป็นแหล่งท่องเท่ียวหลกัของเทศบาลเมืองทุ่งสงอยา่ง
จริงจงั 
2. เพ่ิม WiFi หรือ อินเตอร์เน็ต ศูนย ์ICT ชุมชน ใหท้ัว่ถึงทุกชุมชน 
3. จดัระบบการศึกษาในทุกระดบัอยา่งจริงจงัเป็นรูปธรรม 
4. ใหค้วามรู้เก่ียวกบัการป้องกนัโรคติดต่อต่าง ๆ 

6 ยาเสพติด/ 
ความปลอดภยัในชีวติ
และทรัพยสิ์น 

1. ปรับปรุงระบบไฟส่องสวา่งถนนและซอย โดยเฉพาะจุดเส่ียง 
2. ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในชุมชนอยา่งจริงจงัและใหมี้ความยัง่ยนื 
3. ประสานสร้างสะพานลอยระหวา่งช่วงโรงเรียนเสริมปัญญาและหา้งสหไทย 
เพ่ือใหน้กัเรียนและประชาชนมีความสะดวกในการขา้มถนนช่วงชัว่โมงเร่งด่วน 

7 การระบายน ้ า/ 
การป้องกนัน ้ าท่วม 

1. ขดุลอกคูคลอง/ท่อระบายน ้ า/คูระบายน ้ า ตามจุดต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ือง 
2. ก าหนดแผนงาน/โครงการเพ่ือป้องกนัและแกไ้ขปัญหาน ้ าท่วมอยา่งย ัง่ยนื 
3. จดัการกบัผูรุ้กล ้าแม่น ้ าล าคลองต่าง ๆ 

8 ส่ิงแวดลอ้ม 1. รณรงคใ์หป้ลูกตน้ไมริ้มถนนเพ่ือความสวยงามและความร่มร่ืน สร้างป่า
ชุมชน เพื่อการลดโลกร้อน 
2. รณรงคป์ลูกจิตส านึกใหอ้นุรักษแ์ม่น ้ า ล าคลอง หว้ยหนอง ล าเหมือง การ
สร้างฝายน ้ าลน้ประเภทต่าง ๆ การป้องกนัการบุกรุกริมแม่น ้ าล าคลอง 
3. รณรงคใ์หป้ระชาชนลดการใชถุ้งพลาสติกและโฟมอยา่งจริงจงั 
4. ก าจดันกแร่ร่อน ป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่าง ๆ 

9 ถนน 1. ซ่อมแซมถนนท่ีช ารุดจนส่งผลต่อการจราจร 
2. ตีเสน้จราจรจุดท่ีมีขบัคัง่การจราจร 

10 ลานกีฬา/อุปกรณ์กีฬา 1. ส่งเสริมการออกก าลงักายอยา่งจริงจงั เช่น การจดัหาอุปกรณ์กีฬา เคร่ืองเล่น
เด็ก มาทดแทนของเก่าท่ีช ารุด ปรับปรุงพ้ืนสนาม เป็นตน้ 
2. สร้างสนามเด็กเล่นหรือเพ่ิมสนามกีฬาออกก าลงักายท่ีมีมาตรฐาน 

11 การสร้างอาชีพ/
เศรษฐกิจ 

1. ส่งเสริมอาชีพใหก้บัประชาชน ผูท่ี้มารายไดน้อ้ยและผูว้า่งงาน 
2. จดัหางานใหก้บันกัศึกษาท่ีจบใหม่ในแหล่งงานในเครือเทศบาลเมืองทุ่งสง 
3. ช่วยประชาสมัพนัธ์ตลาดชั้น 2 อยา่งจริงจงัและเป็นรูปธรรม ท าทนัที 

12 ช่วยเหลือ 
กลุ่มผูเ้ปราะบาง 

1. ดูแลและใหก้ารช่วยเหลือผูสู้งอาย ุคนพิการ และผูย้ากไร้ ท่ีช่วยเหลือตวัเอง
ไม่ไดอ้ยา่งเป็นระบบและครบวงจร 
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5.9 เปรียบเทยีบผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ีต่อการด าเนินงานตามภารกจิ   
ต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช  5 ปี ย้อนหลงั (ประจ าปี 2559-2563) 
 
ตารางที ่70 เปรียบเทยีบผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการด าเนนิงานตามภารกจิต่าง ๆ ของ
เทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช 5 ปี ย้อนหลงั (ประจ าปี 2559-2562) 

  ด้าน ค่าเฉลีย่ ระดบัความพงึพอใจ 

2559 2560 2561 2562 2563 2559 2560 2561 2562 2563 
1. โครงสร้างพ้ืนฐาน  3.235 3.260 3.428 3.529 3.675 ปาน

กลาง 
ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

มาก มาก 

2. การศึกษา 3.257 3.328 3.472 3.511 3.621 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

มาก มาก 

3. สาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

3.153 3.235 3.467 3.518 3.614 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

มาก มาก 

4. บริการสงัคมและ
สวสัดิการ 

3.283 3.316 3.395 3.524 3.551 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

มาก มาก 

5. การจดัการส่ิงแวดลอ้มและ
ทรัพยากร 

3.141 3.177 3.291 3.440 3.621 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

มาก 

6. การพฒันาเศรษฐกิจชุมชน
และอาชีพ 

3.121 3.112 3.228 3.411 3.430 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

7. การรักษาความสงบ
ปลอดภยัในชุมชน 

3.186 3.231 3.444 3.458 3.605 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

มาก 

8. การป้องกนัและบรรเทา 
สาธารณภยั   

3.186 3.231 3.272 3.423 3.650 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

มาก 

9. การท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรมประเพณี 

3.270 3.280 3.560 3.601 3.640 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

มาก มาก มาก 

10. การบริหารจดัการ
เทศบาล 

3.138 3.212 3.346 3.491 3.559 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

มาก 

รวม 3.199 3.273 3.403 3.495 3.596 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

มาก 
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5.10 เปรียบเทยีบผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ีต่อการด าเนินงานตามนโยบาย
เร่งด่วน (วาระท้องถิ่นเมืองทุ่งสง) 5 เร่ืองของผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง   
จังหวดันครศรีธรรมราช 5 ปี ย้อนหลัง (ประจ าปี 2559-2563) 
 
ตารางที ่71 เปรียบเทยีบผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการด าเนนิงานตามนโยบายเร่งด่วน  
(วาระท้องถิ่นเมืองทุ่งสง) 5 เร่ืองของผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช 5 ปี ย้อนหลงั 
(ประจ าปี 2559-2563) 

ด้าน ค่าเฉลีย่ ระดบัความพงึพอใจ 

2559 2560 2561 2562 2563 2559 2560 2561 2562 2563 
1. จดัความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบา้นเมือง 
ปรับปรุงถนน ทางเทา้ ปรับ  
ภูมิทศัน์เมือง และยกระดบั
มาตรฐานตลาดสดน่าซ้ือจดัท า
ฐานขอ้มูลและจดัระเบียบการ
ขายสินคา้หาบเร่ แผงลอยใน
เขตเทศบาลใหส้ าเร็จ  

3.246 3.261 3.428 3.529 3.670 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

มาก มาก 

2. สานต่อแผนป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาภยัพิบติัอุทกภยั  
วาตภยั และดินโคลนถล่ม 
ควบคู่กบัการป้องกนัภยัแลง้ท่ี
ส่งผลกระทบต่อชีวติ ความ
เป็นอยูแ่ละอาชีพของคนใน
ทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื 

3.197 3.195 3.272 3.423 3.650 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

มาก 

3. พฒันารายได ้เพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้
งบประมาณ และการบริหาร
ทรัพยสิ์นของเทศบาล 
ขบัเคล่ือนการพฒันาศูนย์
กระจายสินคา้ระบบรางภาคใต-้
ทุ่งสงใหส้ าเร็จ โดย
ประสานงานเชิงรุกกบักลไก
ภาครัฐ เอกชน และ        
ประชาสงัคมทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ และขบัเคล่ือน
โครงการสถานีขนส่งยอ่ยให้

3.128 3.110 3.307 3.464 3.430 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 
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ด้าน ค่าเฉลีย่ ระดบัความพงึพอใจ 

2559 2560 2561 2562 2563 2559 2560 2561 2562 2563 
เสร็จสมบูรณ์ เช่ือมโยงการ   
ใชง้านกบัสถานีขนส่งอ าเภอ     
ทุ่งสง เพ่ือน ามาซ่ึงรายไดใ้น
การพฒันาเมืองในอนาคต 
4. สนองนโยบายเร่งด่วนของ
รัฐบาล และจงัหวดั
นครศรีธรรมราชในเร่ือง        
ยาเสพติด โดยป้องกนักลุ่มเส่ียง
และประชาชนในทอ้งถ่ินไม่ให้
เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด 
และส่งเสริมใหผู้ติ้ดยาเสพติด
ไดรั้บการบ าบดัรักษาให้
กลบัมาเป็นคนดีของสงัคม ตาม
แนวทาง “เมืองสีขาว หัวใจสี
เขียว” 

3.148 3.195 3.420 3.361 3.513 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

มาก 

5. ก าหนดมาตรการ “เมืองสี
ขาว หัวใจสีเขียว” และ
ปฏิบติัการขั้นเด็ดขาดในการ
ขจดัอบายมุขและยาเสพติด 
รวมทั้งบงัคบัใชม้าตรการ
ปฏิบติัตามวนิยัจราจร และ
มาตรการประหยดัพลงังาน
ภายในองคก์รเทศบาลเมือง 
ทุ่งสง 

3.167 3.228 3.438 3.434 3.605 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

มาก 

รวม  3.177 3.212 3.373 3.573 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

มาก 
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5.11 เปรียบเทยีบผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ีต่อการด าเนินงานตามนโยบาย
การพฒันา 5 ด้านของผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 5 ปี ย้อนหลงั 
(ประจ าปี 2559-2563) 
 
ตารางที ่72 เปรียบเทยีบผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการด าเนนิงานตามนโยบายการ
พฒันา 5 ด้านของผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง  จงัหวดันครศรีธรรมราช 5 ปี ย้อนหลงั (ประจ าปี 2559-2563) 

ด้าน ค่าเฉลีย่ ระดบัความพงึพอใจ 

2599 2560 2561 2562 2563 2559 2560 2561 2562 2563 
1. นโยบายดา้นการพฒันา
การศึกษา ส่งเสริมการกีฬา 
ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพ่ือสร้าง 
ทุ่งสงเป็น “เมืองแห่งการเรียนรู้” 

3.267 3.319 3.459 3.526 3.625 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

มาก มาก 

2. นโยบายดา้นการพฒันา

เศรษฐกิจ เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพการ

พฒันาและส่งเสริมการคา้ขาย 

ของผูป้ระกอบการ ทุกประเภท 

ทุกระดบั และชุมชน ใหส้ามารถ

เพ่ิมรายได ้ลดรายจ่าย และมีขีด

ความสามารถในการแข่งขนั 

3.121 3.112 3.228 3.411 3.430 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

3. นโยบายดา้นดา้นการพฒันา

คุณภาพชีวติ ใหอ้ยูดี่มีสุข อยูเ่ยน็

เป็นสุข อยา่งย ัง่ยนื เพ่ือดูแลความ

เป็นอยูข่องประชาชนใหมี้

คุณภาพชีวติท่ีดี บา้นเมืองสะอาด

และเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความ

ปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 

ปลอดอาชญากรรม มีสุขภาวะ 

สุขอนามยัท่ีดี มีความสุข มีความ

อบอุ่นในครอบครัวชุมชน

เขม้แขง็ และมีส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 

 

 

3.173 3.233 3.397 3.504 3.597 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

มาก มาก 
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ด้าน ค่าเฉลีย่ ระดบัความพงึพอใจ 

2599 2560 2561 2562 2563 2559 2560 2561 2562 2563 
4. นโยบายดา้นการพฒันาระบบ
การบริหารจดัการ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในบริหารงาน
เทศบาลเมืองทุ่งสงโดยยดึหลกั
ธรรมาภิบาล ดว้ยความโปร่งใส 
เป็นธรรม ตรวจสอบได ้มุ่งผล 
ประโยชนข์องประชาชนเป็น
หลกั บูรณาการทุกภาคส่วน ใหมี้
ส่วนร่วมร่วมคิด ร่วมวางแผน 
ร่วมท า ร่วมตรวจสอบ ร่วม
ประเมินผล ร่วมรับผดิชอบ ร่วม
รับผลการพฒันา และร่วม
ภาคภูมิใจกบัความส าเร็จจากผล
ของพฒันาเมือง ทุ่งสงท่ีได้
ร่วมกนัท าอยา่งต่อเน่ืองดว้ย
ความรู้สึกรวมเป็นหน่ึงเดียววา่ 
“ทุกคนเป็นเจ้าของเมือง ทุ่งสง
ร่วมกัน” 

3.138 3.212 3.346 3.491 3.559 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

มาก 

5. นโยบายดา้นการวางผงัเมือง
และผงัชุมชน พฒันาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ เพื่อรองรับการ
พฒันาเศรษฐกิจ และสงัคม     
การจดัการความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบา้นเมือง การจดั
การจราจร และภูมิทศัน์ของเมือง 
การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม และท่ีส าคญัอยา่งยิง่
คือการจดัการภยัพิบติัอทุกภยั  
วาตภยั ดินถล่ม ภยัแลง้ และ
อคัคีภยั 

3.206 3.234 3.350 3.476 3.655 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

มาก 

รวม 3.181 3.262 3.356 3.481 3.573 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

มาก 
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5.12 เปรียบเทยีบผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ีต่อการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาล 4 ยุทธศาสตร์ตามแผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) 
เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช 5 ปี ย้อนหลัง (ประจ าปี 2559-2563) 
 
ตารางที ่73 เปรียบเทยีบผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการด าเนนิงานตามยุทธศาสตร์การ
พฒันาของเทศบาล 4 ยุทธศาสตร์ ตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดั
นครศรีธรรมราช 5 ปี ย้อนหลงั (ประจ าปี 2559-2563) 

ด้าน ค่าเฉลีย่ ระดบัความพงึพอใจ 

2559 2560 2561 2562 2563 2559 2560 2561 2562 2563 
1. พฒันาการศึกษา ศาสนา 
ประเพณี ศิลปวฒันธรรม และ
การกีฬาแบบบูรณาการสู่
คุณภาพมาตรฐานท่ีเหนือกวา่ 

3.267 3.321 3.477 3.527 3.625 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

มาก มาก 

2. ร่วมกนัจดัวางผงัเมือง 
พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
รักษาส่ิงแวดลอ้ม ป้องกนั   
น ้ าท่วม สู่เมืองน่าอยูอ่ยา่ง
ย ัง่ยนื 

3.207 3.240 3.337 3.468 3.654 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

มาก 

3. ร่วมกนัพฒันาเศรษฐกิจ
และสงัคม สู่คุณภาพชีวติท่ี
ดีกวา่ 

3.159 3.206 3.301 3.469 3.430 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

4. ปรับปรุงและพฒันาการ
บริหารจดัการองคก์รเทศบาล
และองคก์รชุมชนสู่การ
บริหารจดัการท่ีดีโดยทุกภาคี
มีส่วนร่วมแบบบูรณาการ
รองรับความเปล่ียนแปลงสู่
เทศบาลอจัฉริยะ 

3.148 3.215 3.346 3.491 3.559 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

มาก 

รวม 3.195 3.262 3.365 3.489 3.567 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

มาก 
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5.13 เปรียบเทยีบผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ีต่อการให้บริการด้านบริหาร
จัดการขยะของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช 5 ปี ย้อนหลงั (ประจ าปี 2559-2563) 
 
ตารางที ่74 เปรียบเทยีบผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บริการด้านบริหารจดัการขยะ
ของเทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช 5 ปี ย้อนหลงั (ประจ าปี 2559-2563) 

ด้าน ค่าเฉลีย่ ระดบัความพงึพอใจ 

2559 2560 2561 2562 2563 2559 2560 2561 2562 2563 
1. ความสะอาดของถนน 
ช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 

3.30 3.45 3.36 3.59 3.72 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

มาก มาก 

2. ความสะอาดของถนน 
ช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 

3.20 3.40 3.43 3.52 3.67 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

มาก มาก 

3. ความสะอาดของถนน 
ช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 

3.17 3.32 3.43 3.46 3.64 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

มาก 

4. ความสะอาดของถนนโดย
ภาพรวม 

3.24 3.40 3.38 3.48 3.66 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

มาก 

5. การปฏิบติัหนา้ท่ีกวาดขยะ
ของเจา้หนา้ท่ี 

3.24 3.39 3.40 3.49 3.60 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

มาก 

6. การเก็บ/ขนขยะ/การลา้งท า
ความสะอาด/การดูดฝุ่ น 

3.16 3.27 3.33 3.46 3.58 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

มาก 

7. พนกังานกวาดขยะปฏิบติั
หนา้ท่ีไดท้ัว่ถึงในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ 

3.18 3.35 3.36 3.53 3.54 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

มาก มาก 

8. การด าเนินงานของเทศบาล
ดา้นการบริหารจดัการขยะ 

3.20 3.40 3.45 3.63 3.58 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

มาก มาก 

รวม 3.210 3.372 3.391 3.519 3.623 ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

มาก มาก 
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5.14 เปรียบเทยีบความพงึพอใจของชุมชนต่าง ๆ ทีม่ีต่อการด าเนินงานของเทศบาลเมืองทุ่งสง 
จังหวดันครศรีธรรมราช 5 ปี ย้อนหลัง (ประจ าปี 2559-2565) 
 

ตารางที ่75 เปรียบเทยีบความพงึพอใจของชุมชนต่าง ๆ ทีม่ต่ีอการด าเนินงานของเทศบาลเมืองทุ่งสง   
จงัหวดันครศรีธรรมราช 5 ปี ย้อนหลงั (ประจ าปี 2559-2563) 
ชุมชน ค่าเฉลีย่ ระดบัความพงึพอใจ 

2559 2560 2561 2562 2563 2559 2560 2561 2562 2563 

1. เขาปรีดี 2.449 3.559 3.437 3.590 3.358 นอ้ย มาก ปานกลาง มาก ปานกลาง 

2. สะพานเหล็ก 3.337 3.181 2.402 3.415 3.786 ปานกลาง ปานกลาง นอ้ย ปานกลาง มาก 

3. เปรมประชา 3.405 2.528 3.262 3.528 3.791 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง มาก มาก 

4. บา้นในหวงั 3.699 2.727 2.885 3.383 4.068 มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง มาก 
5. ทุ่งสง-ห้วยยอด 3.497 3.346 3.442 3.657 3.514 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง มาก มาก 

6. หลงัโรงพยาบาลทุ่งสง 3.632 3.340 3.671 3.556 3.068 มาก ปานกลาง มาก มาก ปานกลาง 

7. ทุ่งสง-นาบอน 3.400 3.614 2.647 3.709 4.384 ปานกลาง มาก ปานกลาง มาก มาก 
8. บา้นพกัรถไฟทุ่งสง 3.202 3.313 2.890 3.386 3.238 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

9. ประชาอุทิศ 1.968 3.336 3.817 3.492 3.209 นอ้ย ปานกลาง มาก ปานกลาง ปานกลาง 

10. ท่าแพเหนือ 3.166 3.372 3.435 3.361 3.871 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง มาก 

11. ท่าแพใต ้ 3.449 3.463 3.035 3.617 3.889 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง มาก มาก 

12. บา้นนาเหนือ 3.256 3.287 3.927 3.253 3.498 ปานกลาง ปานกลาง มาก ปานกลาง ปานกลาง 

13. เสริมชาติ 3.303 3.035 3.509 3.295 3.827 ปานกลาง ปานกลาง มาก ปานกลาง มาก 

14. ยทุธศาสตร์ 3.077 3.318 3.248 3.464 3.431 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

15. ตลาดใน 3.601 3.808 3.881 3.484 4.258 มาก มาก มาก ปานกลาง มาก 
16. ตะวนัออกวดัชยัชุมพล 3.157 3.117 3.587 3.281 3.464 ปานกลาง ปานกลาง มาก ปานกลาง ปานกลาง 

17. หมู่บา้นพฒันา 3.364 3.055 3.520 3.444 3.344 ปานกลาง ปานกลาง มาก ปานกลาง ปานกลาง 

18. ตลาดสด 3.767 2.989 2.976 2.925 4.310 มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง มาก 

19. โดมทองธานี (ท่าแพ) 3.057 3.158 3.678 3.361 3.997 ปานกลาง ปานกลาง มาก ปานกลาง มาก 

20. ราชบริพาร 3.766 3.289 3.311 3.310 3.578 มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง มาก 
21. ยา่นการคา้ 3.248 3.200 3.732 3.337 3.330 ปานกลาง ปานกลาง มาก ปานกลาง ปานกลาง 

22. หน่วยงานของราชการ 
รัฐวิสาหกิจ องคก์รเอกชน 

3.464 3.204 3.577 3.484 3.666 ปานกลาง ปานกลาง มาก ปานกลาง มาก 

รวม 3.199 3.273 3.403 3.495 3.596 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง สูง 
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5.15 เปรียบเทยีบความต้องการทีใ่ห้เทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุงการด าเนินงานเป็นเร่ืองเร่งด่วน
ระดับเมือง 5 ปี ย้อนหลงั (ประจ าปี 2559-2563) 
 

 

ตารางที ่76 เปรียบเทยีบความต้องการทีใ่ห้เทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุงการด าเนินงานเป็นเร่ืองเร่งด่วนระดบัเมือง   
5 ปี ย้อนหลงั (ประจ าปี 2559-2563)  

ล าดบั 2559 2560 2561 2562 2563 
1 หอกระจายข่าว กลอ้งวงจรปิด CCTV การจราจร ความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยของบา้นเมือง 
ขยะ/ความสะอาด 

2 กลอ้งวงจรปิด 
CCTV 

หอกระจายข่าว ยาเสพติด/ 
ความปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพยสิ์น 

การจราจร ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบา้นเมือง 

3 ฝายมีชีวิต/ 
คูระบายน ้า 

ลานกีฬา/อุปกรณ์กีฬา กลอ้งวงจรปิด CCTV ขยะ/ความสะอาด การจราจร 

4 ลานกีฬา/ 
อุปกรณ์กีฬา 

การจราจร การระบายน ้า/ 
การป้องกนัน ้าท่วม 

ภูมิทศัน์ ภูมิทศัน์ 

5 ปรับภูมิทศัน์/ 
ส่ิงแวดลอ้ม 

ถนน ถนน คุณภาพชีวติ คุณภาพชีวติ 

6 การสร้างอาชีพ ปรับภูมิทศัน์/ 
ส่ิงแวดลอ้ม 

ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของ
บา้นเมือง 

ยาเสพติด/ 
ความปลอดภยัในชีวติ
และทรัพยสิ์น 

ยาเสพติด/ 
ความปลอดภยัในชีวติ
และทรัพยสิ์น 

7 การจราจร ฝายมีชีวิต/คูระบายน ้า ลานกีฬา/อุปกรณ์กีฬา ส่ิงแวดลอ้ม การระบายน ้า/ 
การป้องกนัน ้าท่วม 

8 ถนน ขยะ/ความสะอาด ขยะ/ความสะอาด การระบายน ้า/ 
การป้องกนัน ้าท่วม 

ส่ิงแวดลอ้ม 

9 ยาเสพติด/ 
ความปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพยสิ์น 

ยาเสพติด/ 
ความปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพยสิ์น 

หอกระจายข่าว ลานกีฬา/อุปกรณ์กีฬา ถนน 

10 ขยะ/ความสะอาด การสร้างอาชีพ ระบบไฟฟ้า การสร้างอาชีพ/เศรษฐกิจ ลานกีฬา/อุปกรณ์กีฬา 
11 ประเพณีวฒันธรรม อุปกรณ์ท่ีท าการ

ชุมชน 
ภูมิทศัน์ กลอ้งวงจรปิด CCTV การสร้างอาชีพ/

เศรษฐกิจ 
12 สวนพฤกษา ประเพณีวฒันธรรม ส่ิงแวดลอ้ม การบริหารจดัการ ช่วยเหลือกลุ่มผูเ้ปราะบาง 

13 ช่วยเหลือผูย้ากไร้ จดัระเบียบการ
บิณฑบาตพระสงฆ ์

การสร้างอาชีพ/
เศรษฐกิจ 

ประเพณีวฒันธรรม - 

14 - ช่วยเหลือผูย้ากไร้ ประเพณีวฒันธรรม ระบบน ้า - 
15 - - ช่วยเหลือผูย้ากไร้ ถนน - 
16 - - ระบบน ้าประปา หอกระจายข่าว - 
17 - - คุณภาพชีวติ ระบบไฟฟ้า - 
18 - - - ช่วยเหลือกลุ่มผูเ้ปราะบาง - 
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แบบประเมิน 

ความพงึพอใจของประชาชน 

ที่มีต่อการด าเนินงาน 

ของเทศบาลเมืองทุ่งสง 

 



 1 
แบบสอบถาม 

เร่ือง ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการด าเนนิงานของเทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2563 
ค าช้ีแจง แบบสอบถามฉบบัน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือส ารวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงานของเทศบาลเมืองทุ่งสง  

จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2563โดยขอ้มูลท่ีไดรั้บจากแบบสอบถามฉบบัน้ีเทศบาลเมืองทุ่งสง จะน าผลไปใชใ้นการปรับปรุง
และพฒันางานดา้นต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชน จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามฉบับน้ีทุก
ขอ้ความตามความเป็นจริง ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดรั้บจากท่านจะถูกเก็บรักษาเป็นความลบัโดยจะน าเสนอผลการประเมินในภาพรวมเท่านั้น และ
ขอขอบคุณทุกท่านท่ีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถามคร้ังน้ี 

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

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

 2. ผู้ประเมนิต้องการประเมนิความพงึพอใจของท่าน ช่วงเวลาตั้งแต่วนัที ่1 ตุลาคม 2562 ถึงวนัที ่30 กนัยายน 2563 

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 าเนินงานของเทศบาลเมืองทุ่งสง   

จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2563 

ค าช้ีแจง ให้ท่านท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่อง  ทีต่รงกบัความคดิเห็นของท่านให้มากทีสุ่ด 

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

ประเดน็พจิารณา 
ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการด าเนินงานของ 

เทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2563 

ระดบัความพงึพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ท่ีสุด 
(1) 

เหตุผลท่ีพอใจน้อย
หรือพอใจน้อยท่ีสุด 

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. มีการสร้าง/ปรับปรุง/บ ารุงรักษาถนน สะพาน และปรับปรุงภูมิทศัน์

เกาะกลางมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม (ช่าง) 
      

2. มีการก่อสร้าง/ปรับปรุง/บ ารุงรักษาท่อระบายน ้า คูระบายน ้า และ       
คูคลอง (ช่าง) 

      

3. มีการก่อสร้าง/ปรับปรุง/บ ารุงรักษาทางเทา้ (ช่าง)       
4. ไฟฟ้ามีความสะดวกและทัว่ถึง (ช่าง)       
5. น ้าประปามีความสะดวกและทัว่ถึง (ช่าง)       
6. มาตรฐานคุณภาพน ้าประปา (ส่วนภูมิภาค/ชุมชุน) (ช่าง)       
7. มีสวนสาธารณะ สวนหยอ่ม สวยงามและเป็นระเบียบ (ช่าง)       
8. การจดัการดา้นการผงัเมือง/การควบคุมอาคาร/การตรวจอาคาร (ช่าง)       
9. ความพึงพอใจต่อการใชป้ระโยชน์ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน (ช่าง)       
10. การด าเนินงานของเทศบาลดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน (ช่าง)       

2. ด้านการศึกษา 
11. การใหค้วามรู้และจดักิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์แก่เดก็และเยาวชน (ศึกษา)       
12. การส่งเสริมและสนบัสนุนการเรียนรู้ของประชาชน/ชุมชน เช่น 

หอสมุด/ท่ีอ่านหนงัสือพิมพป์ระจ าชุมชน/อินเตอร์เน็ตชุมชน/ 
ศูนยล์ดโลกร้อน/ฝายท่าแพ เป็นตน้ (ศึกษา) 

      

13. การส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาทอ้งถ่ิน (ศึกษา)       
14. พฒันาการของนกัเรียนในการอ่าน เขียน และพูดภาษาไทย (ศึกษา)       
15. พฒันาการของนกัเรียนในการอ่านและพูดภาษาองักฤษ (ศึกษา)       
16. การจดัการศึกษาระดบัศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ (ศึกษา)       
17. การจดัการศึกษาระดบัปฐมวยั (ศึกษา)       
18. การจดัการศึกษาระดบัประถมศึกษา (ศึกษา)       
19. การจดัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา (ศึกษา)       
20. การส่งเสริมและสนบัสนุนโครงการอาหารเสริมและอาหารกลางวนั

ใหก้บัเดก็นกัเรียนของศูนยเ์ดก็เลก็และโรงเรียนในสังกดั (ศึกษา) 
      

21. การดูแลสุขภาพพลานมยัของนกัเรียน (อนามยัโรงเรียน) (ศึกษา)       



 3 
ประเดน็พจิารณา 

ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการด าเนินงานของ 
เทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2563 

ระดบัความพงึพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ท่ีสุด 
(1) 

เหตุผลท่ีพอใจน้อย
หรือพอใจน้อยท่ีสุด 

22. การประชาสัมพนัธ์กิจกรรมของโรงเรียนอยา่งทัว่ถึง (ศึกษา)       
23. การด าเนินงานของเทศบาลดา้นการศึกษา (ศึกษา)       

3. ด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
24. การให้บริการด้านส่งเสริมสุขภาพ  

การส่งเสริมและสนบัสนุนใหป้ระชาชนออกก าลงักาย เป็นตน้ 
(สาธารณสุข) 

      

25. การให้บริการด้านการป้องกนัและควบคุมโรค  
การด าเนินงานดา้นการป้องกนัโรค เช่น โรคไขเ้ลือดออก โรคอุบติั
ใหม่และอุบติัซ ้า การฉีดพ่นหมอกควนั/ละอองฝอย การฉีดวคัซีนโรค
พิษสุนขับา้ เป็นตน้ (สาธารณสุข) 

      

26. การให้บริการด้านการรักษาพยาบาล 
การบริการรักษาพยาบาลโดยคลินิกสหเวชประชาอุทิศ (สาธารณสุข) 

      

27. การให้บริการด้านฟ้ืนฟูสภาพ 
การบริการเยีย่มบา้นผูสู้งอาย ุการดูแลผูสู้งอายท่ีุมีภาวะพึ่งพิง/ผูพ้ิการ 
(สาธารณสุข) 

      

28. การให้บริการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
มาตรการการควบคุมสุขลกัษณะท่ีดีในการผลิตอาหาร เช่น การตรวจ
ร้านอาหารแผงลอย/สารปนเป้ือนในอาหาร เป็นตน้ (สาธารณสุข) 

      

29. การให้บริการด้านสาธารณสุขมูลฐาน 
การส่งเสริม พฒันางานสาธารณะสุขมูลฐาน ป้องกนั เฝ้าระวงั และ
รณรงคใ์หเ้กิดสุขภาพท่ีดีแก่ประชาชน เช่น การดูแลสุขภาพประชาชน
ในชุมชนโดยอาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.) เป็นตน้ (สาธารณสุข) 

      

30. การให้บริการด้านระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (สาธารณสุข)       

31. การให้บริการด้านบริหารจัดการขยะ 
ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 05.00-07.00 น. (สาธารณสุข) 

      

32. การให้บริการด้านบริหารจัดการขยะ 
ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 09.00-12.00 น. (สาธารณสุข) 

      

33. การให้บริการด้านบริหารจัดการขยะ 
ความสะอาดของถนน ช่วงเวลา 13.00-16.00 น. (สาธารณสุข) 

      

34. การให้บริการด้านบริหารจัดการขยะ 
ความสะอาดของถนนโดยภาพรวม (สาธารณสุข) 

      

35. การให้บริการด้านบริหารจัดการขยะ 
การปฏิบติัหนา้ท่ีกวาดขยะของเจา้หนา้ท่ี (สาธารณสุข) 

      

36. การให้บริการด้านบริหารจัดการขยะ 
การเก็บ/ขนขยะ/การลา้งท าความสะอาด/การดูดฝุ่ น (สาธารณสุข) 

      

37. การให้บริการด้านบริหารจัดการขยะ 
พนกังานกวาดขยะปฏิบติัหนา้ท่ีไดท้ัว่ถึงในพ้ืนท่ีรับผดิชอบ 
(สาธารณสุข) 

      



 4 
ประเดน็พจิารณา 

ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการด าเนินงานของ 
เทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2563 

ระดบัความพงึพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ท่ีสุด 
(1) 

เหตุผลท่ีพอใจน้อย
หรือพอใจน้อยท่ีสุด 

38. การให้บริการด้านบริหารจัดการขยะ 
การด าเนินงานของเทศบาลดา้นการบริหารจดัการขยะ (สาธารณสุข) 

      

39. การรณรงคแ์ละป้องกนัเฝ้าระวงัเพ่ือแกไ้ขปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี 
เช่น โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดทั้งในและนอก
โรงเรียน เป็นตน้ (สวสัดิการสังคม) 

      

40. การส่งเสริมและสนบัสนุนการป้องกนัปัญหายาเสพติด และลดอตัรา
การติดยาเสพติดในเยาวชนและประชาชนทัว่ไป (สวสัดิการสังคม) 

      

41. การส่งเสริมและสนบัสนุนใหน้กัเรียนเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาตาม
ศกัยภาพและความพร้อม (ศึกษา) 

      

42. การด าเนินงานของเทศบาลดา้นสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 
(สาธารณสุข) 

      

4. ด้านบริการสังคมและสวสัดกิาร 
43. การจดักิจกรรมนนัทนาการ/ลานกีฬาชุมชนใหแ้ก่ประชาชนในทุก

กลุ่มอาย ุ(สวสัดิการสังคม) 
      

44. พฒันาทกัษะดา้นการกีฬาของเยาวชนและประชาชน เพ่ือน าสู่ความ
เป็นมืออาชีพ (ศึกษา) 

      

45. การส่งเสริมและสนบัสนุนการด าเนินงานดา้นการกีฬาในทุกระดบั 
(ศึกษา) 

      

46. การจดัพ้ืนท่ีส าหรับจดักิจกรรมนนัทนาการ/ออกก าลงักาย (ศึกษา)       
47. การดูแลสวสัดิการในดา้นต่าง ๆ แก่ เดก็ คนพิการ ผูสู้งอาย ุ

ผูด้อ้ยโอกาส และผูป่้วยโรคเอดส์ เดก็แรกเกิดและสังคมสงเคราะห์ 
(สวสัดิการสังคม) 

      

48. การส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แขง็แก่ชุมชน ใหบ้ริหารจดัการ
ดว้ยตนเอง (สวสัดิการสังคม) 

      

49. การส่งเสริมและสนบัสนุนใหชุ้มชนด ารงชีวติตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (สวสัดิการสังคม) 

      

50. การด าเนินงานของเทศบาลดา้นบริการสังคมและสวสัดิการ 
(สวสัดิการสังคม) 

      

5. ด้านการจัดการส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร 
51. การบริหารจดัการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู (สุขาภิบาล)       
52. การใชน้ ้ าส าหรับการอุปโภคบริโภค (สาธารณสุข)       
53. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการรณรงคส์ร้างจิตส านึกในการจดัการ

ขยะตน้ทาง (สวสัดิการสังคม) 
      

54. ผลการด าเนินโครงการพลิกถุงพลิกโลกมุ่งสู่ทุ่งสงเมืองคาร์บอนต ่า 
(สาธารณสุข) 

      

55. การด าเนินงานของเทศบาลดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากร 
(สุขาภิบาล) 
 

      



 5 
ประเดน็พจิารณา 

ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการด าเนินงานของ 
เทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2563 

ระดบัความพงึพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ท่ีสุด 
(1) 

เหตุผลท่ีพอใจน้อย
หรือพอใจน้อยท่ีสุด 

6. ด้านการพัฒนาเศรษฐกจิชุมชนและอาชีพ 
56. การส่งเสริมดา้นเศรษฐกิจในภาพรวม/เศรษฐกิจชุมชน เช่น การส่งเสริม

พฒันาอาชีพหรือสร้างรายไดแ้ก่ชุมชน เป็นตน้ (สวสัดิการสังคม) 
      

57. การจดัการแข่งขนักีฬาในทุกระดบัเป็นการกระตุน้เศรษฐกิจ การคา้ แก่
ผูป้ระกอบการ พอ่คา้ แม่คา้ และประชาชนในอ าเภอทุ่งสง ท าใหมี้รายได้
เพิม่มากยิง่ข้ึน (ศึกษา) 

      

58. ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมดา้นการท่องเท่ียวของเทศบาล 
(ส านกัปลดั: ท่องเท่ียว) 

      

59. การด าเนินงานของเทศบาลดา้นการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ 
(ส านกัปลดั) 

      

7. ด้านการรักษาความสงบปลอดภัยในชุมชน 
60. การพฒันา และปรับปรุง พร้อมทั้งจดัหาเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้น

การจราจร และส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนใหป้ฏิบติัตามกฎ
จราจร (ส านกัปลดั: เทศกิจ) 

      

61. การจดัระเบียบจราจรทางถนน ทางเทา้ และความไม่เป็นระเบียบ
เรียบร้อยของเมือง เช่น หาบเร่ แผงลอย และการรุกล ้าท่ีสาธารณะ   
เป็นตน้ (ส านกัปลดั: เทศกิจ) 

      

62. การจดัระเบียบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของป้ายโฆษณาและ
ก าหนดจุดติดตั้ง (ส านกัปลดั: เทศกิจ) 

      

63. การเปรียบเทียบปรับผูก้ระท าผดิในการติดตั้งป้ายโฆษณาในท่ี
สาธารณะโดยไม่ไดรั้บอนุญาต (ส านกัปลดั: เทศกิจ) 

      

64. การแต่งกายของเจา้หนา้ท่ีเทศกิจมีความสุภาพเป็นระเบียบเรียบร้อย 
(ส านกัปลดั: เทศกิจ) 

      

65. การดูแลความสงบและความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นของ
ประชาชน (ส านกัปลดั: เทศกิจ) 

      

66. การด าเนินงานของเทศบาลดา้นการรักษาความสงบปลอดภยัในชุมชน 
(ส านกัปลดั: เทศกิจ) 

      

8. ด้านการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
67. การเตือนภยัและประชาสัมพนัธ์ก่อนเกิดเหตุ (ส านกัปลดั: ป้องกนั)       
68. การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในชุมชนดา้นน ้าท่วม  

(ส านกัปลดั: ป้องกนั) 
      

69. การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในชุมชนดา้นภยัแลง้  
(ส านกัปลดั: ป้องกนั) 

      

70. การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในชุมชนดา้นอคัคีภยั  
(ส านกัปลดั: ป้องกนั) 

      

71. การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในชุมชนดา้นวาตภยั  
(ส านกัปลดั: ป้องกนั) 
 

      



 6 
ประเดน็พจิารณา 

ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการด าเนินงานของ 
เทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2563 

ระดบัความพงึพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ท่ีสุด 
(1) 

เหตุผลท่ีพอใจน้อย
หรือพอใจน้อยท่ีสุด 

72. การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในชุมชนดา้นอุบติัเหตุ 
(ส านกัปลดั: ป้องกนั) 

      

73. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจดัการน ้าท่วม 
(ส านกัปลดั: ป้องกนั) 

      

74. การช่วยเหลือผูป้ระสบภยัดา้นสาธารณภยั (ส านกัปลดั: ป้องกนั)       
75. การใหค้วามรู้เก่ียวกบัการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยักบั

ประชาชนในและนอกพ้ืนท่ีเขตเทศบาล (ส านกัปลดั: ป้องกนั) 
      

76. การด าเนินงานของเทศบาลดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
(ส านกัปลดั: ป้องกนั) 

      

9. ด้านการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมประเพณี  
77. การจดัโครงการ/กิจกรรม เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษว์ฒันธรรม 

ศิลปะการแสดง และประเพณีหรือภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีเทศบาล
ด าเนินการเอง (ศึกษา) 

      

78. การจดัโครงการเพ่ือส่งเสริมศิลปะการแสดงในสถานศึกษา เช่น 
โครงการหน่ึงโรงเรียนหน่ึงศิลปะการแสดง เป็นตน้ (ศึกษา) 

      

79. การพฒันา ปรับปรุงสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ เช่น ถ  ้าตลอด/มูลนิธิซ าปอกง 
(เจา้แม่กวนอิม) เป็นตน้ (ช่าง) 

      

80. การด าเนินงานของเทศบาลดา้นการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมประเพณี 
(ศึกษา)  

      

10. ด้านการบริหารจดัการเทศบาล 
81. เทศบาลรับฟังความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะจากประชาชนและมี

ช่องทางใหท่้านแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะวธีิการด าเนินงาน 
(ทุกกอง) 

      

82. การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลเป็นไปตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด (ทุกกอง) 

      

83. การเผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ขอ้มูล
โครงการ/กิจกรรม ของเทศบาลก่อนด าเนินงาน และการรายงานผล
การด าเนินงานใหป้ระชาชนรับทราบภายหลงัจากการด าเนินงานเสร็จ
ส้ินแลว้ โดยผา่นทางส่ือต่าง ๆ เช่น วทิย ุหอกระจายข่าว วารสาร    
แผน่พบั และเวบ็ไซต ์www.thungsong.com เป็นตน้ (วชิาการ) 

      

84. ประชาชนไดรั้บประโยชน์จากผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมอนั
น าไปสู่การแกไ้ขปัญหาและตอบสนองความตอ้งการของประชาชน
ในทอ้งถ่ินได ้(ทุกกอง) 

      

85. เทศบาลมีการใหบ้ริการประชาชนนอกสถานท่ี (ทุกกอง)       
86. การส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน (ทุกกอง)       
87. การด าเนินงานของเทศบาลดา้นการบริหารจดัการเทศบาล (ทุกกอง)       

 
 

http://www.thungsong.com/


 7 
ตอนที ่3 ความต้องการทีใ่ห้เทศบาลเมืองทุ่งสง ด าเนินการเป็นเร่ืองเร่งด่วนระดบัประชาชน ความคดิเห็นทัว่ไปและข้อเสนอแนะ 
ระดบัความต้องการเร่งด่วน ความต้องการทีใ่ห้เทศบาลเมืองทุ่งสง ด าเนินการเป็นเร่ืองเร่งด่วน 

1  

2  

3  

4  

5  

1. ในช่วง 1 ปี ท่ีผา่นมา ท่านคิดวา่งานดา้นใดของเทศบาลเมืองทุ่งสง ท่ีมีการพฒันาอยา่งชดัเจนท่ีสุด........................................................ 
…………………….…………………………………………………………………………………………………….………………… 
2. ท่านมีความตอ้งการใหเ้ทศบาลเมืองทุ่งสง ปรับปรุงการด าเนินงานในเร่ืองใดมากท่ีสุด....................…………………………………... 
เพราะเหตใุด….…………………………………………………………………………………………………….……………………… 
3. ท่านคิดวา่เทศบาลเมืองทุ่งสง  
 มีจุดเด่นเร่ืองอะไร…………………………………..…………………………………………………………………………... 
 มีจุดดอ้ยเร่ืองอะไร……………………………………………….……………………………………………………………… 
4. ขอ้เสนอแนะต่อการการด าเนินงาน 

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

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

4.3 ดา้นสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม……………………………………………………………………………………………. 
…………….…………………………………………………………………………………………………….………………………… 

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

4.5 ดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากร……...…………………………………………………………………………… 
…………….…………………………………………………………………………………………………….………………………… 

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

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

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

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

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

4.11 ประเด็นท่ีอยากใหมี้การสอบถามเพ่ิมเติม..........…………………………………………………………………………… 
…………….…………………………………………………………………………………………………….………………………… 
ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………….…………………………………………………………………………………………………….………………… 

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงท่ีสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 



 
 
 
 

 
 

 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 

(ขอบเขตงานที่ 2) 
การประเมินความพงึพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ                

ของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช  
 

ภายใต้โครงการ 
จ้างที่ปรึกษาวจิัยและประเมินผลความพงึพอใจของประชาชน 

ที่มีต่อเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช  
ประจ าปี 2563 

 

จัดท าโดย 

อาจารย์รัฐศวรรธน์  กิง่แก้ว และคณะ 

วทิยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ 
 

โครงการนีไ้ด้รับงบประมาณจากเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช  
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 

 
 



บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 
ค ำน ำ 

การปกครองในรูปแบบเทศบาล เป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีรัฐบาลกระท าเพ่ือช่วยแกไ้ขปัญหาการปกครอง
ทอ้งถ่ิน ท่ีเรียกวา่ นโยบายสาธารณะ โดยก าหนดเป็นหลกัการหรือกลวิธีท่ีจะน าไปสู่เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้และ
รวมถึงการตดัสินใจเก่ียวกบัเป้าหมายนั้นดว้ย ซ่ึงจะตอ้งมีการก าหนดแผนหรือโครงการมาด าเนินกิจกรรมนั้น จึง
จะท าใหเ้ป้าหมายนั้นบรรลุผลอยา่งมีประสิทธิภาพ (อนุสรณ์ ล่ิมมณี, 2556) โดยมีกิจกรรมในดา้นต่าง ๆ เช่น การ
บริการในดา้นการศึกษา สวสัดิการ การคมนาคม เป็นตน้ ทั้งน้ีทอ้งถ่ินตอ้งมีการวางแผน ก าหนดแนวทางของการ
กระท าในรูปของคณะกรรมการ มีสิทธิเสรีภาพในการก าหนดกฎ ขอ้บงัคบั ให้สอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ินและเกิด
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 
มีนาคม พ.ศ. 2547 เทศบาลเมืองทุ่งสง เป็นชุมชนท่ีมีแนวโนม้การขยายตวัสูงและเป็นศูนยก์ลางความเจริญแห่ง
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. 2545 ซ่ึงเป็นกฎหมายท่ีเป็นท่ีมาของการปฏิรูป
ระบบราชการไดว้างกรอบแนวทางการบริหารราชการไวว้า่ การบริหารราชการตอ้งเป็นไป เพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน เกิดผลสมัฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุม้ค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอน
การปฏิบติังาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานท่ีไม่จ าเป็น การกระจายอ านาจตดัสินใจ การอ านวยความ
สะดวกและตอบสนองความตอ้งการของประชาชน อนัเป็นท่ีมาของพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และ
วธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  

การประเมินผลการปฏิบติังานเป็นส่ิงส าคญั เพราะการประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งสม ่าเสมอ จะเป็น
การสร้างระบบการควบคุมตนเองให้มีการตรวจสอบ ติดตาม วดัผลการปฏิบัติงาน และการประเมินผลท่ีมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการประเมินผลการปฏิบติัราชการท่ีน าผลการประเมินมาจากความคิดเห็นของประชาชน 
สามารถน าผลการประเมินไปบริหารราชการตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่งถูกตอ้งเป็นไปตาม
หลกัธรรมาภิบาลท่ีดี ดงันั้น เพ่ือใหท้ราบถึงผลจากการด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้จะสามารถบรรลุตามเป้าหมายท่ี
วางไวห้รือไม่นั้น จึงจ าเป็นตอ้งอาศยัการประเมินผลนโยบายซ่ึงถือเป็นขั้นตอนหน่ึงของกระบวนการของนโยบาย
ท่ีมีความส าคญั เพ่ือท่ีจะน าขอ้มูลซ่ึงเป็นขอ้เท็จจริง สามารถน ามาใชป้รับปรุง แกไ้ขการด าเนินงาน อนัจะเป็น
ประโยชน์ต่อการวางแผนในการพฒันาทอ้งถ่ินใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป ผูป้ระเมินจึงประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช เพื่อให้ทราบถึงผลการให้บริการ 
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ซ่ึงถือเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการท างานของเทศบาลไดท้างหน่ึง 
อีกทั้ งยงัสามารถน าข้อมูลท่ีได้ไปใช้เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาการให้บริการของเทศบาลเมืองทุ่งสงให้มี
ประสิทธิภาพสูงข้ึนต่อไป 

จากการประเมินโดยลงส ารวจพ้ืนท่ีจริง ใชแ้บบสอบถามปลายปิด และแบบสอบถามปลายเปิด ส าหรับ
แบบสอบถามปลายเปิด และขอ้เสนอแนะต่าง ๆ จะใชว้ิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก บันทึกขอ้มูลลงแบบสอบถาม 
บันทึกภาพน่ิง เก็บขอ้มูลในพ้ืนท่ีงานบริการต่าง ๆ และเก็บขอ้มูลตามชุมชนและพ้ืนท่ีต่าง ๆ โดยเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีเคยใชบ้ริการจากเทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช จ านวน 400 คน ซ่ึงไดม้าจากการสุ่มอยา่ง
ง่าย (Sample Random Sampling) มีการกระจายขอ้มูลใหค้รบตามปริมาณกลุ่มตวัอยา่งท่ีก าหนด 

ผลการประเมิน ประจ าปี 2563 ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก คือ มีค่าเฉล่ีย 4.309 ซ่ึงสูงกวา่ ประจ าปี 2559, 
2560, 2561 และ 2562 ท่ีมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.419, 3.722, 3.871 และ 4.110 ตามล าดบั แสดงใหเ้ห็นประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อการใหบ้ริการของเทศบาลเมืองทุ่งสงสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ืองตลอดระยะเวลา 5 ปีท่ีผา่นมา นัน่หมายความ
วา่การใหบ้ริการของเทศบาลมีการพฒันาในทิศทางท่ีดีข้ึน แต่ยงัมีความตอ้งการใหเ้ทศบาลปรับปรุงการใหบ้ริการ
เป็นเร่ืองเร่งด่วนในหลายประเด็น ดงันั้นผูบ้ริหารเทศบาลเมืองทุ่งสงและหัวหนา้งานต่าง ๆ ควรน าผลจากการ
ประเมินไปก าหนดแนวทางการให้บริการของเทศบาลเมืองทุ่งสง เพ่ือส่งผลต่อการพฒันาการให้บริการของ
เทศบาลเมืองทุ่งสงใหมี้ประสิทธิภาพสูงยิง่ข้ึนต่อไป 
 

อาจารยรั์ฐศวรรธน์  ก่ิงแกว้ และคณะ 

วทิยาลยัเทคโนโลยภีาคใต ้

5 เมษายน 2564 
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1. วตัถุประสงค์ของกำรประเมิน 
1.1 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวดั

นครศรีธรรมราช ประจ าปี 2563 
 

2. ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ   
การประเมินคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการใหบ้ริการของเทศบาล

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

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 ขอ้มูลแสดงความคิดเห็นจากความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของเทศบาล
เมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2563 
 ตอนท่ี 3 ความตอ้งการท่ีให้เทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุงการให้บริการเป็นเร่ืองเร่งด่วน ความคิดเห็น
ทัว่ไปและขอ้เสนอแนะ 
 

3. ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  
ประชำกร  
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาค้นควา้คร้ังน้ี เป็นประชาชนท่ีรับบริการจาก 8 กลุ่มงาน ได้แก่ 1) งาน

ทะเบียนราษฎรและบตัรประจ าตวัประชาชน (ส านกังานปลดัเทศบาล) 2) งานหอ้งสมุด พิพิธภณัฑ ์และเครือข่าย
ทางการศึกษา (กองการศึกษา) 3) คลินิกเวชกรรมประชาอุทิศ (ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพ่ือสุขภาพทุ่งสง) 4) งาน
สุขาภิบาลและอนามยัส่ิงแวดลอ้ม (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม) 5) งานรักษาความสะอาด (กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดลอ้ม) 6) งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย  ์(กองคลงั) 7) งานสังคมสงเคราะห์ (กองสวสัดิการ
สังคม) และ 8) งานธุรการ (กองช่าง) ของเทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2562 จ านวน 
122,053 คน (เทศบาลเมืองทุ่งสง, 2563) 

กลุ่มตวัอย่ำง  

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาค้นควา้ เป็นประชาชนท่ีรับบริการจากเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวดั

นครศรีธรรมราช ประจ าปี 2563 จ านวน 400 คน ซ่ึงไดม้าจากการสุ่มอยา่งง่าย (Sample Random Sampling) โดยมี

การด าเนินการ 2 ขั้นตอน ดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี เป็นประชาชนท่ีรับบริการจากเทศบาลเมือง    

ทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช โดยแบ่งกลุ่มตวัอยา่งท่ีรับบริการจาก 8 กลุ่มงาน จ านวน 400 คน  

 ประมาณขนาดกลุ่มตวัอย่างทั้งหมดท่ีใชใ้นการศึกษาดว้ยความเช่ือมัน่ 95% ( = .05) ซ่ึงเทียบจาก

ตารางขนาดกลุ่มตวัอยา่งของยามาเน่ (Yamane. 1967) หรือจากสูตร n = N/(1+Ne2)  

 จากสูตร   n  = N/(1+Ne2) 

     N = 122,053 

     e = 0.05 
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   n  = 122,053/[1+(122,053*0.052)] 

    = 122,053/306.13 

    = 398.70 คน  

= 399 คน 

แต่ผูป้ระเมินตอ้งก าหนดกลุ่มตวัอยา่งไม่ต ่ากวา่ 400 คน  

 

ขั้นตอนท่ี 2 กระจายพ้ืนท่ีการเก็บขอ้มูลให้ครอบคลุมทุกกลุ่มงาน โดยใชสู้ตร N*0.00328 ดงัแสดงใน

ตาราง 

 

ตำรำงที ่01 กลุ่มตวัอย่ำงทีใ่ช้ในกำรประเมนิ 

ล ำดับ กลุ่มงำน จ ำนวนผู้รับบริกำร (คน) กลุ่มตัวอย่ำง (คน) 
1 งานทะเบียนราษฎรและบตัรประจ าตวัประชาชน (ส านกัปลดัเทศบาล) 

   -ขอใชบ้ริการทะเบียนราษฎร 
   -ขอมีบตัรประจ าตวัประชาชน 

9,094 29 

2 งานหอ้งสมุด พิพิธภณัฑ ์และเครือข่ายทางการศึกษา (กองการศึกษา) 
   -ขอใชบ้ริการหอ้งสมุด 
   -ขอใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตชุมชน 
   -ขอใชบ้ริการเวบ็ไซต ์tungsong.com 

66,419 
 

217 

3 คลินิกเวชกรรมประชาอุทิศ (หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เพ่ือสุขภาพทุ่งสง)    
   -ขอใชบ้ริการปฐมภูมิ (ผูป่้วยนอก)        

37,606 123 

4 งานสุขาภิบาลและอนามยัส่ิงแวดลอ้ม  
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม) 
   -ขอใบอนุญาต ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข 

373 2 

5 งานรักษาความสะอาด (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม) 
   -ขอใชบ้ริการดูดส่ิงปฏิกลู 
   -ขอใชบ้ริการรถบรรทกุศพ 

367 2 

6 งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย ์(กองคลงั) 
   -ช าระภาษีท่ีดินและส่ิงปลกูสร้าง 
   -ช าระภาษีป้าย 

4,102 13 

7 งานสงัคมสงเคราะห์ (กองสวสัดิการสงัคม) 
   -ประสานงานการรับเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ
   -ประสานงานการรับสวสัดิการต่าง ๆ 

3,952 13 

8 งานธุรการ (กองช่าง) 
   -ขออนุญาตก่อสร้าง ดดัแปลง ร้ือถอน เคล่ือนยา้ยอาคาร 

140 
 

1 

รวม 122,053 400 
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4. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรศึกษำค้นคว้ำ  
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ประกอบดว้ย แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการ

ให้บริการของเทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราชประจ าปี 2562 แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 

โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 ขอ้มูลแสดงความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดั

นครศรีธรรมราช ประจ าปี 2563 

 ตอนท่ี 3 ความตอ้งการท่ีให้เทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุงการให้บริการเป็นเร่ืองเร่งด่วน ความคิดเห็น

ทัว่ไปและขอ้เสนอแนะ 

 

5. วธีิกำรเกบ็ข้อมูล   
การประเมินน้ีจะใชว้ธีิการเก็บขอ้มูล ดงัน้ี 

1) ลงส ารวจพ้ืนท่ีจริงโดยการใช้แบบสอบถามปลายปิด และแบบสอบถามปลายเปิด ส าหรับ

แบบสอบถามปลายเปิด และขอ้เสนอแนะต่าง ๆ จะใชว้ิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก บันทึกขอ้มูลลงแบบสอบถาม 

บันทึกภาพน่ิง เก็บขอ้มูลในพ้ืนท่ีงานบริการต่าง ๆ และเก็บขอ้มูลตามชุมชนและพ้ืนท่ีต่าง ๆ โดยเลือกกลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีเคยใชบ้ริการ มีการกระจายขอ้มูลใหค้รบตามปริมาณกลุ่มตวัอยา่งท่ีก าหนด ดงัแสดงในรูป 

 

 

   
 

รูปที ่01 กำรลงส ำรวจพื้นทีจ่ริง 
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รูปที ่01 กำรลงส ำรวจพื้นทีจ่ริง (ต่อ) 

 

2) วเิคราะห์ผลการประเมิน 

3) รายการผลการประเมินต่อเทศบาล 

 

6. กำรวเิครำะห์ข้อมูล   
การประเมินน้ีจะใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
1) น าผลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ค่าทางสถิติ โดยค านวณหาค่าสถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ 

(%) ค่าเฉล่ีย ( x ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพ่ือวดัค่าเฉล่ียและการกระจายของขอ้มูล และน าเสนอใน
รูปแบบตารางพร้อมกบัพรรณนาประกอบ 
 2) การใช้กระบวนการวิเคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงค์ทั้ ง 1 ขอ้จะใชห้ลกัการสังเคราะห์มูลตีความ 
(Interpretive Analysis) 
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ระดบัการแปรผลจากการใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉล่ีย ( x ) และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) จากแบบสอบถามซ่ึงใชม้าตราส่วน (Rating scale) ตามแบบไลเกิร์ดจะแบ่งมาตราส่วนออกเป็น 
5 ล าดบั คือ 

มำตรำส่วน           คะแนน 
 มากท่ีสุด    5 
 มาก    4 
 ปานกลาง   3 
 นอ้ย    2 
 นอ้ยท่ีสุด    1 
 
 การแปลความหมายของขอ้มูล พิจารณาจากคะแนนค่าเฉล่ีย (Mean) โดยก าหนดเกณฑใ์นการค านวณค่า
คะแนนของ  John W.Best  ดงัน้ี 
 คะแนนค่าเฉล่ีย 4.50  -  5.00 หมายถึง  มากท่ีสุด 
 คะแนนค่าเฉล่ีย 3.50  -  4.49 หมายถึง  มาก 
 คะแนนค่าเฉล่ีย 2.50  -  3.49 หมายถึง  ปานกลาง 
 คะแนนค่าเฉล่ีย 1.50  -  2.49 หมายถึง  นอ้ย 
 คะแนนค่าเฉล่ีย 1.00  -  1.49 หมายถึง  นอ้ยท่ีสุด 
 

การแปลความหมายของขอ้มูลผลการด าเนินงานรายขอ้ พิจารณาจากคะแนนร้อยละ โดยก าหนดเกณฑ์

ในการค านวณค่าคะแนนจากผลรวมของคะแนนร้อยละจาก 3 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัปานกลาง ระดบัมาก และระดบั

มากท่ีสุด 

 ส าหรับขอ้มูลท่ีไดจ้ากค าถามปลายเปิดไดท้ าการรวบรวมขอ้มูลทั้งหมด และด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูล

ดว้ยการจดัจ าแนกประเภทขอ้ความท่ีมีลกัษณะเหมือนกนัและคลา้ยคลึงกันให้อยู่ในประเภทเดียวกนั จากนั้น

วเิคราะห์เน้ือหาของขอ้มูลและน าเสนอในรูปแบบของความเรียง 
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7. สรุปภำพรวมควำมพงึพอใจของประชำชนทีม่ีต่อกำรให้บริกำร 
 
ตำรำงที ่02 สรุปควำมพงึพอใจของประชำชนทีม่ต่ีอกำรให้บริกำรของเทศบำลเมืองทุ่งสง (แยกตำมกลุ่มงำน)  

กลุ่มงำน ค่ำเฉลีย่ ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

ระดบั 
ควำมพงึพอใจ 

อนัดบั 

1. งานทะเบียนราษฎรและบตัรประจ าตวัประชาชน 
(ส านกัปลดัเทศบาล) 

4.686 .43 มากท่ีสุด 3 

2. งานหอ้งสมุด พิพิธภณัฑ ์และเครือข่ายทางการศึกษา 
(กองการศึกษา) 

3.993 .52 มาก 7 

3. คลินิกเวชกรรมประชาอุทิศ  
(หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เพ่ือสุขภาพทุ่งสง)    

4.728 .18 มากท่ีสุด 2 

4. งานสุขาภิบาลและอนามยัส่ิงแวดลอ้ม  
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม) 

4.750 .35 มากท่ีสุด 1 

5. งานรักษาความสะอาด  
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม) 

4.571 .60 มากท่ีสุด 5 

6. งานผลประโยชนแ์ละกิจการพาณิชย ์ 
(กองคลงั) 

4.673 .40 มากท่ีสุด 4 

7. งานสงัคมสงเคราะห์  
(กองสวสัดิการสังคม) 

4.315 .37 มาก 6 

8. งานธุรการ  
(กองช่าง) 

3.964 .00 มาก 8 

รวม 4.309 .55 มำก  

 
จากการส ารวจควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อกำรให้บริกำรของเทศบำลเมืองทุ่งสง (ภำพรวมทุก

กลุ่มงำน) โดยการสุ่มตวัอยา่งจากประชาชนท่ีรับบริการ จ านวน 400 คน ผลปรากฏวา่ประชาชนมีความพึงพอใจ 

ต่อการให้บริการ อยู่ในระดับมำก คือมค่ีำเฉลีย่เท่ำกบั 4.309 โดยสามารถเรียงล าดบัความพึงพอใจกลุ่มงานต่าง ๆ 

3 อนัดบัแรก ไดด้งัน้ี 

ควำมพงึพอใจมำกทีสุ่ด  3 อนัดบัแรก (เรียงจำกมำกไปหำน้อย) 
 อนัดบัท่ี 1 งานสุขาภิบาลและอนามยัส่ิงแวดลอ้ม 

ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  คือมีค่าเฉล่ีย  4.750 
 อนัดบัท่ี 2 คลินิกเวชกรรมประชาอุทิศ 

ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือมีค่าเฉล่ีย  4.728 
อนัดบัท่ี 3 งานทะเบียนราษฎรและบตัรประจ าตวัประชาชน 

ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือมีค่าเฉล่ีย  4.686 
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ตำรำงที ่03 สรุปควำมพงึพอใจของประชำชนทีม่ต่ีอกำรให้บริกำรของเทศบำลเมืองทุ่งสง (ภำพรวมทุกกลุ่มงำน)  

ประเดน็กำรพจิำรณำ 
 

ค่ำเฉลีย่ ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

ระดบั 
ควำมพงึพอใจ 

1. ด้ำนเจ้ำหน้ำทีใ่ห้บริกำร    
1. เจา้หนา้ท่ีพดูจาสุภาพ อธัยาศยัดี แต่งกายสุภาพ การวางตวัเรียบร้อย 4.41 .61 มาก 
2. เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการดว้ยความเตม็ใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่ผูม้าติดตอ่

รับบริการ 
4.40 .60 มาก 

3. เจา้หนา้ท่ีใหค้  าแนะน า ตอบขอ้ซกัถามไดอ้ยา่งชดัเจน ถูกตอ้ง
น่าเช่ือถือ 

4.43 .62 มาก 

4. เจา้หนา้ท่ีสามารถแกปั้ญหา อุปสรรค ท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งเหมาะสม 4.42 .59 มาก 
5. เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการดว้ยความเป็นธรรม 4.44 .59 มาก 
6. เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต 4.54 .56 มากท่ีสุด 
7. ความเช่ือมัน่ต่อเจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการ 4.48 .57 มาก 
8. ภาพรวมความพึงพอใจต่อเจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการ 4.48 .61 มาก 
2. ด้ำนกระบวนกำรขั้นตอนกำรให้บริกำร    
9. มีป้ายประชาสมัพนัธ์สถานท่ีและป้ายบอกจุดท่ีใหบ้ริการในแต่ละ

ภารกิจไว ้
4.34 .71 มาก 

10. มีช่องทางการใหบ้ริการท่ีหลากหลาย 4.24 .75 มาก 
11. มีช่องทางการใหบ้ริการเร่งด่วนแก่ผูพิ้การ ผูสู้งอาย ุและหญิง

ตั้งครรภ ์
4.28 .80 มาก 

12. ขั้นตอนการใหบ้ริการมีระบบไม่ยุง่ยาก ซบัซอ้น มีความชดัเจน 4.37 .68 มาก 
13. ขั้นตอนการใหบ้ริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว 4.40 .65 มาก 
14. แบบฟอร์มในการยืน่เร่ืองต่าง ๆ ชดัเจนและอ่านเขา้ใจง่าย 4.40 .67 มาก 
15. มีผงัแสดงล าดบัขั้นตอนและระยะเวลาการใหบ้ริการอยา่งชดัเจน 4.32 .69 มาก 
16. ระยะเวลาในการปฏิบติัหรือใหบ้ริการเร่ืองต่าง ๆ มีความรวดเร็ว 4.35 .68 มาก 
17. ความเช่ือมัน่ต่อกระบวนการขั้นตอนการใหบ้ริการ 4.41 .65 มาก 
18. ภาพรวมความพึงพอใจต่อกระบวนการขั้นตอนการใหบ้ริการ 4.47 .65 มาก 
3. ด้ำนส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก    
19. การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานท่ีใหบ้ริการดา้นท่ีจอดรถ 3.82 .97 มาก 
20. การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานท่ีใหบ้ริการดา้นทางลาดคน

พิการ 
4.06 .88 มาก 

21. การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานท่ีใหบ้ริการดา้นท่ีบริการน ้า
ด่ืม 

4.03 .96 มาก 

22. การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานท่ีใหบ้ริการดา้นท่ีนัง่รอ 4.02 .99 มาก 
23. การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานท่ีใหบ้ริการดา้นหอ้งน ้ า ท่ี

เพียงพอ มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย 
4.01 .97 มาก 
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ประเดน็กำรพจิำรณำ 
 

ค่ำเฉลีย่ ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

ระดบั 
ควำมพงึพอใจ 

24. มีเคร่ืองมือ/อปุกรณ์/ระบบในการบริการขอ้มูลสารสนเทศ 4.22 .81 มาก 
25. มีการจดัผงัการใหบ้ริการและการใชอ้าคารไวอ้ยา่งชดัเจนสะดวก

เหมาะสม 
4.30 .81 มาก 

26. อาคารสถานท่ีมีความสะอาด ปลอดภยั 4.34 .78 มาก 
27. ความเช่ือมัน่ต่อส่ิงอ านวยความสะดวก 4.33 .77 มาก 
28. ภาพรวมความพึงพอใจต่อส่ิงอ านวยความสะดวก 4.34 .80 มาก 

รวม 4.309 .55 มำก 
 

จากการส ารวจควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อกำรให้บริกำรของเทศบำลเมืองทุ่งสง (ภำพรวมทุก

กลุ่มงำน) โดยการสุ่มตวัอยา่งจากประชาชนท่ีรับบริการ จ านวน 400 คน ผลปรากฏวา่ประชาชนมีความพึงพอใจ

ต่อการให้บริการ อยู่ในระดับมำกที่สุด คือมค่ีำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.309 โดยสามารถเรียงล าดบัความพึงพอใจ 3 อนัดบั

แรก และ 3  อนัดบัหลงั ไดด้งัน้ี 

ควำมพงึพอใจมำกทีสุ่ด  3 อนัดบัแรก (เรียงจำกมำกไปหำน้อย) 
 อนัดบัท่ี 1  ประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบ้ริการ 

ขอ้ 6 เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต  
ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  คือมีค่าเฉล่ีย 4.54 

อนัดบัท่ี 2  ประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบ้ริการ 
ขอ้ 7 ความเช่ือมัน่ต่อเจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการ 
ขอ้ 8 ภาพรวมความพึงพอใจต่อเจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการ 

ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  คือมีค่าเฉล่ีย 4.48 
อนัดบัท่ี 3  ประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบ้ริการ 
ขอ้ 18 ภาพรวมความพึงพอใจต่อกระบวนการขั้นตอนการใหบ้ริการ 

ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  คือมีค่าเฉล่ีย 4.47 
 

ควำมพงึพอใจน้อยทีสุ่ด  3  อนัดบัหลงั  (เรียงจำกน้อยไปหำมำก) 
 อนัดบัท่ี  1  ประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบ้ริการ 

ขอ้ 19 การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานท่ีใหบ้ริการดา้นท่ีจอดรถ 
ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  คือมีค่าเฉล่ีย  3.82 

อนัดบัท่ี 2  ประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบ้ริการ 
ขอ้ 23 การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานท่ีใหบ้ริการดา้นหอ้งน ้ า ท่ีเพียงพอ มีความสะอาดและเป็น

ระเบียบเรียบร้อย 
ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  คือมีค่าเฉล่ีย  4.01 

อนัดบัท่ี 3  ประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบ้ริการ 
ขอ้ 22 การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานท่ีใหบ้ริการดา้นท่ีนัง่รอ 

ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  คือมีค่าเฉล่ีย 4.02 



 บทสรุป 11 

 

8. สรุปควำมต้องกำรทีใ่ห้เทศบำลเมืองทุ่งสงปรับปรุงกำรให้บริกำรเป็นเร่ืองเร่งด่วน  
 
ตำรำงที ่04 ควำมต้องกำรทีใ่ห้เทศบำลเมืองทุ่งสงปรับปรุงกำรให้บริกำรเป็นเร่ืองเร่งด่วน (ภำพรวมทุกกลุ่มงำน)  

ล ำดบั รำยกำร 
1 เพ่ิมจ านวนท่ีนัง่ ในกรณีคนรับบริการมาก 
2 ควรขยายพ้ืนท่ีจอดรถ หรือสร้างหลงัคา 
3 ควรเพ่ิมจุดบริการน ้ าด่ืม สร้างตูก้ดขนม หรือน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญ 
4 ปรับปรุงหอ้งน ้ าใหดี้ข้ึน 
5 จดัระเบียบแม่คา้ เพราะมีการวางของขายกีดขวางทางเดิน 
6 แกไ้ขปัญหาน ้ าท่วมอยา่งครบวงจร 
7 เพ่ิมกลอ้งวงจรปิดจุดเส่ียง 

 
ตำรำงที ่05 ควำมต้องกำรทีใ่ห้เทศบำลเมืองทุ่งสงปรับปรุงกำรให้บริกำรเป็นเร่ืองเร่งด่วน  
(1. งำนทะเบียนรำษฎรและบตัรประจ ำตวัประชำชน) 

ล ำดบั รำยกำร 
1 เพ่ิมจ านวนท่ีนัง่ ในกรณีคนรับบริการมาก 

 
ตำรำงที ่06 ควำมต้องกำรทีใ่ห้เทศบำลเมืองทุ่งสงปรับปรุงกำรให้บริกำรเป็นเร่ืองเร่งด่วน 
(2. งำนห้องสมุด พพิธิภณัฑ์ และเครือข่ำยทำงกำรศึกษำ) 

ล ำดบั รำยกำร 
1 ควรขยายพ้ืนท่ีจอดรถ หรือสร้างหลงัคา 
2 ควรเพ่ิมจุดบริการน ้ าด่ืม สร้างตูก้ดขนม หรือน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญ 
3 ปรับปรุงหอ้งน ้ าใหดี้ข้ึน 
4 จดัเรียงหนงัสือใหเ้ป็นหมวดหมู่ ควรปรับปรุงเร่ืองความสะอาดหนงัสือ และเพ่ิมการใหบ้ริการการ

สอบถามการคน้หาหนงัสือ 
5 สร้างโตะ๊อ่านหนงัสือ ท่ีนัง่รอดา้นหนา้หอ้งสมุดเพ่ิมมากข้ึน 
6 สร้างมุมถ่ายรูป มีท่ีพกัผอ่นหรือท่ีกินขา้วไวด้า้นหนา้หรือขา้ง ๆ หอ้งสมุด 
7 เพ่ิมคอมพิวเตอร์มากกวา่เดิม หรือเพ่ิมความเร็วอินเทอร์เน็ต และจดัเตรียมอุปกรณ์เคร่ืองเขียนท่ีจ าเป็น 
8 ติดแอร์ในครบทุกหอ้ง 
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ตำรำงที ่07 ควำมต้องกำรทีใ่ห้เทศบำลเมืองทุ่งสงปรับปรุงกำรให้บริกำรเป็นเร่ืองเร่งด่วน  
(3. คลนิิกเวชกรรมประชำอุทศิ) 

ล ำดบั รำยกำร 
1 บริการอาหาร อาหารวา่ง และเคร่ืองด่ืมฟรี 
2 เพ่ิมท่ีจอดรถ 
3 เพ่ิมการจ าหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย ์
4 เพ่ิมหอ้งนอนรอดูอาการ หอ้งพกัฟ้ืน 

 
ตำรำงที ่08 ควำมต้องกำรทีใ่ห้เทศบำลเมืองทุ่งสงปรับปรุงกำรให้บริกำรเป็นเร่ืองเร่งด่วน 
(4. งำนสุขำภิบำลและอนำมยัส่ิงแวดล้อม) 

ล ำดบั รำยกำร 
1 -ไม่มี- 

 
ตำรำงที ่09 ควำมต้องกำรทีใ่ห้เทศบำลเมืองทุ่งสงปรับปรุงกำรให้บริกำรเป็นเร่ืองเร่งด่วน 
(5. งำนรักษำควำมสะอำด)   

ล ำดบั รำยกำร 
1 ไม่มี- 

 
ตำรำงที ่010 ควำมต้องกำรทีใ่ห้เทศบำลเมืองทุ่งสงปรับปรุงกำรให้บริกำรเป็นเร่ืองเร่งด่วน 
(6. งำนผลประโยชน์และกจิกำรพำณิชย์) 

ล ำดบั รำยกำร 
1 จดัระเบียบแม่คา้ เพราะมีการวางของขายกีดขวางทางเดิน 

 
ตำรำงที ่011 ควำมต้องกำรทีใ่ห้เทศบำลเมืองทุ่งสงปรับปรุงกำรให้บริกำรเป็นเร่ืองเร่งด่วน  
(7. งำนสังคมสงเครำะห์) 

ล ำดบั รำยกำร 
1 -ไม่มี- 

 
ตำรำงที ่012 ควำมต้องกำรทีใ่ห้เทศบำลเมืองทุ่งสงปรับปรุงกำรให้บริกำรเป็นเร่ืองเร่งด่วน  
(8. งำนธุรกำรกองช่ำง) 

ล ำดบั รำยกำร 
1 แกไ้ขปัญหาน ้ าท่วมอยา่งครบวงจร 
2 เพ่ิมกลอ้งวงจรปิดจุดเส่ียง 
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9. เปรียบเทยีบควำมพงึพอใจของประชำชนทีม่ีต่อกำรให้บริกำรของเทศบำลเมืองทุ่งสง จังหวดั
นครศรีธรรมรำช 5 ปี ย้อนหลงั (ประจ ำปี 2559-2563) 
 
ตำรำงที ่013 เปรียบเทยีบควำมพงึพอใจของประชำชนทีม่ต่ีอกำรให้บริกำรของเทศบำลเมืองทุ่งสง จงัหวดั
นครศรีธรรมรำช 5 ปี ย้อนหลงั (ประจ ำปี 2559-2563) 

ด้ำน ค่ำเฉลีย่ ระดบัควำมพงึพอใจ 

2559 2560 2561 2562 2563 2559 2560 2561 2562 2563 
1. งานทะเบียนราษฎรและ

บตัรประจ าตวัประชาชน  

3.452 3.670 4.069 4.582 4.686 ปาน
กลาง 

มาก มาก มาก
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 

2. งานหอ้งสมุด 
พิพิธภณัฑ ์และเครือข่าย
ทางการศึกษา  

3.308 3.710 3.871 3.802 3.993 ปาน
กลาง 

มาก มาก มาก มาก 

3. คลินิกเวชกรรม     
ประชาอุทิศ   

- - 3.631 4.089 4.728 - - มาก มาก มาก
ท่ีสุด 

4. งานสุขาภิบาลและ
อนามยัส่ิงแวดลอ้ม  

3.456 3.786 4.179 4.696 4.750 ปาน
กลาง 

มาก มาก มาก
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 

5. งานรักษาความสะอาด  - - - - 4.571 - - - - มาก
ท่ีสุด 

6. งานผลประโยชน์และ
กิจการพาณิชย ์ 

2.942 3.697 4.163 4.950 4.673 ปาน
กลาง 

มาก มาก มาก
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 

7. งานสงัคมสงเคราะห์  3.910 3.709 3.906 4.465 4.315 มาก มาก มาก มาก มาก 
8. งานธุรการกองช่าง 3.173 3.464 3.625 4.785 3.964 ปาน

กลาง 
ปาน
กลาง 

มาก มาก
ท่ีสุด 

มาก 

รวม 3.419 3.722 3.871 4.110 4.309 ปำน
กลำง 

มำก มำก มำก มำก 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
การปกครองในรูปแบบเทศบาล เป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีรัฐบาลกระท าเพ่ือช่วยแกไ้ขปัญหาการปกครอง

ทอ้งถ่ิน ท่ีเรียกวา่ นโยบายสาธารณะ โดยก าหนดเป็นหลกัการหรือกลวิธีท่ีจะน าไปสู่เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้และ
รวมถึงการตดัสินใจเก่ียวกบัเป้าหมายนั้นดว้ย ซ่ึงจะตอ้งมีการก าหนดแผนหรือโครงการมาด าเนินกิจกรรมนั้น จึง
จะท าใหเ้ป้าหมายนั้นบรรลุผลอยา่งมีประสิทธิภาพ (อนุสรณ์ ล่ิมมณี, 2556) โดยมีกิจกรรมในดา้นต่าง ๆ เช่น การ
บริการในดา้นการศึกษา สวสัดิการ การคมนาคม เป็นตน้ ทั้งน้ีทอ้งถ่ินตอ้งมีการวางแผน ก าหนดแนวทางของการ
กระท าในรูปของคณะกรรมการ มีสิทธิเสรีภาพในการก าหนดกฎ ขอ้บงัคบั ให้สอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ินและเกิด
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 
มีนาคม พ.ศ. 2547 เทศบาลเมืองทุ่งสง เป็นชุมชนท่ีมีแนวโนม้การขยายตวัสูงและเป็นศูนยก์ลางความเจริญแห่ง
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. 2545 ซ่ึงเป็นกฎหมายท่ีเป็นท่ีมาของการปฏิรูป
ระบบราชการไดว้างกรอบแนวทางการบริหารราชการไวว้า่ การบริหารราชการตอ้งเป็นไป เพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน เกิดผลสมัฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุม้ค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอน
การปฏิบติังาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานท่ีไม่จ าเป็น การกระจายอ านาจตดัสินใจ การอ านวยความ
สะดวกและตอบสนองความตอ้งการของประชาชน อนัเป็นท่ีมาของพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และ
วธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  

การประเมินผลการปฏิบติังานเป็นส่ิงส าคญั เพราะการประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งสม ่าเสมอ จะเป็น
การสร้างระบบการควบคุมตนเองให้มีการตรวจสอบ ติดตาม วดัผลการปฏิบัติงาน และการประเมินผลท่ีมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการประเมินผลการปฏิบติัราชการท่ีน าผลการประเมินมาจากความคิดเห็นของประชาชน 
สามารถน าผลการประเมินไปบริหารราชการตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่งถูกตอ้งเป็นไปตาม
หลกัธรรมาภิบาลท่ีดี ดงันั้น เพ่ือใหท้ราบถึงผลจากการด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้จะสามารถบรรลุตามเป้าหมายท่ี
วางไวห้รือไม่นั้น จึงจ าเป็นตอ้งอาศยัการประเมินผลนโยบายซ่ึงถือเป็นขั้นตอนหน่ึงของกระบวนการของนโยบาย
ท่ีมีความส าคญั เพ่ือท่ีจะน าขอ้มูลซ่ึงเป็นขอ้เท็จจริง สามารถน ามาใชป้รับปรุง แกไ้ขการด าเนินงาน อนัจะเป็น
ประโยชน์ต่อการวางแผนในการพฒันาทอ้งถ่ินใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป ผูป้ระเมินจึงประเมินความพึงพอใจของ
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ประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช เพื่อให้ทราบถึงผลการให้บริการ 
ซ่ึงถือเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการท างานของเทศบาลไดท้างหน่ึง 
อีกทั้ งยงัสามารถน าข้อมูลท่ีได้ไปใช้เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาการให้บริการของเทศบาลเมืองทุ่งสงให้มี
ประสิทธิภาพสูงข้ึนต่อไป 
 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรประเมิน 
1.2.1 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวดั

นครศรีธรรมราช ประจ าปี 2563 
 

1.3 ขอบเขตของกำรประเมิน 
1.3.1 ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ   

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

ตอนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2  ขอ้มูลแสดงความคิดเห็นจากความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของเทศบาล
เมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2563  
 ตอนท่ี 3  ความตอ้งการท่ีให้เทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุงการให้บริการเป็นเร่ืองเร่งด่วน ความคิดเห็น
ทัว่ไปและขอ้เสนอแนะ 

1.3.2 ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตวัอย่ำง  

ประชำกร  
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาค้นควา้คร้ังน้ี เป็นประชาชนท่ีรับบริการจาก 8 กลุ่มงาน ได้แก่ 1) งาน

ทะเบียนราษฎรและบตัรประจ าตวัประชาชน (ส านกังานปลดัเทศบาล) 2) งานหอ้งสมุด พิพิธภณัฑ ์และเครือข่าย
ทางการศึกษา (กองการศึกษา) 3) คลินิกเวชกรรมประชาอุทิศ (ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพ่ือสุขภาพทุ่งสง) 4) งาน
สุขาภิบาลและอนามยัส่ิงแวดลอ้ม (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม) 5) งานรักษาความสะอาด (กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดลอ้ม) 6) งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย  ์(กองคลงั) 7) งานสังคมสงเคราะห์ (กองสวสัดิการ
สังคม) และ 8) งานธุรการ (กองช่าง) ของเทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2562 จ านวน 
122,053 คน (เทศบาลเมืองทุ่งสง, 2563) 

กลุ่มตวัอย่ำง  

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาค้นควา้ เป็นประชาชนท่ีรับบริการจากเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวดั

นครศรีธรรมราช ประจ าปี 2562 จ านวน 400 คน ซ่ึงไดม้าจากการสุ่มอยา่งง่าย (Sample Random Sampling)  

 ประมาณขนาดกลุ่มตวัอย่างทั้งหมดท่ีใชใ้นการศึกษาดว้ยความเช่ือมัน่ 95% ( = .05) ซ่ึงเทียบจาก

ตารางขนาดกลุ่มตวัอย่างของยามาเน่ (Yamane. 1967) หรือจากสูตร n = N/(1+Ne2) ปรากฏวา่ตอ้งใชข้นาดกลุ่ม
ตวัอยา่งอยา่งนอ้ย 399 คน แต่ผูป้ระเมินตอ้งก าหนดกลุ่มตวัอยา่งไม่ต ่ากวา่ 400 คน  
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1.4 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
1.4.1 คุณภาพการให้บริการ หมายถึง ระบบการให้บริการท่ีตรงกบัความตอ้งการของผูรั้บบริการ ตรง

ตามขอ้ก าหนดกฎระเบียบของเทศบาลเมืองทุ่งสง และผลท่ีไดรั้บมีประสิทธิภาพ 
1.4.2 ดา้นการให้บริการของพนักงาน หมายถึง คุณภาพการปฏิบติังานของพนักงาน/เจา้หน้าท่ีในการ

ใหบ้ริการแก่ผูม้ารับบริการในหน่วยงานของเทศบาลเมืองทุ่งสง รวมถึงมีความรู้ความเขา้ใจในงานท่ีรับผิดชอบ มี
ความซ่ือสตัย ์ความถูกตอ้งในการบริการเอกสารและระบบส่ือสารของเทศบาล 

1.4.3 ดา้นกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ หมายถึง ระบบการให้บริการต่อผูรั้บบริการมีขั้นตอนท่ี
ชดัเจน เขา้ใจง่ายและปฏิบติัไดจ้ริง 

1.4.4 ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก หมายถึง เทศบาลเมืองทุ่งสงจดัให้มีส่ิงอ านวยความสะดวกไวค้อย
บริการส าหรับผูม้าติดต่อตามจุดใหบ้ริการอยา่งเพียงพอและเหมาะสม เช่น ท่ีจอดรถ บริการน ้ าด่ืม หอ้งน ้ า ท่ีนัง่รอ 
เป็นตน้ 

1.4.5  เทศบาล หมายถึง การปกครองทอ้งถ่ินรูปแบบหน่ึง ซ่ึงกฎหมายไดก้ าหนดอ านาจหนา้ท่ีและความ
รับผิดชอบให้เหมาะสมกับการบริหารจดัการท้องถ่ินของตนเอง ในท่ีน้ีหมายถึง เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวดั
นครศรีธรรมราช 
 

1.5 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
1.5.1 ท าให้ทราบถึงของความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดั

นครศรีธรรมราช ประจ าปี 2563 
 1.5.2 ทราบแนวทางในการพฒันาคุณภาพการใหบ้ริการของเทศบาลเมืองทุ่งสง ดา้นเจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการ 
ดา้นกระบวนการขั้นตอนการใหบ้ริการ และดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 
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บทที ่2 
แนวคิดและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 
 การประเมินคร้ังน้ีผูป้ระเมินไดค้น้ควา้หาขอ้มูลจากแห่งต่าง ๆ เพื่อน ามาสนบัสนุนการประเมินในคร้ัง

น้ี รวมทั้งไดน้ าแนวคิดและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเคยมีผูศึ้กษาไวแ้ลว้มาใชเ้ป็นแนวทางในประเมิน ซ่ึงไดแ้ก่ 
แนวคิดเก่ียวกับการเมืองการปกครองท้องถ่ินไทย หลักกฎหมายเก่ียวกับบริการสาธารณะ แนวคิดเก่ียวกับ
กฎหมายปกครอง และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง รายละเอียด ดงัน้ี 
 
2.1 แนวคดิเกีย่วกบัการเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย 

ธเนศวร์  เจริญเมือง (2550) เสนอวา่ การปกครองทอ้งถ่ินกบัการบริหารจดัการทอ้งถ่ิน : อีกมิติหน่ึงของ
อารยธรรมโลก. การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือการปกครองทอ้งถ่ิน เป็นรูปแบบการปกครองท่ีจ าเป็นและมี
ความส าคัญในทางการเมืองการปกครองของชุมชนต่าง ๆ เฉพาะอย่างยิ่งชุมชนท่ีมีการปกครองระบบ
ประชาธิปไตย ซ่ึงกล่าวในทางทฤษฎีและแนวความคิดทางปกครอง จะเห็นไดว้่า รัฐบาลซ่ึงเป็นกลไกในการ
บริหารการปกครองของรัฐนั้น ยอ่มมีภาระหนา้ท่ีอยา่งมากมายในการบริหารประเทศให้ประชาชนไดรั้บความสุข 
ความสะดวกสบายในการด ารงชีวิต (Well Being) อีกทั้งความมัน่คงแห่งชาติทั้งในทางการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม (National Security) แต่ย่อมเป็นไปไม่ไดท่ี้รัฐบาลจะดูแลและจดัท าบริการให้กับประชาชนได้ทัว่ถึงทุก
ชุมชนของประเทศ เพราะอาจจะเกิดปัญหาเก่ียวกบัความล่าชา้ในการด าเนินงาน การท่ีอาจจะไม่สนองตอบต่อ
ความตอ้งการของแต่ละชุมชนได ้และรวมทั้งขอ้จ ากดัเก่ียวกบังบประมาณ (Budget) และตวับุคคลหรือเจา้หนา้ท่ี
ด าเนินงานให้ทัว่ถึงได้ เม่ือเป็นดงัน้ี การลดภาระของรัฐบาลโดยการให้ประชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการ
ปกครองตนเองเพ่ือการสนองตอบต่อความตอ้งการของชุมชน จะไดเ้กิดความสะดวก รวดเร็ว และตรงกบัความมุ่ง
ประสงคข์องชุมชนนั้น ๆ จึงเป็นผลใหก้ารปกครองทอ้งถ่ินมีบทบาทและความส าคญัเกิดข้ึน 

จากแนวความคิดในการปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพ่ือสนบัสนุนวตัถุประสงคท์างการปกครองของรัฐบาล
ในอนัท่ีจะรักษาความมัน่คงและความผาสุขของประชาชน ยึดหลักการกระจายอ านาจปกครอง และเพ่ือให้
สอดคลอ้งกับหลกัการประชาธิปไตย โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง ความส าคญัของการ
ปกครองทอ้งถ่ินสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1) การปกครองทอ้งถ่ิน คือ รากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพราะการปกครองทอ้งถ่ิน
จะเป็นสถาบนัฝึกสอนการเมืองการปกครองให้แก่ประชาชน ให้ประชาชนรู้สึกวา่ตนมีความเก่ียวพนัมีส่วนได้
ส่วนเสียในการปกครอง การบริหารทอ้งถ่ิน เกิดความรับผิดชอบ และหวงแหนต่อประโยชน์อนัพึงมีต่อทอ้งถ่ินท่ี
ตนอยูอ่าศยัอนัจะน ามาซ่ึงความศรัทธาเล่ือมใสในระบอบการปกครองประชาธิปไตยในท่ีสุด 

2) การปกครองทอ้งถ่ินท าให้ประชาชนรู้จกัทอ้งถ่ินการปกครองตนเอง (Self Government) หัวใจของ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย ประการหน่ึงก็คือ การปกครองตนเองมิใช่เป็นการปกครองอนัเกิดจากค าสั่ง
เบ้ืองบน โดยเป็นการท่ีประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง ซ่ึงผูบ้ริหารทอ้งถ่ินนอกจากจะไดรั้บเลือกตั้งมาเพ่ือ
รับผิดชอบบริหารท้องถ่ินโดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากประชาชนแลว้ ผูบ้ริหารท้องถ่ินจะตอ้งฟังเสียง
ประชาชนดว้ยวิถีทางประชาธิปไตยประชาชนออกเสียงประชามติ (Reference) ให้ประชาชนมีอ านาจถอดถอน 
(Recall) ซ่ึงจะท าให้ประชาชนเกิดความส านึกในความส าคญัของตนเองต่อทอ้งถ่ิน และมีส่วนรับรู้ถึงปัญหาและ
แกไ้ขปัญหาทอ้งถ่ินของตน 
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3) การปกครองท้องถ่ินเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาล ซ่ึงเป็นหลกัส าคญัของการกระจายอ านาจ 
เน่ืองจากภารกิจของรัฐบาลมีอยูอ่ยา่งกวา้งขวาง นบัวนัจะขยายเพ่ิมข้ึน ขณะท่ีแต่ละทอ้งถ่ินยอ่มมีปัญหาและความ
ตอ้งการท่ีแตกต่างกนั ประชาชนจึงเป็นผูมี้ความเหมาะสมท่ีจะแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในทอ้งถ่ินนั้นมากท่ีสุด และ
กิจการบางอย่างเป็นเร่ืองเฉพาะท้องถ่ิน ไม่เก่ียวกับท้องถ่ินอ่ืน ๆ และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อประเทศโดย
ส่วนรวม จึงเป็นการสมควรท่ีจะใหป้ระชาชนทอ้งถ่ินด าเนินการดงักล่าวเอง ทั้งน้ีการแบ่งเบาภาระดงักล่าวท าให้
รัฐบาลมีเวลาท่ีจะด าเนินการในเร่ืองท่ีส าคญั ๆ หรือกิจการใหญ่ ๆ ระดบัชาติอนัเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ
โดยส่วนรวม และมีความคล่องตวัในการด าเนินงานของรัฐบาลจะมีมากข้ึน 

4) การปกครองทอ้งถ่ินสามารถสนองตอบความตอ้งการของทอ้งถ่ินตรงเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ 
เน่ืองจากทอ้งถ่ินมีความแตกต่างกนัไม่วา่ทางสภาพภูมิศาสตร์ ทรัพยากร ประชาชน ความตอ้งการ และปัญหายอ่ม
ต่างกนัออกไป ผูท่ี้ใหบ้ริการหรือแกไ้ขปัญหาให้ถูกจุดและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชนไดเ้ป็นอยา่ง
ดีก็คือ หน่วยการปกครองทอ้งถ่ินนั้นเอง 

5) การปกครองทอ้งถ่ินจะเป็นแหล่งสร้างผูน้ าทางการเมืองและการบริหารของประเทศในอนาคต ผูน้ า
หน่วยการปกครองทอ้งถ่ินย่อมเรียนรู้ประสบการณ์ทางการเมือง การเลือกตั้ง การสนบัสนุนจากประชาชนใน
ทอ้งถ่ินยอ่มเป็นพ้ืนฐานท่ีดีต่ออนาคตทางการเมืองของตน และยงัฝึกฝนทกัษะทางการบริหารงานในทอ้งถ่ินอีก
ดว้ย 

6) การปกครองทอ้งถ่ินโดยยึดหลกัการกระจายอ านาจ ท าให้เกิดการพฒันาชนบทแบบพ่ึงตนเองทั้งทาง
การเมือง เศรษฐกิจ และสงัคม 

โดยสรุป ความส าคญัของการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน สามารถแบ่งออกเป็นสองดว้ย คือ ดา้นการเมืองการ
ปกครอง และการบริหาร กล่าวคือในด้านการเมืองการปกครองนั้ นเป็นการปูพ้ืนฐานการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยและเรียนรู้การปกครองตนเอง ส่วนดา้นการบริหารนั้น เป็นการแบ่งเบาภาระรัฐบาลและประชาชน
ในทอ้งถ่ินไดห้าทางสนองแกปั้ญหาดว้ยตนเอง ดว้ยกลไกการบริหารต่าง ๆ ทั้งในแง่ของการบริหารงานบุคคล 
การงบประมาณ และการจดัการ เป็นตน้ 
 
2.2 หลกักฎหมายเกีย่วกบับริการสาธารณะ 

นนัทวฒัน์ บรมานนัท ์(2543) เสนอวา่หลกันิติธรรมกบัการบริการสาธารณะของรัฐ ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้
ขา้งตน้ว่า การลดปัญหาความเหล่ือมล ้ าและช่องวา่งดงักล่าวเป็นภารกิจ ของรัฐท่ีตอ้งจดัท าข้ึน เพื่อสนองความ
ตอ้งการของประชาชนโดยส่วนรวม ไม่วา่จะเป็นหนา้ท่ีจดัระบบ สวสัดิการสงัคมให้แก่ประชาชนทุกคน รวมถึง
การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและการบริการทาง  สังคม อันมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องจัดให้มีความ
เหมาะสมมีคุณภาพและมีความเป็นธรรมตาม หลกันิติธรรม (Rule of Law) ซ่ึงการด าเนินการดงักล่าวก็คือ "การ
บริการสาธารณะ" นัน่เอง ความหมายของการบริการสาธารณะ (Public Service) “การบริการสาธารณะ”หมายถึง 
กิจการท่ีอยู่ในความอ านวยการหรืออยู่ในการควบคุมของ ฝ่ายปกครองท่ีจัดท าข้ึน โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือ
ตอบสนองความตอ้งการส่วนรวมของประชาชน10 กล่าวอีกนยัหน่ึง บริการสาธารณะเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ประโยชน์สาธารณะท่ีด าเนินการจดัท า ข้ึนโดยบุคคลในกฎหมายมหาชนหรือโดยเอกชน ซ่ึงฝ่ายปกครองตอ้งใช้
อ านาจในการก ากบัดูแล บางประการและอยู่ภายใตร้ะบบพิเศษ ทั้งน้ีบริการสาธารณะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท
ใหญ่ ๆ ดงัน้ีคือ  
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1. บริการสาธารณะปกครอง คือ กิจกรรมท่ีโดยสภาพแลว้เป็นงานในหนา้ท่ีของ ฝ่ายปกครองท่ีจะตอ้ง
จดัท าเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของประชาชน โดยส่วนใหญ่แลว้จะเป็นเร่ือง การดูแลความปลอดภยัและความ
สงบสุขของชุมชน ซ่ึงรัฐหรือฝ่ายปกครองจดัท าให้ประชาชนโดยไม่ ตอ้งเสียค่าตอบแทน นอกจากน้ีเน่ืองจาก
เน้ือหาของบริการสาธารณะทางปกครองจะเป็นเร่ืองท่ีเป็น หนา้ท่ีเฉพาะของฝ่ายปกครองท่ีตอ้งอาศยัเทคนิคพิเศษ 
รวมทั้ งอ านาจพิเศษของฝ่ายปกครองตาม กฎหมายมหาชนในการจัดท าบริการสาธารณะด้วย  ดังนั้นบริการ
สาธารณะประเภทน้ีฝ่ายปกครองจึงไม่สามารถมอบให้องค์กรอ่ืนหรือ เอกชนเขา้มาด าเนินการแทนไดต้วัอย่าง
บริการสาธารณะทางปกครองดงักล่าวขา้งตน้ เช่น กิจกรรมท่ี เก่ียวขอ้งกบัการรักษาความสงบภายใน การป้องกนั
ประเทศ การสาธารณสุข การอ านวยความ 

ยติุธรรม การต่างประเทศ และการคลงั เป็นตน้ ซ่ึงแต่เดิมนั้น บริการสาธารณะทุกประเภทจดัว่าเป็น 
บริการสาธารณะทางปกครองทั้งส้ิน แต่ต่อมาเม่ือกิจกรรมเหล่าน้ีมีมากข้ึน และมีรูปแบบและวธีิการในการจดัท า
ท่ี แตกต่างกนัออกไปจึงเกิดประเภทใหม่ๆ ของบริการสาธารณะข้ึนมาอีก 

 2. บริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม คือ บริการสาธารณะท่ี เนน้ทางดา้นการผลิต 
การจ าหน่าย การใหบ้ริการและมีการแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีไดรั้บดงัเช่นกิจการ ของเอกชน (วิสาหกิจเอกชน) ซ่ึง
มีความแตกต่างกบับริการสาธารณะทางปกครองอยูด่ว้ยกนั 4 ประการ คือ (1) วตัถุแห่งบริการ บริการสาธารณะ
ทางปกครองจะมีวตัถุแห่งบริการเพื่อสนอง ความตอ้งการของประชาชนในประเทศแต่เพียงอยา่งเดียว ส่วนบริการ
สาธารณะทางอุตสาหกรรมและ พาณิชยกรรมนั้น มีวตัถุแห่งบริการดา้นเศรษฐกิจเหมือนกบัวิสาหกิจเอกชน คือ 
เนน้ทางดา้นการผลิต การจ าหน่าย การใหบ้ริการ และมีการแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีไดรั้บดงัเช่นกิจการของเอกชน 
(2) วธีิปฏิบติังาน บริการสาธารณะทางปกครองจะมีวธีิปฏิบติังานท่ีรัฐสร้างข้ึนมา เป็นแบบเดียวกนัมีระบบบงัคบั
บัญชาซ่ึงใช้กับผูป้ฏิบัติงานทุกคน ในขณะท่ีบริการสาธารณะทาง อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมจะมีวิธี
ปฏิบัติงานท่ีสร้างข้ึนมาเองแตกต่างไปจากบริการสาธารณะท่ีมี ลกัษณะทางปกครอง ทั้ งน้ีเพ่ือให้เกิดความ
คล่องตวัและเหมาะสมในการด าเนินการ (3) แหล่งท่ีมาของเงินทุน บริการสาธารณะทางปกครองจะมีแหล่งท่ีมา
ของเงินทุน จากรัฐแต่เพียงอย่างเดียว โดยรัฐจะเป็นผูรั้บผิดชอบเงินทุนทั้งหมดท่ีน ามาใชจ่้ายในการด าเนินการ 
ส่วนบริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมนั้น แหล่งรายไดส่้วนใหญ่จะมาจาก ค่าตอบแทนการ
บริการของผูใ้ชบ้ริการ (4) ผูใ้ชบ้ริการ สถานภาพของผูใ้ชบ้ริการสาธารณะทางปกครองนั้นจะถูกก าหนด โดยกฎ
ขอ้บงัคบัทั้งหมด ซ่ึงรวมตั้งแต่การก าหนดองคก์ร การจดัองคก์รและการปฏิบติังาน ดงันั้น ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ผูใ้ชบ้ริการกบัผูใ้ห้บริการสาธารณะประเภทน้ีจึงมีลกัษณะเป็นนิติกรรมท่ีมี เง่ือนไขและไม่เท่าเทียมกนัในขณะท่ี
ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูใ้ชบ้ริการของบริการสาธารณะทาง อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมจะมีลกัษณะเสมอภาค
กนั เพราะถูกก าหนดโดยสัญญาตามกฎหมาย เอกชน 3. บริการสาธารณะทางสังคมและวฒันธรรม คือ บริการ
สาธารณะท่ีเป็นการ ให้บริการทางสังคมและวฒันธรรมท่ีตอ้งการความอิสระคล่องตวัในการท างานโดยไม่มุ่น
เนน้การ แสวงหาก าไร เช่น การแสดงนาฏศิลป์พิพิธภณัฑก์ารกีฬา การศึกษาวจิยั ฯลฯ ดงันั้น การบริการสาธารณะ
จึงเป็นการด าเนินการของรัฐหรือฝ่ายปกครองในการกิจการท่ีอยู่ ในความอ านวยการหรือในก ากบัดูแลของฝ่าย
ปกครองท่ีจดัท าเพ่ือสนองความตอ้งการส่วนรวมของ ประชาชนทุกคน ทั้งดา้นการศึกษา สุขภาพอนามยั การ
ท างาน การมีรายไดร้วมถึงการเขา้ถึง กระบวนการยติุธรรม และการบริการทางสงัคม โดยรัฐหรือฝ่ายปกครองตอ้ง
ด าเนินการให้อยา่ง เหมาะสม และมีคุณภาพ เพ่ือสนองตอบต่อความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐานของประชาชนใหมี้คุณภาพ
ท่ีดีข้ึน และสามารถพ่ึงตนเองไดอ้ยา่งทัว่ถึง เหมาะสม และเป็นธรรม อนัจะเป็นการช่วยลดความเหล่ือมล ้า 7 ของ
สงัคมและรายไดร้วมถึงท าให้เศรษฐกิจโดยรวมดีข้ึน เม่ือผูมี้รายไดน้อ้ยหรือผูด้อ้ยโอกาสในสงัคม สามารถเขา้ถึง
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การบริการสาธารณะต่าง ๆ ไดอ้ยา่งทัว่ถึง เหมาะสมและมีคุณภาพ ก็จะท าใหบุ้คคล เหล่านั้นสามารถพฒันาตนเอง
ให้เจริญเติบโตเป็นทรัพยากรของชาติท่ีมีคุณภาพต่อไป โดยท่ีการจดัท าบริการสาธารณะมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ี
ตอ้งด าเนินการตามหลกันิติธรรม ดงันั้น หลกัเกณฑส์ าคญัในการจดัท าบริการสาธารณะจึงไดถู้กสร้างข้ึนมาให้มี
ส่วนคลา้ยกบัหลกัทัว่ไป ของกฎหมายเก่ียวกบับริการสาธารณะ เพ่ือเป็นแนวทางในการพิจารณาถึงสถานภาพของ
บริการ สาธารณะ กฎเกณฑข์องบริการสาธารณะ อนัประกอบดว้ยหลกั 3 ประการ คือ 1. หลกัวา่ดว้ยความเสมอ
ภาค เป็นหลกัเกณฑท่ี์ส าคญัประการแรกในการจดัท าบริการสาธารณะ ทั้งน้ีเน่ืองจากการท่ีรัฐเขา้ มาจดัท าบริการ
สาธารณะนั้น รัฐมิไดมี้จุดมุ่งหมายท่ีจะจดัท าบริการสาธารณะข้ึนเพ่ือประโยชน์ของ ผูห้น่ึงผูใ้ดโดยเฉพาะ แต่เป็น
การจดัท าเพ่ือประโยชน์ของประชาชนทุกคน กิจการใดท่ีรัฐจดัท าเพ่ือ บุคคลใดโดยเฉพาะจะไม่มีลกัษณะเป็น
บริการสาธารณะ ประชาชนทุกคนยอ่มมีสิทธิไดรั้บการปฏิบติั หรือไดรั้บผลประโยชน์จากบริการสาธารณะอยา่ง
เสมอภาคกนั เช่น การให้บริการแก่ประชาชน การรับสมคัรงาน รัฐตอ้งให้บริการสาธารณะโดยเท่าเทียมกนั จะ
เลือกปฏิบติัให้แก่ผูน้ับถือศาสนาใด ศาสนาหน่ึง หรือสีผิว หรือเพศใดเพศหน่ึงมิไดเ้พราะจะขดักบัหลกัการ
ดงักล่าว 2. หลกัว่าดว้ยความต่อเน่ือง เน่ืองจากบริการสาธารณะเป็นกิจการท่ีมีความจ าเป็นสาหรับประชาชน 
ดงันั้นหากบริการ สาธารณะหยดุชะงกัลงไม่วา่ดว้ยเหตุใดก็ตาม ประชาชนผูใ้ชบ้ริการสาธารณะยอ่มไดรั้บความ 
เดือดร้อนเสียหายได้ดังนั้นตอ้งมีความต่อเน่ืองตลอดเวลา เช่น การไฟฟ้าจะมีการนัดหยุดงานเพ่ือ เรียกร้อง
เงินเดือน โดยไม่ยอมจ่ายไฟฟ้าให้แก่ทอ้งถ่ินย่อมท าไม่ไดเ้พราะอาจท าให้เกิดความเสียหาย แก่ประชาชนใน
ทอ้งถ่ินนั้น นอกจากน้ีหลกัวา่ดว้ยความต่อเน่ืองยงัมีผลกระทบต่อสัญญาทางปกครอง กล่าวคือ เม่ือมีเหตุการณ์
บางอยา่งเกิดข้ึนมีผลท าให้คู่สัญญาฝ่ายเอกชนท่ีไดรั้บมอบหมายจากฝ่าย ปกครองให้จดัท าบริการสาธารณะ ไม่
สามารถด าเนินการตามสญัญาต่อไปไดต้ามปกติฝ่ายปกครอง อาจเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกสญัญาไดเ้พื่อประโยชน์
สาธารณะแลว้ ฝ่ายปกครองก็จะเขา้ด าเนินการเอง เพ่ือให้เกิดความต่อเน่ือง หรือหากเป็นกรณีท่ีเอกชนตอ้ง
รับภาระมากข้ึน ฝ่ายปกครองก็อาจตอ้งเขา้ไป ร่วมรับภาระกบัเอกชน เพ่ือใหเ้กิดความต่อเน่ืองดว้ยเช่นเดียวกนั  

3. หลกัว่าด้วยการปรับปรุงเปล่ียนแปลงบริการสาธารณะท่ีดีนั้นจะตอ้งสามารถปรับปรุงแก้ไขได้
ตลอดเวลาเพ่ือให้เหมาะสมกบั เหตุการณ์และความจ าเป็นในทางปกครอง ท่ีจะรักษาประโยชน์สาธารณะรวมท้งั
ปรับปรุงใหเ้ขา้กบั วิวฒันาการของความตอ้งการส่วนรวมของประชาชนดว้ย เช่น เอกชนท่ีไดรั้บมอบอ านาจจาก
ฝ่าย ปกครองใหเ้ดินรถประจ าทางแต่เดิมใชร้ถประจ าทาง 3 คนัก็เพียงพอ แต่เม่ือเวลาผ่านไปจ านวน ผูใ้ชบ้ริการก็
มีมากข้ึน ความตอ้งการก็มากข้ึน ยอ่มตอ้งมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงให้ทนัสมยั ถา้ไม่ ปรับปรุงฝ่ายปกครองก็
อาจบอกเลิกสัญญากับเอกชนท่ีได้รับมอบอ านาจจากฝ่ายปกครองนั้นได้ 8 จากหลกัการเร่ืองการท าบริการ
สาธารณะ ซ่ึงรัฐหรือฝ่ายปกครองมีหน้าท่ีท่ีจะตอ้งด าเนินการ  ให้เกิดประสิทธิภาพเพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและ  สนองตอบต่อตามความต้องการ เกิดผลสัมฤทธ์ิมี
ประสิทธิภาพ และเกิดความคุม้ค่าสอดคลอ้งกบัหลกั นิติธรรม และมีประสิทธิภาพสูงสุด รัฐหรือฝ่ายปกครองจึงมี
ภารกิจท่ีจะตอ้งด าเนินการบริหารจดัการ ให้สอดคลอ้งกบัหลกัธรรมาภิบาลหรือการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี 
(Good Governance) หลกัธรรมาภิบาล (Good Governance) 11 United Nations Economic and Social Commission 
for Asia and the Pacific : UNESCAP ได้ให้นิยามค าว่า ธรรมาภิบาล (Good Governance) ว่ามีองค์ประกอบ 8 
ประการดงัน้ีการมีส่วนร่วม (Participation) นิติธรรม (Rule of Law) ความโปร่งใส (Transparency) การตอบสนอง 
(Responsiveness) การมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) ความเสมอภาค/ความเท่ียงธรรม และไม่ละเลย
บุคคลกลุ่มหน่ึงก ลุ่มใดออกไปจากสังคม (Equity and Inclusiveness) ประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล 
(Effectiveness and Efficiency) และภาระรับผิดชอบ (Accountability) ต่อมาใน  ปี ค.ศ. 1997 United Nations 
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Development Programme: UNDP ได้ทบทวนและให้นิยามใหม่ว่า เป็นเร่ืองของการใช้อ านาจทางการเมือง
เศรษฐกิจและการบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือจดัการกิจการ ของประเทศชาติบ้านเมือง รวมทั้ งยงัได้ก าหนด
คุณลกัษณะของการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีหรือ ธรรมาภิบาล ซ่ึงไดน้ าเร่ืองแนวคิดเก่ียวกบัการพฒันามนุษย์
เขา้มารวมไวด้ว้ย ส าหรับประเทศไทย โดยคณะรัฐมนตรีไดมี้มติเม่ือเดือนพฤษภาคม 2542 ให้ใชค้  าวา่ “ระบบการ
บริหารและการจัดการบ้านเมืองท่ีดี” หรือ “ธรรมาภิบาล” (Good Governance) โดยค าว่า “ธรรมาภิบาล” ให้
ความหมายไปในทางบริหารราชการเพ่ือใหแ้ตกต่างจากบรรษทัภิบาล (Corporate Governance) การบริหารจดัการ
ท่ีดีคือ ระบบโครงสร้าง กระบวนการต่าง ๆ ท่ีไดว้าง แนวปฏิบติัหรือวางกฎเกณฑค์วามสมัพนัธ์ระหวา่งเศรษฐกิจ 
การเมืองและสังคม เพ่ือให้ส่วนต่าง ๆ ของสังคมมีการพฒันาและอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุขและเป็นธรรมเน่ืองจาก
การบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมท่ีดีทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นกลไกภาครัฐภาคธุรกิจเอกชน หรือภาค
ประชาชนต่างก็เป็น องคก์รรวมในการแสดงความคิดเห็นเพราะประชาชนเป็นผูรั้บประโยชน์โดยตรง 

 
2.3 แนวคดิเกีย่วกบักฎหมายปกครอง 

บุญชู  ณ ป้อมเพช็ร (2558) เสนอความหมายของกฎหมายปกครองโดยนกักฎหมายปกครองของประเทศ
ไทยท่ีไดพ้ยายามให้ค  าจ ากดัความของกฎหมายปกครองให้ครอบคลุม แต่อย่างไรก็ตามการให้ความหมายของ
กฎหมายปกครองอาจมีความแคบ กวา้งของความหมายท่ีแตกต่างกนั ออกไป ดงัต่อไปน้ี  

บวรศกัด์ิ  อุวรรณโณ อธิบายว่า กฎหมายปกครองเป็นกฎหมายท่ีก าหนดสถานะและความสัมพนัธ์ 
ระหวา่งองคก์รของรัฐฝ่ายปกครองดว้ยกนั และความสมัพนัธ์ระหวา่งองคก์รของรัฐฝ่ายปกครองกบัประชาชน 

อมร  จนัทรสมบูรณ์ ไดอ้ธิบายความหมายของกฎหมายปกครองไวว้า่ “กฎหมายปกครองเป็นกฎหมาย
มหาชนและเป็นกฎหมายท่ีรัฐจดัระบบบริการเพื่อจดัการบริการ สาธารณะใหแ้ก่ประชาชนเป็นส่วนรวม ขอบเขต
ของกฎหมายปกครองจึงกวา้งขวางมากยิ่งไปกว่ากฎหมาย อาญาและกฎหมายแพ่ง กฎหมายปกครองได้แก่ 
พระราชบัญญติัและกฎหมายทุกฉบับท่ีก าหนดอ านาจและ หน้าท่ีของกระทรวง ทบวง กรม ต่าง ๆ กฎหมาย
ก าหนดอ านาจหนา้ท่ีของรัฐวสิาหกิจและอ านาจหนา้ท่ีของ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุกรูปแบบ และกฎหมาย
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัระบบขา้ราชการทุกประเภท รัฐเขา้มาบงัคบัการตามกฎหมายดว้ยการบญัญติัเจา้หนา้ท่ีของรัฐ
ต่างๆ จ านวนมากมีอ านาจในการออกค าสั่ง อนุญาต ออกใบอนุญาต วนิิจฉยัและสัง่การ รวมตลอดถึงการสัง่การท่ี
ออกมาในรูปของกฎขอ้บังคบั  เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีมีอ านาจสั่งการตามกฎหมายปกครองจะมีตั้งแต่ขา้ราชการ
การเมือง ขา้ราชการ ประจ า ผูด้  ารงต าแหน่งในการปกครองทอ้งถ่ิน ผูว้า่การหรือผูอ้  านวยการของรัฐวสิาหกิจและ
พนกังาน รัฐวสิาหกิจ รวมตลอดไปถึงการสัง่การในรูปของค าวนิิจฉยัโดย คณะกรรมการต่างๆ และนอกเหนือจาก
ท่ีกล่าว มาแลว้ ยงัรวมถึงการสัง่การภายในระบบสายการบงัคบับญัชาในระหวา่งเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบริหารอีกดว้ย  

โภคิณ  พลกุล สรุปความหมายของกฎหมายปกครองว่า 3 เป็นกฎหมายมหาชนท่ีวางหลกัเก่ียวกบัการ 
จดัระเบียบบริหารราชการของรัฐ การด าเนินกิจกรรมของฝ่ายปกครองในการจัดท าบริการสาธารณะ อ านาจ 
หน้าท่ี ความรับผิดชอบและการควบคุมการใช้อ านาจหน้าท่ี ตลอดจนการบริหารงานบุคคลของฝ่ายปกครอง      
ดร.จิรนิติ หะวานนท์ ผูบ้รรยายวิชากฎหมายปกครองแห่งส านักเนติบัณฑิตยสภา สรุปว่ากฎหมาย ปกครอง
ประกอบดว้ยเน้ือหาสาระ 3 ประการ ดงัน้ี ประการแรก กฎหมายปกครองเป็นกฎหมายท่ีก าหนดโครงสร้างของ
องคก์รทางปกครอง เช่น พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง 
กรม ซ่ึงเป็นกฎหมาย ท่ีก าหนดเก่ียวกบัการสร้างองค์กร ไดแ้ก่ การบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนทอ้งถ่ิน 
เป็นเร่ืองของการรวม อ านาจ กระจายอ านาจ การปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม อ านาจบงัคบับญัชา  ประการท่ี
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สอง ก าหนดนิติสัมพนัธ์ท่ีฝ่ายปกครองก่อข้ึนอาจเป็นนิติสัมพนัธ์ระหวา่งหน่วยงานของรัฐกบั หน่วยงานของรัฐ
หรือระหวา่งหน่วยงานของรัฐกบัเอกชนซ่ึงเรียกวา่นิติกรรมทางปกครอง เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบั ฝ่ายปกครองจะก่อ
นิติสัมพนัธ์อย่างไร มีเง่ือนไขความสมบูรณ์อยา่งไร เม่ือเกิดนิติสัมพนัธ์แลว้ฝ่ายปกครอง จะตอ้งผูกพนัอยา่งไร 
เอกชนตอ้งผูกพนัอย่างไร ประการท่ีสาม กฎหมายปกครองก าหนดกระบวนการควบคุมทางปกครอง คือ การ
ควบคุมฝ่ายปกครอง ให้อยู่ในความชอบดว้ยกฎหมาย กระบวนการควบคุมอาจจะแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ การ
ควบคุมก่อนออกนิติ กรรมทางปกครอง อีกตอนหน่ึง คือ การควบคุมภายหลงัการออกนิติกรรมทางปกครอง  

วรพจน์  วิศรุตพิชญ ์อธิบายความหมายของกฎหมายปกครองวา่ เป็นกฎหมายท่ีจดัระเบียบการ บริหาร
และก าหนดความสัมพนัธ์ดา้นต่าง ๆ ระหวา่งบรรดาหน่วยงานและเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีอยูภ่ายใตก้าร บงัคบับญัชา
หรือก ากบัดูแลซ่ึงเรียกวา่ฝ่ายปกครอง (Administration) กบัเอกชน ซ่ึงระบบกฎหมายปกครอง ของรัฐสมยัใหม่
วางอยูบ่นพ้ืนฐานของหลกัการส าคญัสองหลกัการไดแ้ก่ หลกัการว่าดว้ยการกระท าทาง ปกครองตอ้งชอบดว้ย
กฎหมาย (The Principle of Legality of Administrative Action) และหลกัการว่า ด้วยการควบคุมความชอบด้วย
กฎหมายของการกระท าทางปกครองโดยองค์กรตุลาการ (The Principle of Judicial Review of Legality of 
Administrative Action)  

โดยสรุปกฎหมายปกครองตามสภาพของกฎหมาย ปกครองในปัจจุบนั โดยเฉพาะหลงัจากการจดัตั้ง
ศาลปกครองข้ึนในประเทศไทย ซ่ึงสามารถให้ความหมายของกฎหมายปกครองไดว้่า กฎหมายปกครองเป็น
กฎหมายท่ีก าหนดความสัมพนัธ์ระหว่างฝ่ายปกครองกับเอกชน หรือฝ่ายปกครองกับฝ่ายปกครองด้วยกันท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการของฝ่ายปกครองในการบงัคบัใช้ กฎหมายท่ีฝ่ายนิติบญัญติัตราข้ึน(พระราชบญัญติั-
พระราชก าหนด) โดยการออกกฎ ค าสัง่ทางปกครอง และ การกระท าทางกายภาพ และเป็นกฎหมายท่ีควบคุมการ
ใชอ้ านาจของฝ่ายปกครองใหช้อบดว้ยกฎหมาย ดงันั้นกฎหมายปกครองจะมีเน้ือหา 2 ส่วน คือ  

1. เป็นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับการใช้อ านาจตามกฎหมายของฝ่ายปกครอง เรียกว่า การกระท าทาง 
ปกครอง ซ่ึงประกอบดว้ย กฎ (กฎหมายล าดบัรอง-กฎหมายของฝ่ายบริหาร) ค าสั่งทางปกครอง และการ กระท า
ทางกายภาพ  

2. เป็นกฎหมายท่ีควบคุมการใช้อ านาจของฝ่ายปกครองให้ชอบดว้ยกฎหมาย (Principle of Legality) 
เพราะการใชอ้ านาจของฝ่ายปกครองออก กฎ ค าสัง่ทางปกครอง หรือกระท าการทางกายภาพ จะส่งผล กระทบต่อ
สิทธิเสรีภาพของประชาชน จึงจ าเป็นจะตอ้งควบคุมการใชอ้ านาจของฝ่ายปกครองให้ชอบดว้ย  กฎหมาย การ
กระท าท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมายจะตอ้งถูกยกเลิกเพิกถอนไป ปัจจุบนัองคก์รหลกัท่ีท าหนา้ท่ีควบคุม การกระท าของ
ฝ่ายปกครอง คือ ศาลปกครอง ดงันั้นเม่ือพิจารณาจากความหมายของกฎหมายปกครอง และการแบ่งแยกการใช้
อ านาจอธิปไตย (Separation of Power) ขององคก์รต่าง ๆ จะเห็นไดว้า่ กฎหมายปกครองเป็นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการใช ้อ านาจของฝ่ายปกครอง ฝ่ายปกครอง (Administrative) นั้นเป็นส่วนหน่ึงของฝ่ายบริหาร (Executive) มี
หนา้ท่ีในการบงัคบัใชก้ฎหมายตามท่ีฝ่ายนิติบญัญติั (Legislative) ตราข้ึน (เรียกวา่ พระราชบญัญติัหรือพระ ราช
ก าหนด) การบงัคบัใชก้ฎหมายของฝ่ายปกครอง เช่น การตรากฎ (กฎหมายล าดบัรอง) ข้ึนบงัคบัใชห้รือ ออกค าสั่ง
ทางปกครองตามท่ีกฎหมาย (พระราชบญัญติั) ใหอ้ านาจใหเ้กิดผลไปยงัประชาชน การใชอ้  านาจของ ฝ่ายปกครอง
อาจเกิดความไม่ชอบดว้ยกฎหมายเกิดข้ึน (Abuse) กฎหมายปกครองจะเป็นกฎหมายท่ีเขา้มา ควบคุม ตรวจสอบ 
และอาจน าไปสู่การยกเลิกเพิกถอนกฎหรือค าสัง่ทางปกครองท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย  

ลกัษณะของกฎหมายปกครอง กฎหมายปกครองจะลกัษณะทางกฎหมายท่ีแตกต่างไปจากกฎหมาย
เอกชน (กฎหมายแพ่งและพาณิชย)์ โดยสามารถแบ่งแยกลกัษณะของกฎหมายปกครอง ตามเกณฑ์ท่ีใชใ้นการ
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แบ่งแยกกฎหมายเอกชน ออกจากกฎหมายมหาชน เกณฑ์การแบ่งแยกและผลของการแบ่งแยกกฎหมายทั้งสอง
ประเภท มีดงัน้ี 

1. เกณฑด์า้นองคก์ร ความสมัพนัธ์ตามกฎหมายปกครอง คู่นิติสมัพนัธ์อยา่งนอ้ยฝ่ายหน่ึงจะตอ้งเป็นฝ่าย
ปกครอง อาจจะ เป็นฝ่ายปกครองกับเอกชน หรือฝ่ายปกครองกบัฝ่ายปกครองด้วยกันเอง ถา้นิติสัมพนัธ์นั้น
เกิดข้ึนระหว่าง เอกชนดว้ยกนัเองจะไม่เขา้ลกัษณะของกฎหมายปกครอง (ส่ิงท่ีตอ้งระวงั คือ อาจมีเอกชนบาง
จ าพวกท่ีไดรั้บมอบอ านาจจากกฎหมายใหท้ าหนา้ท่ีเสมือนฝ่าย ปกครอง เช่น สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) 
ซ่ึงเป็นเอกชน แต่ไดรั้บอ านาจจากพระราชบญัญติัรถยนต ์พ.ศ. 2522 ใหมี้อ านาจอนุญาตอนุมติัการตรวจสภาพรถ
หรือสภาทนายความซ่ึงมีฐานะเป็นเอกชน แต่ไดรั้บ มอบอ านาจจากพระราชบญัญติัสภาทนายความ พ.ศ. 2528 มี
อ านาจออกค าสัง่พกัใชเ้พิกถอนใบประกอบ วชิาชีพทนายความได)้ 

2. เกณฑด์า้นอ านาจ การก่อนิติสมัพนัธ์ตามกฎหมายปกครอง ฝ่ายปกครองจะตอ้งมีอ านาจในการก่อนิติ
สัมพนัธ์โดยตอ้ง อาศยัอ านาจจากกฎหมาย (มีพระราชบญัญติัหรือพระราชก าหนดให้อ านาจ) จึงจะมีอ านาจใน
การก่อนิติสัมพนัธ์กับเอกชน ตามหลักการท่ีว่า “ไม่มีกฎหมายมีอ านาจ” ซ่ึงต่างจากการก่อนิติสัมพนัธ์ตาม
กฎหมายแพ่ง และพาณิชยร์ะหว่างเอกชนดว้ยกนั ท่ีใชห้ลกัการท่ีว่า “ไม่มีกฎหมายห้ามย่อมท าได”้ เช่น การท า
สญัญาบาง ประเภทท่ีไม่มีในเอกเทศสัญญา คู่กรณีอาจตกลงเน้ือหาในสญัญาไดเ้องตราบเท่าท่ีไม่ขดัต่อกฎหมาย 
หรือ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน ซ่ึงเรียกวา่ สญัญาไม่มีช่ือ  

3. เกณฑด์า้นความสมัพนัธ์เชิงอ านาจ การก่อนิติสมัพนัธ์ตามกฎหมายปกครอง ความสมัพนัธ์เชิงอ านาจ
ฝ่ายปกครองจะมีอ านาจเหนือกวา่ เอกชนท่ีก่อนิติสัมพนัธ์ฝ่ายเดียวโดยท่ีเอกชนไม่จะเป็นตอ้งสมคัรใจยินยอม 
เน่ืองจากฝ่ายปกครองอาศยัอ านาจ จากกฎหมาย (พระราชบญัญติัหรือพระราชก าหนด) ซ่ึงเรียกวา่ อ านาจมหาชน 
(Public Puissance) ซ่ึงมี วตัถุประสงค์เพื่อประโยชน์สาธารณะ (Public Interest) ดงันั้นฝ่ายปกครองจึงสามารถ
อาศยัอ านาจจาก กฎหมายก่อนิติสัมพนัธ์ฝ่ายเดียวกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของเอกชนไดเ้พ่ือประโยชน์สาธารณะ 
ซ่ึงต่างจากนิติ สัมพนัธ์ระหว่างเอกชนดว้ยกนัเองซ่ึงเกิดบนความสมคัรใจยินยอมโดยท่ีแต่ละฝ่ายไม่มีอ านาจ
เหนือกวา่อีกฝ่ายหน่ึง  

4. เกณฑ์ด้านวตัถุประสงค์ของการก่อนิติสัมพนัธ์ การก่อนิติสัมพนัธ์ตามกฎหมายปกครองนั้น ฝ่าย
ปกครองจะตอ้งมีวตัถุประสงคใ์นการก่อนิติสัมพนัธ์ เพื่อประโยชน์สาธารณะ (Public Interest) ตามวตัถุประสงค์
ของกฎหมายท่ีให้อ านาจเท่านั้น ฝ่ายปกครองจะ มีวตัถุประสงค์ในการใช้อ านาจออก กฎ ค าสั่งทางปกครอง 
กระท าการทางกายภาพ เป็นวตัถุประสงค์อย่างอ่ืน ไม่ได ้เช่น ผูบ้งัคบับญัชาสั่งลงโทษทางวินัยเพ่ือกลัน่แกลง้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ซ่ึงเป็นวตัถุประสงค์ส่วนตวั การใช ้อ านาจเช่นน้ีจะท าให้ค  าสั่งลงโทษเป็นค าสั่งท่ีไม่ชอบดว้ย
กฎหมาย เพราะเป็นการบิดผนัอ านาจ (Abuse of Power) ซ่ึงต่างจากการก่อนิติสัมพนัธ์ตามกฎหมายเอกชน ซ่ึงมุ่ง
เพ่ือประโยชน์ส่วนตวัเป็นหลกั 

5. เกณฑด์า้นการตรวจสอบการก่อนิติสัมพนัธ์ในกฎหมายปกครอง เม่ือฝ่ายปกครองก่อนิติสัมพนัธ์กบั
เอกชนข้ึนโดยการออกกฎ ค าสั่งทางปกครอง หรือกระท าการ ทางกายภาพข้ึน ฝ่ายอาจถูกตรวจสอบความชอบ
ด้วยกฎหมายของการกระท าทางปกครองนั้นตามหลักความชอบ ด้วยกฎหมายของการกระท าทางปกครอง 
(Principle of Legality of Administrative Acts) ทั้งในแง่ของ กระบวนการ (Procedure) ออกกฎ ค าสัง่ทางปกครอง 
การกระท าทางกายภาพวา่เป็นไปตามกระบวนการท่ี กฎหมายก าหนดหรือไม่ และในแง่ของเน้ือหา (Substantive) 
วา่ เน้ือหาของกฎ ค าสั่งทางปกครอง การกระท าทางกายภาพ ท่ีกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของเอกชนนั้นชอบดว้ย
กฎหมายหรือไม่  
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6. เกณฑ์ด้านการแก้ไข-เยียวยา การกระท าทางปกครองท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย กรณีท่ีฝ่ายปกครอง
กระท าการทางปกครองท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย การแกไ้ขเยยีวยาก็คือ การยกเลิก เพิกถอนการกระท าทางปกครอง
นั้นเสีย ซ่ึงอาจะเป็นการยกเลิกเพิกถอนโดยฝ่ายปกครองเอง (คือ การควบคุม ภายในฝ่ายปกครอง เช่น การ
อุทธรณ์) หรือการยกเลิกเพิกถอนโดยองคก์รภายนอก ไดแ้ก่ ศาลปกครอง รวมถึงกรณีท่ีการกระท าทางปกครองท่ี
ไม่ชอบดว้ยกฎหมายไดก่้อให้เกิดความเสียหายข้ึน ฝ่ายปกครองจะตอ้ง ชดใชเ้ยียวยาความเสียหายนั้น ดงันั้นคดี
ปกครองจึงไม่ใช่เร่ืองทางอาญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัฝ่ายปกครองแต่อยา่งใด เช่น ความผิดเก่ียวกบัการปกครอง ความผิด
ต่อต าแหน่งหนา้ท่ีราชการ ส่วนน้ีตอ้งพิจารณาโทษโดยศาลยติุธรรม เป็นตน้ 
 
2.4 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

เฉลิมชยั  เก็จรัมย ์และ ประชนั  คะเนวนั (2556) ศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกบัการ
ให้บริการสาธารณะของเทศบาลต าบลอุดมธรรม อ าเภอกระสัง จงัหวดับุรีรัมย.์ วตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาความ
คิดเห็นของประชาชนในภาพรวมเก่ียวกบัการบริการสาธารณะของเทศบาลต าบลอุดมธรรม อ าเภอกระสงั จงัหวดั
บุรีรัมย ์ใน 4 ดา้น คือ ดา้นการพฒันาระบบสาธารณูปโภค ดา้นการส่งเสริมอาชีพ ดา้นสาธารณสุข และดา้นการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มและมลพิษต่าง ๆ และ 2) ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกบัการบริการสาธารณะของ
เทศบาลต าบลอุดมธรรม อ าเภอกระสงั จงัหวดับุรีรัมย ์ใน 4 ดา้น คือ ดา้นการพฒันาระบบสาธารณูปโภค ดา้นการ
ส่งเสริมอาชีพ ด้านสาธารณสุข และด้านการจัดการส่ิงแวดลอ้มและมลพิษต่าง ๆ  ผลการศึกษา พบว่า ความ
คิดเห็นของประชาชนเก่ียวกบัการให้บริการสาธารณะของเทศบาลต าบลอุดมธรรม อ าเภอกระสัง จงัหวดับุรีรัมย ์
ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลางและเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นการพฒันาระบบสาธารณูปโภคมีค่าเฉล่ีย
สูงสุดและอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านสาธารณสุข ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต ่ าสุด คือ ด้านการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้มและมลพิษต่าง ๆ กรณีดา้นอ่ืน ๆ อยูใ่นระดบั ปานกลาง จากการศึกษาในส่วนของความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ พบวา่ ประชาชนแสดงความคิดเห็นเป็นจ านวนมากท่ีสุดในเร่ือง ควรจดัใหมี้รถเก็บขยะเขา้ไป
เก็บขยะในเขตชุมชน รองลงมา คือ ควรส่งเสริมดา้นการประกอบอาชีพใหก้บัประชาชนในเขตเทศบาลใหม้ากข้ึน 
และควรใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการต่าง ๆ เก่ียวกบัสาธารณะ ตามล าดบั 

อษัฎา  ผาใต ้(2557) ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาล ต าบลตอง
โขบ อ าเภอโคกศรีสุพรรณ จงัหวดัสกลนคร. วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัความ
พึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลตองโขบ อ าเภอโคกศรีสุพรรณ จงัหวดัสกลนคร  ผล
การศึกษาพบวา่ ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลตองโขบ อ าเภอโคกศรีสุพรรณ 
จงัหวดัสกลนครโดยภาพรวมและรายดา้น พบว่า อยู่ในระดบัปานกลางทุกดา้น ส่วนการเปรียบเทียบความพึง
พอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลตองโขบ อ าเภอโคกศรีสุพรรณจงัหวดัสกลนคร จ าแนก
ตามคุณลกัษณะส่วนบุคคล ไดด้ังน้ี จ าแนกตามเพศ พบว่า กลุ่มท่ีมีเพศต่างกัน มีระดับความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเทศบาลต าบลตองโขบโดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั จ าแนกตามอาชีพ พบวา่ กลุ่มท่ีมี
อาชีพต่างกนั มีระดับความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลต าบลตองโขบโดยภาพรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกนั จ าแนกตามรายได ้พบวา่ กลุ่มท่ีมีรายไดต้่างกนั มีระดบัความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาล
ต าบลตองโขบ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 ไดแ้ก่ ดา้นการให้บริการท่ีน่าเช่ือถือ และจ าแนกตามเขตท่ีอยูอ่าศยั พบวา่ กลุ่มท่ีมีเขตท่ีอยูอ่าศยั
ต่างกัน มีระดับความ พึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลต าบลตองโขบ โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
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นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 จ านวน 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการให้บริการท่ีตรงเวลา ดา้นการให้บริการท่ีมีความกา้วหน้า และดา้นการ
ใหบ้ริการอยา่งถูกตอ้ง  

วินัย  วงศ์อาสา และ ภัชราภรณ์  ไชยรัตน์ (2559) ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
จดับริการสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนต าบลนาพู ่อ  าเภอเพญ็ จงัหวดัอุดรธานี วตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษาการ
ไดรั้บประโยชน์และความพึงพอใจของประชาชนต่อการจดับริการสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนต าบล นาพู่ 
และ 2) เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการจดับริการสาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนต าบลนาพู่  ผลการศึกษา 
พบวา่ บริการสาธารณะท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาพูจ่ดับริการไดอ้ยา่งทัว่ถึงและส่งผลใหป้ระชาชนมีความพึง
พอใจในระดับมาก มีเพียงภารกิจเดียว คือ บริการด้านสังคมและสาธารณสุข ส่วนในด้านอ่ืน ๆ ได้แก่ ด้าน
การศึกษา โครงสร้างพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ ชุมชน การจัดการภยัพิบัติและการจัดระเบียบชุมชนและการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ ยงัไม่สามารถจดับริการไดอ้ยา่งทัว่ถึง ส่งผลให้ประชาชนมีความพึงพอใจใน
ระดบัปานกลาง นอกจากน้ียงัมีบริการบางเร่ืองท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลนาพู่ไม่สามารถจดับริการไดอ้ย่าง
ทั่วถึงและประชาชนชนมีความพึงพอใจในระดับน้อย โดยมีข้อเสนอแนะว่าควรมีการด าเนินภารกิจแบบ
เฉพาะเจาะจง พฒันาคุณภาพการบริการสาธารณะใหดี้ยิง่ข้ึนและมีการบริหารเชิงระบบใหม้ากข้ึน 

อภิศกัด์ิ  วิลยัสุทธ์ิ และ สิทธิชยั  ตนัศรีสกุล (2559) ศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพ
การให้บริการสาธารณะ วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพการ ให้บริการสาธารณะ
ของเจา้หนา้ท่ีกองช่างองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนแดง อ าเภอบรบือ จงัหวดัมหาสารคาม ผลการศึกษา พบว่า 
ความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการสาธารณะของเจา้หน้าท่ีกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบล
โนนแดง อ าเภอบรบือ จังหวดัมหาสารคาม พบว่าประชาชนใน เขตองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
อ าเภอบรบือ จงัหวดัมหาสารคาม มีความคิดเห็นวา่ คุณภาพการใหบ้ริการสาธารณะของกองช่าง องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลโนนแดง อ าเภอบรบือ จงัหวดัมหาสารคาม โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (X =3.44)  เพื่อเปรียบเทียบ

ความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการสาธารณะของเจา้หน้าท่ีกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบล
โนนแดง อ าเภอบรบือ จังหวดัมหาสารคาม จ าแนก  ตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้พบว่า
ประชาชนท่ีมีเพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพและรายไดต้่างกนั มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการใหบ้ริการสาธารณะ
ของเจา้หนา้ท่ีกองช่าง องคกา์รบริหารส่วนต าบลโนนแดง ทั้งโดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 

สุดารัตน์  สุดสมบูรณ์, อสัมา  พิมพป์ระพนัธ์, เสาวรัตน์  บุษรานนท์, รัศมี  ศรีบุญ และ สุภาวดี  คชนูด 
(2561) ศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการจดับริการสาธารณะของเทศบาลต าบลชะมาย อ าเภอทุ่งสง 
จงัหวดันครศรีธรรมราช มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษาระดบัความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการจดับริการสาธารณะของ
เทศบาลต าบลชะมาย อ าเภอทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช 2) เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการ
จดับริการสาธารณะของเทศบาลต าบลชะมาย ตามตวัแปรอิสระคือ เพศ  อายุ  สถานภาพ อาชีพ และ ระดบัการศึกษา และ             
3) ศึกษาปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะท่ีมีต่อการจดับริการสาธารณะของเทศบาลต าบลชะมาย อ าเภอทุ่งสง จงัหวดั
นครศรีธรรมราช กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ประชาชนท่ีมีอาย ุ18 ปีข้ึนไปท่ีมีภูมิล าเนาในเขตเทศบาลต าบลชะมาย 
จ านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดบั สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์
ขอ้มูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) และ
เปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใชว้ิธีเปรียบเทียบค่าเฉล่ียแบบ LSD ผลการวจิยัพบวา่ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมี
ต่อการจดับริการสาธารณะของเทศบาลต าบลชะมาย อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช  ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง     
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(X =3.39) เม่ือจ าแนกเป็นรายดา้นพบวา่ ประชาชนผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในดา้นการส่งเสริมการศึกษาเด็กและ

เยาวชนมากท่ีสุด (X =3.76) และดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยันอ้ยท่ีสุด (X =3.12) ผลการเปรียบเทียบระดบัความ

คิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการจดับริการสาธารณะของเทศบาลต าบลชะมาย ตามตวัแปรอิสระคือ เพศ  อาย ุ สถานภาพ อาชีพ 
และ ระดบัการศึกษาโดยรวม พบวา่ไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ส่วนปัญหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะท่ีมีต่อ
การจดับริการสาธารณะใหก้บัประชาชนของเทศบาลต าบลชะมาย พบวา่ประชาชนยงัขาดการมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ิน
ร่วมกบัเทศบาล  ส าหรับขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัไดแ้ก่ การสร้างความร่วมมือ ความตระหนกั และการรับรู้ของทุกภาคส่วนใน
การขบัเคล่ือนการจดับริการสาธารณะภายในเขตเทศบาลต าบลชะมาย 

รัฐศวรรธน์  ก่ิงแกว้, คนึงนิจ  ศรีสุวรรณ, สุกญัญา  ใจเยน็, อญัชลี  แพรกปาน, วิไลวรรณ  ช านาญค า 
และ ทรายทอง  เสมอภาค (2562) ศึกษาเร่ืองการประเมินผลการบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดั
นครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ 2560 วตัถุประสงคเ์พื่อประเมินผลการบริการสาธารณะดา้นการด าเนินงาน
ตามภารกิจต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ 2560 ผลการศึกษา พบวา่ 
ผลการประเมินการบริการสาธารณะด้านการด าเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวดั
นครศรีธรรมราช ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X =3.273) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ประชาชนผูต้อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นในดา้นการส่งเสริม สนบัสนุน กีฬาและนนัทนาการมากท่ีสุด ( X =3.316) รองลงมา 
คือ ดา้นการส่งเสริมศิลปวฒันธรรม ศาสนา จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ( X =3.280) ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ( X =3.260) ด้านการศึกษา ( X =3.257) ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ( X =3.235) ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย ( X =3.231) ดา้นการบริหารจดัการเทศบาล ( X =3.212) ดา้นการบริหาร
จดัการและอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ( X =3.177) และดา้นเศรษฐกิจ การวางแผนส่งเสริมการ
ลงทุน พาณิชกรรม และการท่องเท่ียว ( X =3.112) ตามล าดับ จากผลการศึกษามีขอ้เสนอแนะว่า 1) ผูบ้ริหาร
เทศบาลเมืองทุ่งสง ควรน าผลจากการวจิยัไปก าหนดการด าเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ การก าหนดนโยบายเร่งด่วน 
แผนยทุธศาสตร์การพฒันาต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองทุ่งสง และการรักษาความสะอาดเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัความ
คิดเห็นของประชาชน และ 2) หน่วยงานท่ีรับผิดชอบการด าเนินงานดา้นต่าง ๆ ควรพิจารณาขอ้มูลผลการศึกษา
อยา่งละเอียด เพ่ือจะไดน้ าไปปรับปรุงการด าเนินงานเพ่ือประชาชนมีความคิดเห็นในระดบัท่ีสูงข้ึนต่อไป 

รัฐศวรรธน์  ก่ิงแกว้ และ อญัชลี  แพรกปาน (2564) ศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการ
บริหารงานของเทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนท่ี
มีต่อการบริหารงานของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช ด้านภารกิจ ด้านนโยบายเร่งด่วน ด้าน
นโยบายการพฒันาดา้นยทุธศาสตร์การพฒันา และดา้นการรักษาความสะอาด โดยเก็บขอ้มูลจากประชาชนท่ีเป็น
ตวัแทนครัวเรือน ในพ้ืนท่ี 20 ชุมชน 1 ยา่นการคา้ และตวัแทนหน่วยงานของรัฐและเอกชน จ านวน 450 คน ผา่น
แบบสอบถาม ผลการศึกษา พบวา่ ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของเทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดั
นครศรีธรรมราช ทั้ ง 5 ด้าน ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง แต่เม่ือพิจารณาในรายละเอียดของแต่ละด้าน 
ประชาชนมีความคิดเห็นวา่ การบริหารจดัการดา้นการรักษาความสะอาดสามารถท าไดดี้กวา่ดา้นภารกิจเร่ืองการ
ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมประเพณี ดา้นนโยบายเร่งด่วน เร่ืองการจดัความเป็นระเบียบเรียบร้อยของถนน ทางเทา้ 
และภูมิทศัน์ ดา้นนโยบายการพฒันาเร่ืองการศึกษา และดา้นยทุธศาสตร์การพฒันาเร่ืองศาสนา และการกีฬาแบบ
บูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานท่ีเหนือกว่า ผลการศึกษาน้ีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารถใชเ้ป็น
แนวทางในการประเมินผลการปฏิบติัราชการ ส่วนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนด
แผนการพฒันาทอ้งถ่ินใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดกบัประชาชนใหม้ากท่ีสุดต่อไป  
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บทที ่3 
วธีิด ำเนินกำรประเมิน 

 

3.1 ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ   
การประเมินคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการใหบ้ริการของเทศบาล

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

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 ขอ้มูลแสดงความคิดเห็นจากความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของเทศบาล
เมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2563 
 ตอนท่ี 3 ความตอ้งการท่ีให้เทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุงการให้บริการเป็นเร่ืองเร่งด่วน ความคิดเห็น
ทัว่ไปและขอ้เสนอแนะ 
 

3.2 ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  
ประชำกร  
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาค้นควา้คร้ังน้ี เป็นประชาชนท่ีรับบริการจาก 8 กลุ่มงาน ได้แก่ 1) งาน

ทะเบียนราษฎรและบตัรประจ าตวัประชาชน (ส านกังานปลดัเทศบาล) 2) งานหอ้งสมุด พิพิธภณัฑ ์และเครือข่าย
ทางการศึกษา (กองการศึกษา) 3) คลินิกเวชกรรมประชาอุทิศ (ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพ่ือสุขภาพทุ่งสง) 4) งาน
สุขาภิบาลและอนามยัส่ิงแวดลอ้ม (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม) 5) งานรักษาความสะอาด (กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดลอ้ม) 6) งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย  ์(กองคลงั) 7) งานสังคมสงเคราะห์ (กองสวสัดิการ
สังคม) และ 8) งานธุรการ (กองช่าง) ของเทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2562 จ านวน 
122,053 คน (เทศบาลเมืองทุ่งสง, 2563) 

กลุ่มตวัอย่ำง  

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาค้นควา้ เป็นประชาชนท่ีรับบริการจากเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวดั

นครศรีธรรมราช ประจ าปี 2563 จ านวน 400 คน ซ่ึงไดม้าจากการสุ่มอยา่งง่าย (Sample Random Sampling) โดยมี

การด าเนินการ 2 ขั้นตอน ดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี เป็นประชาชนท่ีรับบริการจากเทศบาลเมือง    

ทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช โดยแบ่งกลุ่มตวัอยา่งท่ีรับบริการจาก 8 กลุ่มงาน จ านวน 400 คน  

 ประมาณขนาดกลุ่มตวัอย่างทั้งหมดท่ีใชใ้นการศึกษาดว้ยความเช่ือมัน่ 95% ( = .05) ซ่ึงเทียบจาก

ตารางขนาดกลุ่มตวัอยา่งของยามาเน่ (Yamane. 1967) หรือจากสูตร n = N/(1+Ne2)  

 จากสูตร   n  = N/(1+Ne2) 

     N = 122,053 

     e = 0.05 
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   n  = 122,053/[1+(122,053*0.052)] 

    = 122,053/306.13 

    = 398.70 คน  

= 399 คน 

แต่ผูป้ระเมินตอ้งก าหนดกลุ่มตวัอยา่งไม่ต ่ากวา่ 400 คน  

 

ขั้นตอนท่ี 2 กระจายพ้ืนท่ีการเก็บขอ้มูลให้ครอบคลุมทุกกลุ่มงาน โดยใชสู้ตร N*0.00328 ดงัแสดงใน

ตาราง 

 

ตำรำงที ่1 กลุ่มตวัอย่ำงทีใ่ช้ในกำรประเมนิ 

ล ำดับ กลุ่มงำน จ ำนวนผู้รับบริกำร (คน) กลุ่มตัวอย่ำง (คน) 
1 งานทะเบียนราษฎรและบตัรประจ าตวัประชาชน (ส านกัปลดัเทศบาล) 

   -ขอใชบ้ริการทะเบียนราษฎร 
   -ขอมีบตัรประจ าตวัประชาชน 

9,094 29 

2 งานหอ้งสมุด พิพิธภณัฑ ์และเครือข่ายทางการศึกษา (กองการศึกษา) 
   -ขอใชบ้ริการหอ้งสมุด 
   -ขอใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตชุมชน 
   -ขอใชบ้ริการเวบ็ไซต ์tungsong.com 

66,419 
 

217 

3 คลินิกเวชกรรมประชาอุทิศ (หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เพ่ือสุขภาพทุ่งสง)    
   -ขอใชบ้ริการปฐมภูมิ (ผูป่้วยนอก)        

37,606 123 

4 งานสุขาภิบาลและอนามยัส่ิงแวดลอ้ม  
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม) 
   -ขอใบอนุญาต ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข 

373 2 

5 งานรักษาความสะอาด (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม) 
   -ขอใชบ้ริการดูดส่ิงปฏิกลู 
   -ขอใชบ้ริการรถบรรทกุศพ 

367 2 

6 งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย ์(กองคลงั) 
   -ช าระภาษีท่ีดินและส่ิงปลกูสร้าง 
   -ช าระภาษีป้าย 

4,102 13 

7 งานสงัคมสงเคราะห์ (กองสวสัดิการสงัคม) 
   -ประสานงานการรับเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ
   -ประสานงานการรับสวสัดิการต่าง ๆ 

3,952 13 

8 งานธุรการ (กองช่าง) 
   -ขออนุญาตก่อสร้าง ดดัแปลง ร้ือถอน เคล่ือนยา้ยอาคาร 

140 
 

1 

รวม 122,053 400 
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3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรศึกษำค้นคว้ำ  
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ประกอบดว้ย แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการ

ให้บริการของเทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราชประจ าปี 2562 แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 

โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 ขอ้มูลแสดงความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดั

นครศรีธรรมราช ประจ าปี 2563 

 ตอนท่ี 3 ความตอ้งการท่ีให้เทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุงการให้บริการเป็นเร่ืองเร่งด่วน ความคิดเห็น

ทัว่ไปและขอ้เสนอแนะ 

 

3.4 วธีิกำรเกบ็ข้อมูล   
การประเมินน้ีจะใชว้ธีิการเก็บขอ้มูล ดงัน้ี 

1) ลงส ารวจพ้ืนท่ีจริงโดยการใช้แบบสอบถามปลายปิด และแบบสอบถามปลายเปิด ส าหรับ

แบบสอบถามปลายเปิด และขอ้เสนอแนะต่าง ๆ จะใชว้ิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก บันทึกขอ้มูลลงแบบสอบถาม 

บันทึกภาพน่ิง เก็บขอ้มูลในพ้ืนท่ีงานบริการต่าง ๆ และเก็บขอ้มูลตามชุมชนและพ้ืนท่ีต่าง ๆ โดยเลือกกลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีเคยใชบ้ริการ มีการกระจายขอ้มูลใหค้รบตามปริมาณกลุ่มตวัอยา่งท่ีก าหนด ดงัแสดงในรูป 

 

 

   
 

รูปที ่1 กำรลงส ำรวจพื้นทีจ่ริง 
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รูปที ่1 กำรลงส ำรวจพื้นทีจ่ริง (ต่อ) 

 

2) วเิคราะห์ผลการประเมิน 

3) รายการผลการประเมินต่อเทศบาล 

 

3.5 กำรวเิครำะห์ข้อมูล   
การประเมินน้ีจะใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
1) น าผลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ค่าทางสถิติ โดยค านวณหาค่าสถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ 

(%) ค่าเฉล่ีย ( x ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพ่ือวดัค่าเฉล่ียและการกระจายของขอ้มูล และน าเสนอใน
รูปแบบตารางพร้อมกบัพรรณนาประกอบ 
 2) การใช้กระบวนการวิเคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงค์ทั้ ง 1 ขอ้จะใชห้ลกัการสังเคราะห์มูลตีความ 
(Interpretive Analysis) 
 



 18 

ระดบัการแปรผลจากการใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉล่ีย ( x ) และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) จากแบบสอบถามซ่ึงใชม้าตราส่วน (Rating scale) ตามแบบไลเกิร์ดจะแบ่งมาตราส่วนออกเป็น 
5 ล าดบั คือ 

มำตรำส่วน           คะแนน 
 มากท่ีสุด    5 
 มาก    4 
 ปานกลาง   3 
 นอ้ย    2 
 นอ้ยท่ีสุด    1 
 
 การแปลความหมายของขอ้มูล พิจารณาจากคะแนนค่าเฉล่ีย (Mean) โดยก าหนดเกณฑใ์นการค านวณค่า
คะแนนของ  John W.Best  ดงัน้ี 
 คะแนนค่าเฉล่ีย 4.50  -  5.00 หมายถึง  มากท่ีสุด 
 คะแนนค่าเฉล่ีย 3.50  -  4.49 หมายถึง  มาก 
 คะแนนค่าเฉล่ีย 2.50  -  3.49 หมายถึง  ปานกลาง 
 คะแนนค่าเฉล่ีย 1.50  -  2.49 หมายถึง  นอ้ย 
 คะแนนค่าเฉล่ีย 1.00  -  1.49 หมายถึง  นอ้ยท่ีสุด 
 

การแปลความหมายของขอ้มูลผลการด าเนินงานรายขอ้ พิจารณาจากคะแนนร้อยละ โดยก าหนดเกณฑ์

ในการค านวณค่าคะแนนจากผลรวมของคะแนนร้อยละจาก 3 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัปานกลาง ระดบัมาก และระดบั

มากท่ีสุด 

 ส าหรับขอ้มูลท่ีไดจ้ากค าถามปลายเปิดไดท้ าการรวบรวมขอ้มูลทั้งหมด และด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูล

ดว้ยการจดัจ าแนกประเภทขอ้ความท่ีมีลกัษณะเหมือนกนัและคลา้ยคลึงกันให้อยู่ในประเภทเดียวกนั จากนั้น

วเิคราะห์เน้ือหาของขอ้มูลและน าเสนอในรูปแบบของความเรียง 
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บทที ่4 
ผลการประเมิน 

 

การประเมินคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของ
เทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2563 ผูป้ระเมินไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล จากประชาชนท่ีมา
ติดต่อขอรับบริการจากเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช จ านวน 400 คน ซ่ึงผลการประเมิน 
ประกอบดว้ย 3 ตอน ดงัน้ี  

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการใหบ้ริการของเทศบาลเมืองทุ่งสง  
ตอนท่ี 3 ความตอ้งการท่ีให้เทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุงการให้บริการเป็นเร่ืองเร่งด่วน ความคิดเห็น

ทัว่ไปและขอ้เสนอแนะ 
 

ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

4.1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ตารางที ่2 กลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ อนัดบั 

ชาย 143 35.80 2 
หญิง 257 64.30 1 

 รวม 400 100.00  
 

จากตาราง พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 64.30 รองลงมาเพศชาย  คิด
เป็น ร้อยละ 35.80 

 

ตารางที ่3 กลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ อนัดบั 
นอ้ยกวา่ 20 ปี ลงมา 178 44.50 1 
20-29 ปี 41 10.30 5 
30-39 ปี 35 8.80 6 
40-49 ปี 46 11.50 3 
50-59 ปี 56 14.00 2 
มากกวา่ 60 ปี ข้ึนไป 44 11.00 4 

รวม 400 100.00  
 
จากตาราง พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงอาย ุนอ้ยกวา่ 20 ปี ลงมา คิดเป็นร้อยละ 44.50 

รองลงมาช่วงอาย ุ50-59 ปี คิดเป็นร้อยละ 14.00 ต ่าสุดช่วงอาย ุ30-39 ปี คิดเป็นร้อยละ 8.80 
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ตารางที ่4 กลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ อนัดบั 
โสด 232 58.00 1 
สมรส 126 31.50 2 
หมา้ย 23 5.80 3 
หยา่ร้าง 9 2.30 4 
แยกกนัอยู ่ 9 2.30 4 

รวม 400 100.00  
 
จากตาราง พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 58.00 รองลงมาสถานภาพ

สมรส คิดเป็นร้อยละ 31.50  ต ่าสุดสถานภาพหยา่ร้างและหมา้ย คิดเป็นร้อยละ 2.30 
 

ตารางที ่5 กลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามการศึกษา 

การศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ อนัดบั 
ไม่ไดศึ้กษา 2 0.50 8 
ประถมศึกษา 76 19.00 3 
มธัยมศึกษาตอนตน้ 96 24.00 1 
มธัยมศึกษาตอนปลาย 78 19.50 2 
ปวช. 50 12.50 5 
ปวส. 34 8.50 6 
ปริญญาตรี 59 14.80 4 
สูงกวา่ปริญญาตรี 5 1.30 7 

รวม 400 100.00  
 

จากตาราง พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เรียนจบมัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 24.00 
รองลงมาเรียนจบมธัยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 19.50 ต ่าสุดไม่ไดศึ้กษา คิดเป็นร้อยละ 0.50 
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ตารางที ่6 กลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ อนัดบั 
รับราชการ/ลูกจา้งราชการ 20 5.00 6 
รัฐวสิาหกิจ 19 4.80 7 
ลูกจา้งเอกชน 26 6.50 4 
คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 71 17.80 2 
รับจา้งทัว่ไป 34 8.50 3 
นกัเรียน/นกัศึกษา 197 49.30 1 
แม่บา้น 23 5.80 5 
เกษตรกร 9 2.30 8 
อ่ืน ๆ 1 0.30 9 

รวม 400 100.00  
 

จากตาราง พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา คิดเป็นร้อยละ 49.30 รองลงมา
อาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 17.80 ต ่าสุดอาชีพอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 0.30 
 
ตารางที ่7 กลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามจ านวนคร้ังทีม่าขอรับบริการในรอบ 1 ปี (เฉพาะกลุ่มงานทีต่อบแบบสอบถาม) 

จ านวนคร้ังทีข่อรับบริการ จ านวน (คน) ร้อยละ อนัดบั 
1 คร้ังต่อปี 94 23.50 2 
2-10 คร้ังต่อปี 208 52.00 1 
11-20 คร้ังต่อปี 35 8.80 4 
21-30 คร้ังต่อปี 56 14.00 3 
มากกวา่ 30 คร้ังต่อปี    4 1.00 5 
อ่ืน ๆ 3 0.80 6 

รวม 400 100.00  

 
จากตาราง พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีจ านวนคร้ังท่ีขอรับบริการจ านวน 2-10 คร้ังต่อปี คิดเป็น       

ร้อยละ 52.000 รองลงมาคือขอรับบริการจ านวน 1 คร้ังต่อปี คิดเป็นร้อยละ 23.50 น้อยท่ีสุดขอรับบริการจ านวน   
อ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 0.80 
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ตารางที ่8 กลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามจ านวนคร้ังทีม่าขอรับบริการในรอบ 1 ปี (รวมทุกกลุ่มงาน) 
จ านวนคร้ังทีข่อรับบริการ จ านวน (คน) ร้อยละ อนัดบั 

1 คร้ังต่อปี 116 29.00 2 
2-10 คร้ังต่อปี 237 59.30 1 
11-20 คร้ังต่อปี 32 8.00 3 
21-30 คร้ังต่อปี 6 1.50 5 
มากกวา่ 30 คร้ังต่อปี    7 1.80 4 
อ่ืน ๆ 2 0.50 6 

รวม 400 100.00  

 
จากตาราง พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีจ านวนคร้ังท่ีขอรับบริการจ านวน 2-10 คร้ังต่อปี คิดเป็น       

ร้อยละ 59.30 รองลงมาคือขอรับบริการจ านวน 1 คร้ังต่อปี คิดเป็นร้อยละ 29.00 น้อยท่ีสุดขอรับบริการจ านวน   
อ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 0.50 
 
ตารางที ่9 กลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามระยะเวลาทีไ่ด้รับบริการและเสร็จส้ิน (เฉพาะกลุ่มงานทีต่อบแบบสอบถาม) 

ระยะเวลาทีไ่ด้รับบริการและเสร็จส้ิน จ านวน (คน) ร้อยละ อนัดบั 
0-15 นาที 149 37.30 1 
16-30 นาที 65 16.30 2 
31-60 นาที 42 10.50 4 
61-90 นาที 26 6.50 6 
91-120 นาที 46 11.50 3 
121-150 นาที 20 5.00 7 
151-180 นาที 12 3.00 8 
มากกวา่ 180 นาที 38 9.50 5 
อ่ืน ๆ 2 0.50 9 

รวม 400 100.00  
 
จากตาราง พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระยะเวลาท่ีไดรั้บบริการและเสร็จส้ิน อยูใ่นช่วงเวลา 0-15 นาที 

คิดเป็นร้อยละ 37.30 รองลงมาคือมีระยะเวลาท่ีไดรั้บบริการและเสร็จส้ิน ช่วงเวลา 16-30 นาที คิดเป็นร้อยละ 16.30 
ต ่าสุดมีระยะเวลาท่ีไดรั้บบริการและเสร็จส้ิน ช่วงเวลาอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 0.50 
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ตอนที ่2 ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองทุ่งสง 
 

4.2 ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองทุ่งสง (ภาพรวมทุกกลุ่มงาน)  
 
ตารางที ่10 สรุปความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บริการของเทศบาลเมืองทุ่งสง (แยกตามกลุ่มงาน)  

กลุ่มงาน ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความพงึพอใจ 

อนัดบั 

1. งานทะเบียนราษฎรและบตัรประจ าตวัประชาชน 
(ส านกัปลดัเทศบาล) 

4.686 .43 มากท่ีสุด 3 

2. งานหอ้งสมุด พิพิธภณัฑ ์และเครือข่ายทางการศึกษา 
(กองการศึกษา) 

3.993 .52 มาก 7 

3. คลินิกเวชกรรมประชาอุทิศ  
(หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เพ่ือสุขภาพทุ่งสง)    

4.728 .18 มากท่ีสุด 2 

4. งานสุขาภิบาลและอนามยัส่ิงแวดลอ้ม  
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม) 

4.750 .35 มากท่ีสุด 1 

5. งานรักษาความสะอาด  
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม) 

4.571 .60 มากท่ีสุด 5 

6. งานผลประโยชนแ์ละกิจการพาณิชย ์ 
(กองคลงั) 

4.673 .40 มากท่ีสุด 4 

7. งานสงัคมสงเคราะห์  
(กองสวสัดิการสังคม) 

4.315 .37 มาก 6 

8. งานธุรการ  
(กองช่าง) 

3.964 .00 มาก 8 

รวม 4.309 .55 มาก  

 
จากการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองทุ่งสง (ภาพรวมทุก

กลุ่มงาน) โดยการสุ่มตวัอยา่งจากประชาชนท่ีรับบริการ จ านวน 400 คน ผลปรากฏวา่ประชาชนมีความพึงพอใจ 

ต่อการให้บริการ อยู่ในระดับมาก คือมีค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.309 โดยสามารถเรียงล าดบัความพึงพอใจกลุ่มงานต่าง ๆ 

3 อนัดบัแรก ไดด้งัน้ี 

ความพงึพอใจมากทีสุ่ด  3 อนัดบัแรก (เรียงจากมากไปหาน้อย) 
 อนัดบัท่ี 1 งานสุขาภิบาลและอนามยัส่ิงแวดลอ้ม 

ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  คือมีค่าเฉล่ีย  4.750 
 อนัดบัท่ี 2 คลินิกเวชกรรมประชาอุทิศ 

ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือมีค่าเฉล่ีย  4.728 
อนัดบัท่ี 3 งานทะเบียนราษฎรและบตัรประจ าตวัประชาชน 

ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือมีค่าเฉล่ีย  4.686 
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ตารางที ่11 สรุปความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บริการของเทศบาลเมืองทุ่งสง (ภาพรวมทุกกลุ่มงาน)  

ประเดน็การพจิารณา 
 

ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความพงึพอใจ 

1. ด้านเจ้าหน้าทีใ่ห้บริการ    
1. เจา้หนา้ท่ีพดูจาสุภาพ อธัยาศยัดี แต่งกายสุภาพ การวางตวัเรียบร้อย 4.41 .61 มาก 
2. เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการดว้ยความเตม็ใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่ผูม้าติดตอ่

รับบริการ 
4.40 .60 มาก 

3. เจา้หนา้ท่ีใหค้  าแนะน า ตอบขอ้ซกัถามไดอ้ยา่งชดัเจน ถูกตอ้ง
น่าเช่ือถือ 

4.43 .62 มาก 

4. เจา้หนา้ท่ีสามารถแกปั้ญหา อุปสรรค ท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งเหมาะสม 4.42 .59 มาก 
5. เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการดว้ยความเป็นธรรม 4.44 .59 มาก 
6. เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต 4.54 .56 มากท่ีสุด 
7. ความเช่ือมัน่ต่อเจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการ 4.48 .57 มาก 
8. ภาพรวมความพึงพอใจต่อเจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการ 4.48 .61 มาก 
2. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ    
9. มีป้ายประชาสมัพนัธ์สถานท่ีและป้ายบอกจุดท่ีใหบ้ริการในแต่ละ

ภารกิจไว ้
4.34 .71 มาก 

10. มีช่องทางการใหบ้ริการท่ีหลากหลาย 4.24 .75 มาก 
11. มีช่องทางการใหบ้ริการเร่งด่วนแก่ผูพิ้การ ผูสู้งอาย ุและหญิง

ตั้งครรภ ์
4.28 .80 มาก 

12. ขั้นตอนการใหบ้ริการมีระบบไม่ยุง่ยาก ซบัซอ้น มีความชดัเจน 4.37 .68 มาก 
13. ขั้นตอนการใหบ้ริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว 4.40 .65 มาก 
14. แบบฟอร์มในการยืน่เร่ืองต่าง ๆ ชดัเจนและอ่านเขา้ใจง่าย 4.40 .67 มาก 
15. มีผงัแสดงล าดบัขั้นตอนและระยะเวลาการใหบ้ริการอยา่งชดัเจน 4.32 .69 มาก 
16. ระยะเวลาในการปฏิบติัหรือใหบ้ริการเร่ืองต่าง ๆ มีความรวดเร็ว 4.35 .68 มาก 
17. ความเช่ือมัน่ต่อกระบวนการขั้นตอนการใหบ้ริการ 4.41 .65 มาก 
18. ภาพรวมความพึงพอใจต่อกระบวนการขั้นตอนการใหบ้ริการ 4.47 .65 มาก 
3. ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก    
19. การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานท่ีใหบ้ริการดา้นท่ีจอดรถ 3.82 .97 มาก 
20. การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานท่ีใหบ้ริการดา้นทางลาดคน

พิการ 
4.06 .88 มาก 

21. การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานท่ีใหบ้ริการดา้นท่ีบริการน ้า
ด่ืม 

4.03 .96 มาก 

22. การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานท่ีใหบ้ริการดา้นท่ีนัง่รอ 4.02 .99 มาก 
23. การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานท่ีใหบ้ริการดา้นหอ้งน ้ า ท่ี

เพียงพอ มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย 
4.01 .97 มาก 
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ประเดน็การพจิารณา 
 

ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความพงึพอใจ 

24. มีเคร่ืองมือ/อปุกรณ์/ระบบในการบริการขอ้มูลสารสนเทศ 4.22 .81 มาก 
25. มีการจดัผงัการใหบ้ริการและการใชอ้าคารไวอ้ยา่งชดัเจนสะดวก

เหมาะสม 
4.30 .81 มาก 

26. อาคารสถานท่ีมีความสะอาด ปลอดภยั 4.34 .78 มาก 
27. ความเช่ือมัน่ต่อส่ิงอ านวยความสะดวก 4.33 .77 มาก 
28. ภาพรวมความพึงพอใจต่อส่ิงอ านวยความสะดวก 4.34 .80 มาก 

รวม 4.309 .55 มาก 
 

จากการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองทุ่งสง (ภาพรวมทุก

กลุ่มงาน) โดยการสุ่มตวัอยา่งจากประชาชนท่ีรับบริการ จ านวน 400 คน ผลปรากฏวา่ประชาชนมีความพึงพอใจ 

ต่อการให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.309 โดยสามารถเรียงล าดบัความพึงพอใจ 3 อนัดบั

แรก และ 3  อนัดบัหลงั ไดด้งัน้ี 

ความพงึพอใจมากทีสุ่ด  3 อนัดบัแรก (เรียงจากมากไปหาน้อย) 
 อนัดบัท่ี 1  ประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบ้ริการ 

ขอ้ 6 เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต  
ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  คือมีค่าเฉล่ีย 4.54 

อนัดบัท่ี 2  ประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบ้ริการ 
ขอ้ 7 ความเช่ือมัน่ต่อเจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการ 
ขอ้ 8 ภาพรวมความพึงพอใจต่อเจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการ 

ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  คือมีค่าเฉล่ีย 4.48 
อนัดบัท่ี 3  ประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบ้ริการ 
ขอ้ 18 ภาพรวมความพึงพอใจต่อกระบวนการขั้นตอนการใหบ้ริการ 

ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  คือมีค่าเฉล่ีย 4.47 
 

ความพงึพอใจน้อยทีสุ่ด  3  อนัดบัหลงั  (เรียงจากน้อยไปหามาก) 
 อนัดบัท่ี  1  ประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบ้ริการ 

ขอ้ 19 การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานท่ีใหบ้ริการดา้นท่ีจอดรถ 
ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  คือมีค่าเฉล่ีย  3.82 

อนัดบัท่ี 2  ประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบ้ริการ 
ขอ้ 23 การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานท่ีใหบ้ริการดา้นหอ้งน ้ า ท่ีเพียงพอ มีความสะอาดและเป็น

ระเบียบเรียบร้อย 
ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  คือมีค่าเฉล่ีย  4.01 

อนัดบัท่ี 3  ประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบ้ริการ 
ขอ้ 22 การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานท่ีใหบ้ริการดา้นท่ีนัง่รอ 

ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  คือมีค่าเฉล่ีย 4.02 
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ตารางที ่12 สรุปความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บริการของเทศบาลเมืองทุ่งสง  
(พจิารณาจากคะแนนร้อยละ: ปานกลาง+มาก+มากทีสุ่ด) 

ภารกจิ พจิารณาจากคะแนนร้อยละ 
ปานกลาง+มาก+มากทีสุ่ด 
(คะแนนเตม็ ร้อยละ 100) 

1. ด้านเจ้าหน้าทีใ่ห้บริการ  
1. เจา้หนา้ท่ีพดูจาสุภาพ อธัยาศยัดี แต่งกายสุภาพ การวางตวัเรียบร้อย 99.50 
2. เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการดว้ยความเตม็ใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่ผูม้าติดตอ่รับ

บริการ 
99.75 

3. เจา้หนา้ท่ีใหค้  าแนะน า ตอบขอ้ซกัถามไดอ้ยา่งชดัเจน ถูกตอ้งน่าเช่ือถือ 99.75 
4. เจา้หนา้ท่ีสามารถแกปั้ญหา อุปสรรค ท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งเหมาะสม 100.00 
5. เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการดว้ยความเป็นธรรม 99.75 
6. เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต 99.75 
7. ความเช่ือมัน่ต่อเจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการ 100.00 
8. ภาพรวมความพึงพอใจต่อเจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการ 100.00 
2. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  
9. มีป้ายประชาสมัพนัธ์สถานท่ีและป้ายบอกจุดท่ีใหบ้ริการในแต่ละภารกิจ

ไว ้
99.25 

10. มีช่องทางการใหบ้ริการท่ีหลากหลาย 98.25 
11. มีช่องทางการใหบ้ริการเร่งด่วนแก่ผูพิ้การ ผูสู้งอาย ุและหญิงตั้งครรภ ์ 97.25 
12. ขั้นตอนการใหบ้ริการมีระบบไม่ยุง่ยาก ซบัซอ้น มีความชดัเจน 99.50 
13. ขั้นตอนการใหบ้ริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว 99.50 
14. แบบฟอร์มในการยืน่เร่ืองต่าง ๆ ชดัเจนและอ่านเขา้ใจง่าย 99.75 
15. มีผงัแสดงล าดบัขั้นตอนและระยะเวลาการใหบ้ริการอยา่งชดัเจน 99.50 
16. ระยะเวลาในการปฏิบติัหรือใหบ้ริการเร่ืองต่าง ๆ มีความรวดเร็ว 99.50 
17. ความเช่ือมัน่ต่อกระบวนการขั้นตอนการใหบ้ริการ 100.00 
18. ภาพรวมความพึงพอใจต่อกระบวนการขั้นตอนการใหบ้ริการ 100.00 
3. ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก  
19. การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานท่ีใหบ้ริการดา้นท่ีจอดรถ 89.00 
20. การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานท่ีใหบ้ริการดา้นทางลาดคนพิการ 92.75 
21. การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานท่ีใหบ้ริการดา้นท่ีบริการน ้าด่ืม 91.50 
22. การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานท่ีใหบ้ริการดา้นท่ีนัง่รอ 90.00 
23. การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานท่ีใหบ้ริการดา้นหอ้งน ้ าท่ีเพยีงพอ 

มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย 
91.25 

24. มีเคร่ืองมือ/อปุกรณ์/ระบบในการบริการขอ้มูลสารสนเทศ 97.75 
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ภารกจิ พจิารณาจากคะแนนร้อยละ 
ปานกลาง+มาก+มากทีสุ่ด 
(คะแนนเตม็ ร้อยละ 100) 

25. อาคารสถานท่ีมีความสะอาด ปลอดภยั 96.75 
26. ความเช่ือมัน่ต่อส่ิงอ านวยความสะดวก 97.00 
27. ความเช่ือมัน่ต่อส่ิงอ านวยความสะดวก 97.25 
28. ภาพรวมความพึงพอใจต่อส่ิงอ านวยความสะดวก 96.75 
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ตารางที ่13 สรุปความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บริการของเทศบาลเมืองทุ่งสง  
(พจิารณาจากคะแนนร้อยละ: น้อยทีสุ่ด ถึง มากทีสุ่ด) 

ประเดน็การพจิารณา 
 

น้อยทีสุ่ด น้อย ปานกลาง มาก มากทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. ด้านเจ้าหน้าทีใ่ห้บริการ      
1. เจา้หนา้ท่ีพดูจาสุภาพ อธัยาศยัดี แต่งกายสุภาพ การ

วางตวัเรียบร้อย 
0 

(0.00) 
2 

(0.50) 
21 

(5.30) 
190 

(47.50) 
187 

(46.80) 
2. เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการดว้ยความเตม็ใจ รวดเร็ว และเอา

ใจใส่ผูม้าติดต่อรับบริการ 
0 

(0.00) 
1 

(0.30) 
23 

(5.80) 
192 

(48.00) 
184 

(46.00) 
3. เจา้หนา้ท่ีใหค้  ำแนะน ำ ตอบขอ้ซกัถามไดอ้ยา่งชดัเจน 

ถูกตอ้งน่าเช่ือถือ 
0 

(0.00) 
1 

(0.30) 
27 

(6.80) 
172 

(43.00) 
200 

(50.00) 
4. เจา้หนา้ท่ีสามารถแกปั้ญหา อุปสรรค ท่ีเกิดข้ึนได้

อยา่งเหมาะสม 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
22 

(5.50) 
188 

(47.00) 
190 

(47.50) 
5. เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการดว้ยความเป็นธรรม 0 

(0.00) 
1 

(0.30) 
19 

(4.80) 
181 

(45.30) 
199 

(49.80) 
6. เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต 0 

(0.30) 
1 

(0.30) 
10 

(2.50) 
162 

(40.50) 
227 

(56.80) 
7. ความเช่ือมัน่ต่อเจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการ 0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
17 

(4.30) 
175 

(43.80) 
208 

(52.00) 
8. ภาพรวมความพึงพอใจต่อเจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการ 0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
26 

(6.50) 
155 

(38.80) 
219 

(54.80) 
2. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ      
9. มีป้ายประชาสมัพนัธ์สถานท่ีและป้ายบอกจุดท่ี

ใหบ้ริการในแต่ละภารกิจไว ้
0 

(0.00) 
3 

(0.80) 
48 

(12.00) 
159 

(39.80) 
190 

(47.50) 
10. มีช่องทางการใหบ้ริการท่ีหลากหลาย 0 

(0.00) 
7 

(1.80) 
57 

(14.30) 
168 

(42.00) 
168 

(42.00) 
11. มีช่องทางการใหบ้ริการเร่งด่วนแก่ผูพิ้การ ผูสู้งอาย ุ

และหญิงตั้งครรภ ์
0 

(0.00) 
11 

(2.80) 
56 

(14.00) 
141 

(35.30) 
192 

(48.00) 
12. ขั้นตอนการใหบ้ริการมีระบบไม่ยุง่ยาก ซบัซอ้น มี

ความชดัเจน 
0 

(0.00) 
2 

(0.50) 
41 

(10.30) 
165 

(41.30) 
192 

(48.00) 
13. ขั้นตอนการใหบ้ริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก 

รวดเร็ว 
0 

(0.00) 
2 

(0.50) 
31 

(7.80) 
172 

(43.00) 
195 

(48.80) 
14. แบบฟอร์มในการยืน่เร่ืองต่าง ๆ ชดัเจนและอ่านเขา้ใจ

ง่าย 
0 

(0.00) 
1 

(0.30) 
41 

(10.30) 
154 

(38.50) 
204 

(51.00) 
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ประเดน็การพจิารณา 
 

น้อยทีสุ่ด น้อย ปานกลาง มาก มากทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

15. มีผงัแสดงล าดบัขั้นตอนและระยะเวลาการใหบ้ริการ
อยา่งชดัเจน 

0 
(0.00) 

3 
(0.80) 

44 
(11.00) 

174 
(43.50) 

179 
(44.80) 

16. ระยะเวลาในการปฏิบติัหรือใหบ้ริการเร่ืองต่าง ๆ มี
ความรวดเร็ว 

0 
(0.00) 

2 
(0.50) 

43 
(10.80) 

169 
(42.30) 

186 
(46.50) 

17. ความเช่ือมัน่ต่อกระบวนการขั้นตอนการใหบ้ริการ 0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

38 
(9.50) 

160 
(40.00) 

202 
(50.50) 

18. ภาพรวมความพึงพอใจต่อกระบวนการขั้นตอนการ
ใหบ้ริการ 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

36 
(9.00) 

139 
(34.80) 

225 
(56.30) 

3. ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก      
19. การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานท่ีใหบ้ริการ

ดา้นท่ีจอดรถ 
2 

(0.50) 
42 

(10.50) 
93 

(23.30) 
153 

(38.30) 
110 

(27.50) 
20. การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานท่ีใหบ้ริการ

ดา้นทางลาดคนพิการ 
0 

(0.00) 
29 

(7.30) 
58 

(14.50) 
171 

(42.80) 
142 

(35.50) 
21. การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานท่ีใหบ้ริการ

ดา้นท่ีบริการน ้ าด่ืม 
2 

(0.50) 
32 

(8.00) 
70 

(17.50) 
144 

(36.00) 
152 

(38.00) 
22. การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานท่ีใหบ้ริการ

ดา้นท่ีนัง่รอ 
3 

(0.80) 
37 

(9.30) 
64 

(16.00) 
140 

(35.00) 
156 

(39.00) 
23. การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานท่ีใหบ้ริการ

ดา้นหอ้งน ้ าท่ีเพียงพอ มีความสะอาดและเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

1 
(0.30) 

34 
(8.50) 

80 
(20.00) 

129 
(32.30) 

156 
(39.00) 

24. มีเคร่ืองมือ/อปุกรณ์/ระบบในการบริการขอ้มูล
สารสนเทศ 

0 
(0.00) 

9 
(2.30) 

70 
(17.50) 

144 
(36.00) 

177 
(44.30) 

25. อาคารสถานท่ีมีความสะอาด ปลอดภยั 0 
(0.00) 

13 
(3.30) 

50 
(12.50) 

142 
(35.50) 

195 
(48.80) 

26. ความเช่ือมัน่ต่อส่ิงอ านวยความสะดวก 0 
(0.00) 

12 
(3.00) 

42 
(10.50) 

146 
(36.50) 

200 
(50.00) 

27. ความเช่ือมัน่ต่อส่ิงอ านวยความสะดวก 0 
(0.00) 

11 
(2.80) 

43 
(10.80) 

150 
(37.50) 

196 
(49.00) 

28. ภาพรวมความพึงพอใจต่อส่ิงอ านวยความสะดวก 0 
(0.00) 

13 
(3.30) 

45 
(11.30) 

135 
(33.80) 

207 
(51.80) 
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4.3 ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ีต่อการให้บริการของงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัว
ประชาชน 
 
ตารางที ่14 ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บริการของงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตวั
ประชาชน 

ประเดน็การพจิารณา 
 

ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความพงึพอใจ 

1. ดา้นเจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการ    
1. เจา้หนา้ท่ีพดูจาสุภาพ อธัยาศยัดี แต่งกายสุภาพ การวางตวัเรียบร้อย 4.72 .52 มากท่ีสุด 
2. เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการดว้ยความเตม็ใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่ผูม้าติดตอ่

รับบริการ 
4.66 .61 มากท่ีสุด 

3. เจา้หนา้ท่ีใหค้  าแนะน า ตอบขอ้ซกัถามไดอ้ยา่งชดัเจน ถูกตอ้ง
น่าเช่ือถือ 

4.55 .68 มากท่ีสุด 

4. เจา้หนา้ท่ีสามารถแกปั้ญหา อุปสรรค ท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งเหมาะสม 4.45 .68 มาก 
5. เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการดว้ยความเป็นธรรม 4.72 .52 มากท่ีสุด 
6. เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต 4.83 .38 มากท่ีสุด 
7. ความเช่ือมัน่ต่อเจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการ 4.72 .45 มากท่ีสุด 
8. ภาพรวมความพึงพอใจต่อเจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการ 4.66 .61 มากท่ีสุด 
2. ดา้นกระบวนการขั้นตอนการใหบ้ริการ    
9. มีป้ายประชาสมัพนัธ์สถานท่ีและป้ายบอกจุดท่ีใหบ้ริการในแต่ละ

ภารกิจไว ้
4.79 .49 มากท่ีสุด 

10. มีช่องทางการใหบ้ริการท่ีหลากหลาย 4.52 .73 มากท่ีสุด 
11. มีช่องทางการใหบ้ริการเร่งด่วนแก่ผูพิ้การ ผูสู้งอาย ุและหญิง

ตั้งครรภ ์
4.79 .49 มากท่ีสุด 

12. ขั้นตอนการใหบ้ริการมีระบบไม่ยุง่ยาก ซบัซอ้น มีความชดัเจน 4.69 .66 มากท่ีสุด 
13. ขั้นตอนการใหบ้ริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว 4.69 .66 มากท่ีสุด 
14. แบบฟอร์มในการยืน่เร่ืองต่าง ๆ ชดัเจนและอ่านเขา้ใจง่าย 4.66 .55 มากท่ีสุด 
15. มีผงัแสดงล าดบัขั้นตอนและระยะเวลาการใหบ้ริการอยา่งชดัเจน 4.69 .54 มากท่ีสุด 
16. ระยะเวลาในการปฏิบติัหรือใหบ้ริการเร่ืองต่าง ๆ มีความรวดเร็ว 4.69 .71 มากท่ีสุด 
17. ความเช่ือมัน่ต่อกระบวนการขั้นตอนการใหบ้ริการ 4.66 .61 มากท่ีสุด 
18. ภาพรวมความพึงพอใจต่อกระบวนการขั้นตอนการใหบ้ริการ 4.69 .54 มากท่ีสุด 
3. ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก    
19. การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานท่ีใหบ้ริการดา้นท่ีจอดรถ  4.66 .67 มาก 
20. การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานท่ีใหบ้ริการดา้นทางลาดคน

พิการ 
4.72 .45 มาก 
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ประเดน็การพจิารณา 
 

ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความพงึพอใจ 

21. การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานท่ีใหบ้ริการดา้นท่ีบริการน ้า
ด่ืม  

4.76 .43 มากท่ีสุด 

22. การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานท่ีใหบ้ริการดา้นท่ีนัง่รอ  4.72 .52 มากท่ีสุด 
23. การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานท่ีใหบ้ริการดา้นหอ้งน ้ า ท่ี

เพียงพอ มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย 
4.69 .54 มากท่ีสุด 

24. มีเคร่ืองมือ/อปุกรณ์/ระบบในการบริการขอ้มูลสารสนเทศ 4.69 .60 มากท่ีสุด 
25. มีการจดัผงัการใหบ้ริการและการใชอ้าคารไวอ้ยา่งชดัเจนสะดวก

เหมาะสม 
4.76 .51 มากท่ีสุด 

26. อาคารสถานท่ีมีความสะอาด ปลอดภยั 4.72 .52 มากท่ีสุด 
27. ความเช่ือมัน่ต่อส่ิงอ านวยความสะดวก 4.69 .54 มากท่ีสุด 
28. ภาพรวมความพึงพอใจต่อส่ิงอ านวยความสะดวก 4.62 .62 มากท่ีสุด 

รวม 4.686 .56 มากทีสุ่ด 
 
จากการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของงานทะเบียนราษฎรและบัตร

ประจ าตัวประชาชน โดยการสุ่มตวัอยา่งจากประชาชนท่ีรับบริการ จ านวน 29 คน ผลปรากฏวา่ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อการใหบ้ริการ อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด คือมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 4.686 
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4.4 ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ีต่อการให้บริการของงานห้องสมุด พพิธิภัณฑ์ และเครือข่าย
ทางการศึกษา 
 
ตารางที ่15 ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บริการของงานห้องสมุด พพิธิภัณฑ์ และเครือข่ายทางการ
ศึกษา 

ประเดน็การพจิารณา 
 

ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความพงึพอใจ 

1. ดา้นเจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการ    
1. เจา้หนา้ท่ีพดูจาสุภาพ อธัยาศยัดี แต่งกายสุภาพ การวางตวัเรียบร้อย 4.23 .62 มาก 
2. เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการดว้ยความเตม็ใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่ผูม้าติดตอ่

รับบริการ 
4.19 .60 มาก 

3. เจา้หนา้ท่ีใหค้  าแนะน า ตอบขอ้ซกัถามไดอ้ยา่งชดัเจน ถูกตอ้ง
น่าเช่ือถือ 

4.19 .61 มาก 

4. เจา้หนา้ท่ีสามารถแกปั้ญหา อุปสรรค ท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งเหมาะสม 4.19 .54 มาก 
5. เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการดว้ยความเป็นธรรม 4.24 .60 มาก 
6. เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต 4.33 .56 มาก 
7. ความเช่ือมัน่ต่อเจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการ 4.27 .57 มาก 
8. ภาพรวมความพึงพอใจต่อเจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการ 4.24 .60 มาก 
2. ดา้นกระบวนการขั้นตอนการใหบ้ริการ    
9. มีป้ายประชาสมัพนัธ์สถานท่ีและป้ายบอกจุดท่ีใหบ้ริการในแต่ละ

ภารกิจไว ้
4.01 .72 มาก 

10. มีช่องทางการใหบ้ริการท่ีหลากหลาย 3.94 .77 มาก 
11. มีช่องทางการใหบ้ริการเร่งด่วนแก่ผูพิ้การ ผูสู้งอาย ุและหญิง

ตั้งครรภ ์
3.88 .81 มาก 

12. ขั้นตอนการใหบ้ริการมีระบบไม่ยุง่ยาก ซบัซอ้น มีความชดัเจน 4.07 .67 มาก 
13. ขั้นตอนการใหบ้ริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว 4.14 .63 มาก 
14. แบบฟอร์มในการยืน่เร่ืองต่าง ๆ ชดัเจนและอ่านเขา้ใจง่าย 4.13 .68 มาก 
15. มีผงัแสดงล าดบัขั้นตอนและระยะเวลาการใหบ้ริการอยา่งชดัเจน 4.07 .71 มาก 
16. ระยะเวลาในการปฏิบติัหรือใหบ้ริการเร่ืองต่าง ๆ มีความรวดเร็ว 4.11 .68 มาก 
17. ความเช่ือมัน่ต่อกระบวนการขั้นตอนการใหบ้ริการ 4.15 .66 มาก 
18. ภาพรวมความพึงพอใจต่อกระบวนการขั้นตอนการใหบ้ริการ 4.22 .69 มาก 
3. ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก    
19. การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานท่ีใหบ้ริการดา้นท่ีจอดรถ  3.33 .97 ปานกลาง 
20. การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานท่ีใหบ้ริการดา้นทางลาดคน

พิการ 
3.68 .93 มาก 
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ประเดน็การพจิารณา 
 

ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความพงึพอใจ 

21. การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานท่ีใหบ้ริการดา้นท่ีบริการน ้า
ด่ืม  

3.54 .97 มาก 

22. การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานท่ีใหบ้ริการดา้นท่ีนัง่รอ  3.54 1.04 มาก 
23. การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานท่ีใหบ้ริการดา้นหอ้งน ้ า ท่ี

เพียงพอ มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย 
3.47 .94 ปานกลาง 

24. มีเคร่ืองมือ/อปุกรณ์/ระบบในการบริการขอ้มูลสารสนเทศ 
 

3.82 .80 มาก 

25. มีการจดัผงัการใหบ้ริการและการใชอ้าคารไวอ้ยา่งชดัเจนสะดวก
เหมาะสม 

3.91 .83 มาก 

26. อาคารสถานท่ีมีความสะอาด ปลอดภยั 3.98 .83 มาก 
27. ความเช่ือมัน่ต่อส่ิงอ านวยความสะดวก 3.95 .80 มาก 
28. ภาพรวมความพึงพอใจต่อส่ิงอ านวยความสะดวก 3.98 .85 มาก 

รวม 3.993 .52 มาก 
 
จากการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของงานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และ

เครือข่ายทางการศึกษา โดยการสุ่มตวัอยา่งจากประชาชนท่ีรับบริการ จ านวน 217 คน ผลปรากฏวา่ประชาชนมี
ความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการ อยู่ในระดบัมาก คือมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.993 
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4.5 ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ีต่อการให้บริการของคลนิิกเวชกรรมประชาอุทิศ 
 
ตารางที ่16 ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บริการของคลนิิกเวชกรรมประชาอุทศิ 

ประเดน็การพจิารณา 
 

ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความพงึพอใจ 

1. ดา้นเจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการ    
1. เจา้หนา้ท่ีพดูจาสุภาพ อธัยาศยัดี แต่งกายสุภาพ การวางตวัเรียบร้อย 4.59 .49 มากท่ีสุด 
2. เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการดว้ยความเตม็ใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่ผูม้าติดตอ่

รับบริการ 
4.63 .48 มากท่ีสุด 

3. เจา้หนา้ท่ีใหค้  าแนะน า ตอบขอ้ซกัถามไดอ้ยา่งชดัเจน ถูกตอ้ง
น่าเช่ือถือ 

4.80 .42 มากท่ีสุด 

4. เจา้หนา้ท่ีสามารถแกปั้ญหา อุปสรรค ท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งเหมาะสม 4.80 .41 มากท่ีสุด 
5. เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการดว้ยความเป็นธรรม 4.70 .46 มากท่ีสุด 
6. เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต 4.80 .43 มากท่ีสุด 
7. ความเช่ือมัน่ต่อเจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการ 4.74 .45 มากท่ีสุด 
8. ภาพรวมความพึงพอใจต่อเจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการ 4.85 .40 มากท่ีสุด 
2. ดา้นกระบวนการขั้นตอนการใหบ้ริการ    
9. มีป้ายประชาสมัพนัธ์สถานท่ีและป้ายบอกจุดท่ีใหบ้ริการในแต่ละ

ภารกิจไว ้
4.72 .44 มากท่ีสุด 

10. มีช่องทางการใหบ้ริการท่ีหลากหลาย 4.64 .49 มากท่ีสุด 
11. มีช่องทางการใหบ้ริการเร่งด่วนแก่ผูพิ้การ ผูสู้งอาย ุและหญิง

ตั้งครรภ ์
4.80 .42 มากท่ีสุด 

12. ขั้นตอนการใหบ้ริการมีระบบไม่ยุง่ยาก ซบัซอ้น มีความชดัเจน 4.76 .45 มากท่ีสุด 
13. ขั้นตอนการใหบ้ริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว 4.75 .45 มากท่ีสุด 
14. แบบฟอร์มในการยืน่เร่ืองต่าง ๆ ชดัเจนและอ่านเขา้ใจง่าย 4.83 .41 มากท่ีสุด 
15. มีผงัแสดงล าดบัขั้นตอนและระยะเวลาการใหบ้ริการอยา่งชดัเจน 4.67 .52 มากท่ีสุด 
16. ระยะเวลาในการปฏิบติัหรือใหบ้ริการเร่ืองต่าง ๆ มีความรวดเร็ว 4.68 .48 มากท่ีสุด 
17. ความเช่ือมัน่ต่อกระบวนการขั้นตอนการใหบ้ริการ 4.78 .43 มากท่ีสุด 
18. ภาพรวมความพึงพอใจต่อกระบวนการขั้นตอนการใหบ้ริการ 4.87 .33 มากท่ีสุด 
3. ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก    
19. การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานท่ีใหบ้ริการดา้นท่ีจอดรถ  4.37 .50 มาก 
20. การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานท่ีใหบ้ริการดา้นทางลาดคน

พิการ 
4.54 .51 มากท่ีสุด 

21. การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานท่ีใหบ้ริการดา้นท่ีบริการน ้า
ด่ืม  

4.65 .47 มากท่ีสุด 
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ประเดน็การพจิารณา 
 

ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความพงึพอใจ 

22. การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานท่ีใหบ้ริการดา้นท่ีนัง่รอ  4.61 .49 มากท่ีสุด 
23. การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานท่ีใหบ้ริการดา้นหอ้งน ้ า ท่ี

เพียงพอ มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย 
4.72 .45 มากท่ีสุด 

24. มีเคร่ืองมือ/อปุกรณ์/ระบบในการบริการขอ้มูลสารสนเทศ 4.79 .41 มากท่ีสุด 
25. มีการจดัผงัการใหบ้ริการและการใชอ้าคารไวอ้ยา่งชดัเจนสะดวก

เหมาะสม 
4.85 .35 มากท่ีสุด 

26. อาคารสถานท่ีมีความสะอาด ปลอดภยั 4.80 .40 มากท่ีสุด 
27. ความเช่ือมัน่ต่อส่ิงอ านวยความสะดวก 4.83 .37 มากท่ีสุด 
28. ภาพรวมความพึงพอใจต่อส่ิงอ านวยความสะดวก 4.85 .36 มากท่ีสุด 

รวม 4.728 .18 มากทีสุ่ด 
 

จากการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของคลินิกเวชกรรมประชาอุทิศ โดย
การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนท่ีรับบริการ จ านวน 123 คน ผลปรากฏว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อการ
ใหบ้ริการ อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด คือมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 4.728 
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4.6 ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ีต่อการให้บริการของงานสุขาภิบาลและอนามัยส่ิงแวดล้อม 
 
ตารางที ่17 ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บริการของงานสุขาภบิาลและอนามยัส่ิงแวดล้อม 

ประเดน็การพจิารณา 
 

ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความพงึพอใจ 

1. ดา้นเจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการ    
1. เจา้หนา้ท่ีพดูจาสุภาพ อธัยาศยัดี แต่งกายสุภาพ การวางตวัเรียบร้อย 5.00 .00 มากท่ีสุด 
2. เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการดว้ยความเตม็ใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่ผูม้าติดตอ่

รับบริการ 
5.00 .00 มากท่ีสุด 

3. เจา้หนา้ท่ีใหค้  าแนะน า ตอบขอ้ซกัถามไดอ้ยา่งชดัเจน ถูกตอ้ง
น่าเช่ือถือ 

5.00 .00 มากท่ีสุด 

4. เจา้หนา้ท่ีสามารถแกปั้ญหา อุปสรรค ท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งเหมาะสม 5.00 .00 มากท่ีสุด 
5. เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการดว้ยความเป็นธรรม 5.00 .00 มากท่ีสุด 
6. เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต 5.00 .00 มากท่ีสุด 
7. ความเช่ือมัน่ต่อเจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการ 5.00 .00 มากท่ีสุด 
8. ภาพรวมความพึงพอใจต่อเจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการ 5.00 .00 มากท่ีสุด 
2. ดา้นกระบวนการขั้นตอนการใหบ้ริการ    
9. มีป้ายประชาสมัพนัธ์สถานท่ีและป้ายบอกจุดท่ีใหบ้ริการในแต่ละ

ภารกิจไว ้
4.50 .70 มากท่ีสุด 

10. มีช่องทางการใหบ้ริการท่ีหลากหลาย 4.50 .70 มากท่ีสุด 
11. มีช่องทางการใหบ้ริการเร่งด่วนแก่ผูพิ้การ ผูสู้งอาย ุและหญิง

ตั้งครรภ ์
4.50 .70 มากท่ีสุด 

12. ขั้นตอนการใหบ้ริการมีระบบไม่ยุง่ยาก ซบัซอ้น มีความชดัเจน 5.00 .00 มากท่ีสุด 
13. ขั้นตอนการใหบ้ริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว 5.00 .00 มากท่ีสุด 
14. แบบฟอร์มในการยืน่เร่ืองต่าง ๆ ชดัเจนและอ่านเขา้ใจง่าย 4.50 .70 มากท่ีสุด 
15. มีผงัแสดงล าดบัขั้นตอนและระยะเวลาการใหบ้ริการอยา่งชดัเจน 4.50 .70 มากท่ีสุด 
16. ระยะเวลาในการปฏิบติัหรือใหบ้ริการเร่ืองต่าง ๆ มีความรวดเร็ว 4.50 .70 มากท่ีสุด 
17. ความเช่ือมัน่ต่อกระบวนการขั้นตอนการใหบ้ริการ 4.50 .70 มากท่ีสุด 
18. ภาพรวมความพึงพอใจต่อกระบวนการขั้นตอนการใหบ้ริการ 4.50 .70 มากท่ีสุด 
3. ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก    
19. การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานท่ีใหบ้ริการดา้นท่ีจอดรถ  5.00 .00 มากท่ีสุด 
20. การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานท่ีใหบ้ริการดา้นทางลาดคน

พิการ 
4.50 .70 มากท่ีสุด 

21. การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานท่ีใหบ้ริการดา้นท่ีบริการน ้า
ด่ืม  

5.00 .00 มากท่ีสุด 
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ประเดน็การพจิารณา 
 

ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความพงึพอใจ 

22. การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานท่ีใหบ้ริการดา้นท่ีนัง่รอ  5.00 .00 มากท่ีสุด 
23. การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานท่ีใหบ้ริการดา้นหอ้งน ้ า ท่ี

เพียงพอ มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย 
5.00 .00 มากท่ีสุด 

24. มีเคร่ืองมือ/อปุกรณ์/ระบบในการบริการขอ้มูลสารสนเทศ 4.50 .70 มากท่ีสุด 
25. มีการจดัผงัการใหบ้ริการและการใชอ้าคารไวอ้ยา่งชดัเจนสะดวก

เหมาะสม 
4.50 .70 มากท่ีสุด 

26. อาคารสถานท่ีมีความสะอาด ปลอดภยั 4.50 .70 มากท่ีสุด 
27. ความเช่ือมัน่ต่อส่ิงอ านวยความสะดวก 4.50 .70 มากท่ีสุด 
28. ภาพรวมความพึงพอใจต่อส่ิงอ านวยความสะดวก 4.50 .70 มากท่ีสุด 

รวม 4.750 .35 มากทีสุ่ด 
 
จากการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของงานสุขาภิบาลและอนามัย

ส่ิงแวดล้อม โดยการสุ่มตวัอยา่งจากประชาชนท่ีรับบริการ จ านวน 2 คน ผลปรากฏวา่ประชาชนมีความพึงพอใจ
ต่อการใหบ้ริการ อยู่ในระดบัมาก คือมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 4.750 
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4.7 ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ีต่อการให้บริการของงานรักษาความสะอาด 
 
ตารางที ่18 ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บริการของงานรักษาความสะอาด 

ประเดน็การพจิารณา 
 

ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความพงึพอใจ 

1. ดา้นเจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการ    
1. เจา้หนา้ท่ีพดูจาสุภาพ อธัยาศยัดี แต่งกายสุภาพ การวางตวัเรียบร้อย 5.00 .00 มากท่ีสุด 
2. เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการดว้ยความเตม็ใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่ผูม้าติดตอ่

รับบริการ 
5.00 .00 มากท่ีสุด 

3. เจา้หนา้ท่ีใหค้  าแนะน า ตอบขอ้ซกัถามไดอ้ยา่งชดัเจน ถูกตอ้ง
น่าเช่ือถือ 

4.50 .70 มากท่ีสุด 

4. เจา้หนา้ท่ีสามารถแกปั้ญหา อุปสรรค ท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งเหมาะสม 4.50 .70 มากท่ีสุด 
5. เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการดว้ยความเป็นธรรม 4.50 .70 มากท่ีสุด 
6. เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต 4.50 .70 มากท่ีสุด 
7. ความเช่ือมัน่ต่อเจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการ 5.00 .00 มากท่ีสุด 
8. ภาพรวมความพึงพอใจต่อเจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการ 5.00 .00 มากท่ีสุด 
2. ดา้นกระบวนการขั้นตอนการใหบ้ริการ    
9. มีป้ายประชาสมัพนัธ์สถานท่ีและป้ายบอกจุดท่ีใหบ้ริการในแต่ละ

ภารกิจไว ้
4.50 .70 มากท่ีสุด 

10. มีช่องทางการใหบ้ริการท่ีหลากหลาย 4.50 .70 มากท่ีสุด 
11. มีช่องทางการใหบ้ริการเร่งด่วนแก่ผูพิ้การ ผูสู้งอาย ุและหญิง

ตั้งครรภ ์
4.50 .70 มากท่ีสุด 

12. ขั้นตอนการใหบ้ริการมีระบบไม่ยุง่ยาก ซบัซอ้น มีความชดัเจน 4.50 .70 มากท่ีสุด 
13. ขั้นตอนการใหบ้ริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว 4.50 .70 มากท่ีสุด 
14. แบบฟอร์มในการยืน่เร่ืองต่าง ๆ ชดัเจนและอ่านเขา้ใจง่าย 4.50 .70 มากท่ีสุด 
15. มีผงัแสดงล าดบัขั้นตอนและระยะเวลาการใหบ้ริการอยา่งชดัเจน 4.50 .70 มากท่ีสุด 
16. ระยะเวลาในการปฏิบติัหรือใหบ้ริการเร่ืองต่าง ๆ มีความรวดเร็ว 4.50 .70 มากท่ีสุด 
17. ความเช่ือมัน่ต่อกระบวนการขั้นตอนการใหบ้ริการ 4.50 .70 มากท่ีสุด 
18. ภาพรวมความพึงพอใจต่อกระบวนการขั้นตอนการใหบ้ริการ 4.50 .70 มากท่ีสุด 
3. ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก    
19. การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานท่ีใหบ้ริการดา้นท่ีจอดรถ  4.50 .70 มากท่ีสุด 
20. การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานท่ีใหบ้ริการดา้นทางลาดคน

พิการ 
4.50 .70 มากท่ีสุด 

21. การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานท่ีใหบ้ริการดา้นท่ีบริการน ้า
ด่ืม  

4.50 .70 มากท่ีสุด 
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ประเดน็การพจิารณา 
 

ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความพงึพอใจ 

22. การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานท่ีใหบ้ริการดา้นท่ีนัง่รอ  4.50 .70 มากท่ีสุด 
23. การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานท่ีใหบ้ริการดา้นหอ้งน ้ า ท่ี

เพียงพอ มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย 
4.50 .70 มากท่ีสุด 

24. มีเคร่ืองมือ/อปุกรณ์/ระบบในการบริการขอ้มูลสารสนเทศ 4.50 .70 มากท่ีสุด 
25. มีการจดัผงัการใหบ้ริการและการใชอ้าคารไวอ้ยา่งชดัเจนสะดวก

เหมาะสม 
4.50 .70 มากท่ีสุด 

26. อาคารสถานท่ีมีความสะอาด ปลอดภยั 4.50 .70 มากท่ีสุด 
27. ความเช่ือมัน่ต่อส่ิงอ านวยความสะดวก 4.50 .70 มากท่ีสุด 
28. ภาพรวมความพึงพอใจต่อส่ิงอ านวยความสะดวก 4.50 .70 มากท่ีสุด 

รวม 4.571 .60 มากทีสุ่ด 
 
จากการส ารวจความพงึพอใจของประชาชนทีม่ีต่อการให้บริการของงานรักษาความสะอาด โดยการสุ่ม

ตวัอยา่งจากประชาชนท่ีรับบริการ จ านวน 2 คน ผลปรากฏว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ อยู่ใน
ระดบัมากทีสุ่ด คือมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 4.571 
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4.8 ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ีต่อการให้บริการของงานผลประโยชน์และกจิการพาณชิย์ 
 
ตารางที ่19 ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บริการของงานผลประโยชน์และกจิการพาณชิย์ 

ประเดน็การพจิารณา 
 

ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความพงึพอใจ 

1. ดา้นเจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการ    
1. เจา้หนา้ท่ีพดูจาสุภาพ อธัยาศยัดี แต่งกายสุภาพ การวางตวัเรียบร้อย 4.62 .87 มากท่ีสุด 
2. เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการดว้ยความเตม็ใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่ผูม้าติดตอ่

รับบริการ 
4.69 .48 มากท่ีสุด 

3. เจา้หนา้ท่ีใหค้  าแนะน า ตอบขอ้ซกัถามไดอ้ยา่งชดัเจน ถูกตอ้ง
น่าเช่ือถือ 

4.69 .48 มากท่ีสุด 

4. เจา้หนา้ท่ีสามารถแกปั้ญหา อุปสรรค ท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งเหมาะสม 4.69 .48 มากท่ีสุด 
5. เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการดว้ยความเป็นธรรม 4.77 .43 มากท่ีสุด 
6. เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต 4.77 .43 มากท่ีสุด 
7. ความเช่ือมัน่ต่อเจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการ 4.77 .43 มากท่ีสุด 
8. ภาพรวมความพึงพอใจต่อเจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการ 4.85 .37 มากท่ีสุด 
2. ดา้นกระบวนการขั้นตอนการใหบ้ริการ    
9. มีป้ายประชาสมัพนัธ์สถานท่ีและป้ายบอกจุดท่ีใหบ้ริการในแต่ละ

ภารกิจไว ้
4.85 .37 มากท่ีสุด 

10. มีช่องทางการใหบ้ริการท่ีหลากหลาย 4.62 .65 มากท่ีสุด 
11. มีช่องทางการใหบ้ริการเร่งด่วนแก่ผูพิ้การ ผูสู้งอาย ุและหญิง

ตั้งครรภ ์
4.69 .63 มากท่ีสุด 

12. ขั้นตอนการใหบ้ริการมีระบบไม่ยุง่ยาก ซบัซอ้น มีความชดัเจน 4.69 .63 มากท่ีสุด 
13. ขั้นตอนการใหบ้ริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว 4.69 .63 มากท่ีสุด 
14. แบบฟอร์มในการยืน่เร่ืองต่าง ๆ ชดัเจนและอ่านเขา้ใจง่าย 4.69 .48 มากท่ีสุด 
15. มีผงัแสดงล าดบัขั้นตอนและระยะเวลาการใหบ้ริการอยา่งชดัเจน 4.54 .66 มากท่ีสุด 
16. ระยะเวลาในการปฏิบติัหรือใหบ้ริการเร่ืองต่าง ๆ มีความรวดเร็ว 4.62 .65 มากท่ีสุด 
17. ความเช่ือมัน่ต่อกระบวนการขั้นตอนการใหบ้ริการ 4.77 .59 มากท่ีสุด 
18. ภาพรวมความพึงพอใจต่อกระบวนการขั้นตอนการใหบ้ริการ 4.62 .65 มากท่ีสุด 
3. ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก    
19. การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานท่ีใหบ้ริการดา้นท่ีจอดรถ  4.46 .51 มาก 
20. การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานท่ีใหบ้ริการดา้นทางลาดคน

พิการ 
4.54 .51 มากท่ีสุด 

21. การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานท่ีใหบ้ริการดา้นท่ีบริการน ้า
ด่ืม  

4.54 .51 มากท่ีสุด 
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ประเดน็การพจิารณา 
 

ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความพงึพอใจ 

22. การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานท่ีใหบ้ริการดา้นท่ีนัง่รอ  4.69 .48 มากท่ีสุด 
23. การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานท่ีใหบ้ริการดา้นหอ้งน ้ า ท่ี

เพียงพอ มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย 
4.54 .51 มากท่ีสุด 

24. มีเคร่ืองมือ/อปุกรณ์/ระบบในการบริการขอ้มูลสารสนเทศ 4.46 .51 มาก 
25. มีการจดัผงัการใหบ้ริการและการใชอ้าคารไวอ้ยา่งชดัเจนสะดวก

เหมาะสม 
4.62 .65 มากท่ีสุด 

26. อาคารสถานท่ีมีความสะอาด ปลอดภยั 4.85 .37 มากท่ีสุด 
27. ความเช่ือมัน่ต่อส่ิงอ านวยความสะดวก 4.85 .37 มากท่ีสุด 
28. ภาพรวมความพึงพอใจต่อส่ิงอ านวยความสะดวก 4.69 .48 มากท่ีสุด 

รวม 4.673 .40 มากทีสุ่ด 
 

จากการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของงานผลประโยชน์และกิจการ
พาณิชย์ โดยการสุ่มตวัอยา่งจากประชาชนท่ีรับบริการ จ านวน 13 คน ผลปรากฏวา่ประชาชนมีความพึงพอใจต่อ
การใหบ้ริการ อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด คือมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 4.673 
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4.9 ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ีต่อการให้บริการของงานสังคมสงเคราะห์ 
 
ตารางที ่20 ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บริการของงานสังคมสงเคราะห์ 

ประเดน็การพจิารณา 
 

ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความพงึพอใจ 

1. ดา้นเจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการ    
1. เจา้หนา้ท่ีพดูจาสุภาพ อธัยาศยัดี แต่งกายสุภาพ การวางตวัเรียบร้อย 4.62 .50 มากท่ีสุด 
2. เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการดว้ยความเตม็ใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่ผูม้าติดตอ่

รับบริการ 
4.62 .65 มากท่ีสุด 

3. เจา้หนา้ท่ีใหค้  าแนะน า ตอบขอ้ซกัถามไดอ้ยา่งชดัเจน ถูกตอ้ง
น่าเช่ือถือ 

4.38 .65 มาก 

4. เจา้หนา้ท่ีสามารถแกปั้ญหา อุปสรรค ท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งเหมาะสม 4.15 .80 มาก 
5. เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการดว้ยความเป็นธรรม 4.38 .76 มาก 
6. เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต 4.62 .50 มากท่ีสุด 
7. ความเช่ือมัน่ต่อเจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการ 4.62 .50 มากท่ีสุด 
8. ภาพรวมความพึงพอใจต่อเจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการ 4.23 .72 มาก 
2. ดา้นกระบวนการขั้นตอนการใหบ้ริการ    
9. มีป้ายประชาสมัพนัธ์สถานท่ีและป้ายบอกจุดท่ีใหบ้ริการในแต่ละ

ภารกิจไว ้
4.62 .65 มากท่ีสุด 

10. มีช่องทางการใหบ้ริการท่ีหลากหลาย 4.38 .65 มาก 
11. มีช่องทางการใหบ้ริการเร่งด่วนแก่ผูพิ้การ ผูสู้งอาย ุและหญิง

ตั้งครรภ ์
4.54 .66 มากท่ีสุด 

12. ขั้นตอนการใหบ้ริการมีระบบไม่ยุง่ยาก ซบัซอ้น มีความชดัเจน 4.54 .51 มากท่ีสุด 
13. ขั้นตอนการใหบ้ริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว 4.46 .66 มาก 
14. แบบฟอร์มในการยืน่เร่ืองต่าง ๆ ชดัเจนและอ่านเขา้ใจง่าย 4.08 .64 มาก 
15. มีผงัแสดงล าดบัขั้นตอนและระยะเวลาการใหบ้ริการอยา่งชดัเจน 4.08 .49 มาก 
16. ระยะเวลาในการปฏิบติัหรือใหบ้ริการเร่ืองต่าง ๆ มีความรวดเร็ว 4.15 .68 มาก 
17. ความเช่ือมัน่ต่อกระบวนการขั้นตอนการใหบ้ริการ 4.38 .50 มาก 
18. ภาพรวมความพึงพอใจต่อกระบวนการขั้นตอนการใหบ้ริการ 4.31 .63 มาก 
3. ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก    
19. การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานท่ีใหบ้ริการดา้นท่ีจอดรถ  3.92 .76 มาก 
20. การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานท่ีใหบ้ริการดา้นทางลาดคน

พิการ 
3.92 .76 มาก 

21. การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานท่ีใหบ้ริการดา้นท่ีบริการน ้า
ด่ืม  

3.92 .64 มาก 
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ประเดน็การพจิารณา 
 

ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความพงึพอใจ 

22. การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานท่ีใหบ้ริการดา้นท่ีนัง่รอ  4.00 .70 มาก 
23. การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานท่ีใหบ้ริการดา้นหอ้งน ้ า ท่ี

เพียงพอ มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย 
4.00 .70 มาก 

24. มีเคร่ืองมือ/อปุกรณ์/ระบบในการบริการขอ้มูลสารสนเทศ 4.23 .59 มาก 
25. มีการจดัผงัการใหบ้ริการและการใชอ้าคารไวอ้ยา่งชดัเจนสะดวก

เหมาะสม 
4.08 .49 มาก 

26. อาคารสถานท่ีมีความสะอาด ปลอดภยั 4.46 .51 มาก 
27. ความเช่ือมัน่ต่อส่ิงอ านวยความสะดวก 4.54 .51 มากท่ีสุด 
28. ภาพรวมความพึงพอใจต่อส่ิงอ านวยความสะดวก 4.62 .50 มากท่ีสุด 

รวม 4.315 .37 มาก 
 
จากการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของงานสังคมสงเคราะห์ โดยการสุ่ม

ตวัอยา่งจากประชาชนท่ีรับบริการ จ านวน 13 คน ผลปรากฏวา่ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ อยู่ใน
ระดบัมาก คือมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 4.315 
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4.10 ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ีต่อการให้บริการของงานธุรการกองช่าง 
 
ตารางที ่21 ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บริการของงานธุรการกองช่าง 

ประเดน็การพจิารณา 
 

ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความพงึพอใจ 

1. ดา้นเจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการ    
1. เจา้หนา้ท่ีพดูจาสุภาพ อธัยาศยัดี แต่งกายสุภาพ การวางตวัเรียบร้อย 4.00 .00 มาก 
2. เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการดว้ยความเตม็ใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่ผูม้าติดตอ่

รับบริการ 
4.00 .00 มาก 

3. เจา้หนา้ท่ีใหค้  าแนะน า ตอบขอ้ซกัถามไดอ้ยา่งชดัเจน ถูกตอ้ง
น่าเช่ือถือ 

4.00 .00 มาก 

4. เจา้หนา้ท่ีสามารถแกปั้ญหา อุปสรรค ท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งเหมาะสม 3.00 .00 ปานกลาง 
5. เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการดว้ยความเป็นธรรม 4.00 .00 มาก 
6. เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต 4.00 .00 มาก 
7. ความเช่ือมัน่ต่อเจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการ 3.00 .00 ปานกลาง 
8. ภาพรวมความพึงพอใจต่อเจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการ 4.00 .00 มาก 
2. ดา้นกระบวนการขั้นตอนการใหบ้ริการ    
9. มีป้ายประชาสมัพนัธ์สถานท่ีและป้ายบอกจุดท่ีใหบ้ริการในแต่ละ

ภารกิจไว ้
4.00 .00 มาก 

10. มีช่องทางการใหบ้ริการท่ีหลากหลาย 4.00 .00 มาก 
11. มีช่องทางการใหบ้ริการเร่งด่วนแก่ผูพิ้การ ผูสู้งอาย ุและหญิง

ตั้งครรภ ์
4.00 .00 มาก 

12. ขั้นตอนการใหบ้ริการมีระบบไม่ยุง่ยาก ซบัซอ้น มีความชดัเจน 3.00 .00 ปานกลาง 
13. ขั้นตอนการใหบ้ริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว 4.00 .00 มาก 
14. แบบฟอร์มในการยืน่เร่ืองต่าง ๆ ชดัเจนและอ่านเขา้ใจง่าย 4.00 .00 มาก 
15. มีผงัแสดงล าดบัขั้นตอนและระยะเวลาการใหบ้ริการอยา่งชดัเจน 4.00 .00 มาก 
16. ระยะเวลาในการปฏิบติัหรือใหบ้ริการเร่ืองต่าง ๆ มีความรวดเร็ว 4.00 .00 มาก 
17. ความเช่ือมัน่ต่อกระบวนการขั้นตอนการใหบ้ริการ 4.00 .00 มาก 
18. ภาพรวมความพึงพอใจต่อกระบวนการขั้นตอนการใหบ้ริการ 4.00 .00 มาก 
3. ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก    
19. การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานท่ีใหบ้ริการดา้นท่ีจอดรถ  4.00 .00 มาก 
20. การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานท่ีใหบ้ริการดา้นทางลาดคน

พิการ 
4.00 .00 มาก 

21. การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานท่ีใหบ้ริการดา้นท่ีบริการน ้า
ด่ืม  

4.00 .00 มาก 
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ประเดน็การพจิารณา 
 

ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความพงึพอใจ 

22. การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานท่ีใหบ้ริการดา้นท่ีนัง่รอ  4.00 .00 มาก 
23. การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานท่ีใหบ้ริการดา้นหอ้งน ้ า ท่ี

เพียงพอ มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย 
5.00 .00 มากท่ีสุด 

24. มีเคร่ืองมือ/อปุกรณ์/ระบบในการบริการขอ้มูลสารสนเทศ 5.00 .00 มากท่ีสุด 
25. มีการจดัผงัการใหบ้ริการและการใชอ้าคารไวอ้ยา่งชดัเจนสะดวก

เหมาะสม 
4.00 .00 มาก 

26. อาคารสถานท่ีมีความสะอาด ปลอดภยั 4.00 .00 มาก 
27. ความเช่ือมัน่ต่อส่ิงอ านวยความสะดวก 4.00 .00 มาก 
28. ภาพรวมความพึงพอใจต่อส่ิงอ านวยความสะดวก 4.00 .00 มาก 

รวม 3.964 .00 มาก 
 

จากการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของงานธุรการกองช่าง โดยการสุ่ม
ตวัอยา่งจากประชาชนท่ีรับบริการ จ านวน 1 คน ผลปรากฏว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ อยู่ใน
ระดบัมาก คือมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.964 
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ตอนที ่3 ความต้องการทีใ่ห้เทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุงการให้บริการเป็นเร่ืองเร่งด่วน ความคิดเห็นทัว่ไป
และข้อเสนอแนะ 

 

4.11 ความต้องการทีใ่ห้เทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุงการให้บริการเป็นเร่ืองเร่งด่วน  
 
ตารางที ่22 ความต้องการทีใ่ห้เทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุงการให้บริการเป็นเร่ืองเร่งด่วน (ภาพรวมทุกกลุ่มงาน)  

ล าดบั รายการ 
1 เพ่ิมจ านวนท่ีนัง่ ในกรณีคนรับบริการมาก 
2 ควรขยายพ้ืนท่ีจอดรถ หรือสร้างหลงัคา 
3 ควรเพ่ิมจุดบริการน ้ าด่ืม สร้างตูก้ดขนม หรือน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญ 
4 ปรับปรุงหอ้งน ้ าใหดี้ข้ึน 
5 จดัระเบียบแม่คา้ เพราะมีการวางของขายกีดขวางทางเดิน 
6 แกไ้ขปัญหาน ้ าท่วมอยา่งครบวงจร 
7 เพ่ิมกลอ้งวงจรปิดจุดเส่ียง 

 
ตารางที ่23 ความต้องการทีใ่ห้เทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุงการให้บริการเป็นเร่ืองเร่งด่วน  
(1. งานทะเบียนราษฎรและบตัรประจ าตวัประชาชน) 

ล าดบั รายการ 
1 เพ่ิมจ านวนท่ีนัง่ ในกรณีคนรับบริการมาก 

 
ตารางที ่24 ความต้องการทีใ่ห้เทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุงการให้บริการเป็นเร่ืองเร่งด่วน 
(2. งานห้องสมุด พพิธิภณัฑ์ และเครือข่ายทางการศึกษา) 

ล าดบั รายการ 
1 ควรขยายพ้ืนท่ีจอดรถ หรือสร้างหลงัคา 
2 ควรเพ่ิมจุดบริการน ้ าด่ืม สร้างตูก้ดขนม หรือน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญ 
3 ปรับปรุงหอ้งน ้ าใหดี้ข้ึน 
4 จดัเรียงหนงัสือใหเ้ป็นหมวดหมู่ ควรปรับปรุงเร่ืองความสะอาดหนงัสือ และเพ่ิมการใหบ้ริการการ

สอบถามการคน้หาหนงัสือ 
5 สร้างโตะ๊อ่านหนงัสือ ท่ีนัง่รอดา้นหนา้หอ้งสมุดเพ่ิมมากข้ึน 
6 สร้างมุมถ่ายรูป มีท่ีพกัผอ่นหรือท่ีกินขา้วไวด้า้นหนา้หรือขา้ง ๆ หอ้งสมุด 
7 เพ่ิมคอมพิวเตอร์มากกวา่เดิม หรือเพ่ิมความเร็วอินเทอร์เน็ต และจดัเตรียมอุปกรณ์เคร่ืองเขียนท่ีจ าเป็น 
8 ติดแอร์ในครบทุกหอ้ง 
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ตารางที ่25 ความต้องการทีใ่ห้เทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุงการให้บริการเป็นเร่ืองเร่งด่วน  
(3. คลนิิกเวชกรรมประชาอุทศิ) 

ล าดบั รายการ 
1 บริการอาหาร อาหารวา่ง และเคร่ืองด่ืมฟรี 
2 เพ่ิมท่ีจอดรถ 
3 เพ่ิมการจ าหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย ์
4 เพ่ิมหอ้งนอนรอดูอาการ หอ้งพกัฟ้ืน 

 
ตารางที ่26 ความต้องการทีใ่ห้เทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุงการให้บริการเป็นเร่ืองเร่งด่วน 
(4. งานสุขาภิบาลและอนามยัส่ิงแวดล้อม) 

ล าดบั รายการ 
1 -ไม่มี- 

 
ตารางที ่27 ความต้องการทีใ่ห้เทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุงการให้บริการเป็นเร่ืองเร่งด่วน 
(5. งานรักษาความสะอาด)   

ล าดบั รายการ 
1 ไม่มี- 

 
ตารางที ่28 ความต้องการทีใ่ห้เทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุงการให้บริการเป็นเร่ืองเร่งด่วน 
(6. งานผลประโยชน์และกจิการพาณิชย์) 

ล าดบั รายการ 
1 จดัระเบียบแม่คา้ เพราะมีการวางของขายกีดขวางทางเดิน 

 
ตารางที ่29 ความต้องการทีใ่ห้เทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุงการให้บริการเป็นเร่ืองเร่งด่วน  
(7. งานสังคมสงเคราะห์) 

ล าดบั รายการ 
1 -ไม่มี- 

 
ตารางที ่30 ความต้องการทีใ่ห้เทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุงการให้บริการเป็นเร่ืองเร่งด่วน  
(8. งานธุรการกองช่าง) 

ล าดบั รายการ 
1 แกไ้ขปัญหาน ้ าท่วมอยา่งครบวงจร 
2 เพ่ิมกลอ้งวงจรปิดจุดเส่ียง 
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บทที ่5 
สรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะ 

 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลสามารถสรุปผลการประเมิน ประกอบด้วย ข้อมูลความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2563 ในประเด็น 3 
ประเด็นต่อไปน้ี 

1) สรุปภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการใหบ้ริการ 
2) สรุปความตอ้งการท่ีใหเ้ทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุงการใหบ้ริการเป็นเร่ืองเร่งด่วน  
3) เปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการใหบ้ริการ 5 ปี ยอ้นหลงั (ประจ าปี 2559-2563) 

 

5.1 สรุปภาพรวมความพงึพอใจของประชาชนทีม่ีต่อการให้บริการ 
 
ตารางที ่31 สรุปความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บริการของเทศบาลเมืองทุ่งสง (แยกตามกลุ่มงาน)  

กลุ่มงาน ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความพงึพอใจ 

อนัดบั 

1. งานทะเบียนราษฎรและบตัรประจ าตวัประชาชน 
(ส านกัปลดัเทศบาล) 

4.686 .43 มากท่ีสุด 3 

2. งานหอ้งสมุด พิพิธภณัฑ ์และเครือข่ายทางการศึกษา 
(กองการศึกษา) 

3.993 .52 มาก 7 

3. คลินิกเวชกรรมประชาอุทิศ  
(หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เพ่ือสุขภาพทุ่งสง)    

4.728 .18 มากท่ีสุด 2 

4. งานสุขาภิบาลและอนามยัส่ิงแวดลอ้ม  
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม) 

4.750 .35 มากท่ีสุด 1 

5. งานรักษาความสะอาด  
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม) 

4.571 .60 มากท่ีสุด 5 

6. งานผลประโยชนแ์ละกิจการพาณิชย ์ 
(กองคลงั) 

4.673 .40 มากท่ีสุด 4 

7. งานสงัคมสงเคราะห์  
(กองสวสัดิการสังคม) 

4.315 .37 มาก 6 

8. งานธุรการ  
(กองช่าง) 

3.964 .00 มาก 8 

รวม 4.309 .55 มาก  
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จากการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองทุ่งสง (ภาพรวมทุก

กลุ่มงาน) โดยการสุ่มตวัอยา่งจากประชาชนท่ีรับบริการ จ านวน 400 คน ผลปรากฏวา่ประชาชนมีความพึงพอใจ 

ต่อการให้บริการ อยู่ในระดับมาก คือมีค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.309 โดยสามารถเรียงล าดบัความพึงพอใจกลุ่มงานต่าง ๆ 

3 อนัดบัแรก ไดด้งัน้ี 

ความพงึพอใจมากทีสุ่ด  3 อนัดบัแรก (เรียงจากมากไปหาน้อย) 
 อนัดบัท่ี 1 งานสุขาภิบาลและอนามยัส่ิงแวดลอ้ม 

ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  คือมีค่าเฉล่ีย  4.750 
 อนัดบัท่ี 2 คลินิกเวชกรรมประชาอุทิศ 

ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือมีค่าเฉล่ีย  4.728 
อนัดบัท่ี 3 งานทะเบียนราษฎรและบตัรประจ าตวัประชาชน 

ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือมีค่าเฉล่ีย  4.686 
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ตารางที ่32 สรุปความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บริการของเทศบาลเมืองทุ่งสง (ภาพรวมทุกกลุ่มงาน)  

ประเดน็การพจิารณา 
 

ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความพงึพอใจ 

1. ด้านเจ้าหน้าทีใ่ห้บริการ    
1. เจา้หนา้ท่ีพดูจาสุภาพ อธัยาศยัดี แต่งกายสุภาพ การวางตวัเรียบร้อย 4.41 .61 มาก 
2. เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการดว้ยความเตม็ใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่ผูม้าติดตอ่

รับบริการ 
4.40 .60 มาก 

3. เจา้หนา้ท่ีใหค้  าแนะน า ตอบขอ้ซกัถามไดอ้ยา่งชดัเจน ถูกตอ้ง
น่าเช่ือถือ 

4.43 .62 มาก 

4. เจา้หนา้ท่ีสามารถแกปั้ญหา อุปสรรค ท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งเหมาะสม 4.42 .59 มาก 
5. เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการดว้ยความเป็นธรรม 4.44 .59 มาก 
6. เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต 4.54 .56 มากท่ีสุด 
7. ความเช่ือมัน่ต่อเจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการ 4.48 .57 มาก 
8. ภาพรวมความพึงพอใจต่อเจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการ 4.48 .61 มาก 
2. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ    
9. มีป้ายประชาสมัพนัธ์สถานท่ีและป้ายบอกจุดท่ีใหบ้ริการในแต่ละ

ภารกิจไว ้
4.34 .71 มาก 

10. มีช่องทางการใหบ้ริการท่ีหลากหลาย 4.24 .75 มาก 
11. มีช่องทางการใหบ้ริการเร่งด่วนแก่ผูพิ้การ ผูสู้งอาย ุและหญิง

ตั้งครรภ ์
4.28 .80 มาก 

12. ขั้นตอนการใหบ้ริการมีระบบไม่ยุง่ยาก ซบัซอ้น มีความชดัเจน 4.37 .68 มาก 
13. ขั้นตอนการใหบ้ริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว 4.40 .65 มาก 
14. แบบฟอร์มในการยืน่เร่ืองต่าง ๆ ชดัเจนและอ่านเขา้ใจง่าย 4.40 .67 มาก 
15. มีผงัแสดงล าดบัขั้นตอนและระยะเวลาการใหบ้ริการอยา่งชดัเจน 4.32 .69 มาก 
16. ระยะเวลาในการปฏิบติัหรือใหบ้ริการเร่ืองต่าง ๆ มีความรวดเร็ว 4.35 .68 มาก 
17. ความเช่ือมัน่ต่อกระบวนการขั้นตอนการใหบ้ริการ 4.41 .65 มาก 
18. ภาพรวมความพึงพอใจต่อกระบวนการขั้นตอนการใหบ้ริการ 4.47 .65 มาก 
3. ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก    
19. การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานท่ีใหบ้ริการดา้นท่ีจอดรถ 3.82 .97 มาก 
20. การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานท่ีใหบ้ริการดา้นทางลาดคน

พิการ 
4.06 .88 มาก 

21. การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานท่ีใหบ้ริการดา้นท่ีบริการน ้า
ด่ืม 

4.03 .96 มาก 

22. การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานท่ีใหบ้ริการดา้นท่ีนัง่รอ 4.02 .99 มาก 
23. การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานท่ีใหบ้ริการดา้นหอ้งน ้ า ท่ี

เพียงพอ มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย 
4.01 .97 มาก 
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ประเดน็การพจิารณา 
 

ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความพงึพอใจ 

24. มีเคร่ืองมือ/อปุกรณ์/ระบบในการบริการขอ้มูลสารสนเทศ 4.22 .81 มาก 
25. มีการจดัผงัการใหบ้ริการและการใชอ้าคารไวอ้ยา่งชดัเจนสะดวก

เหมาะสม 
4.30 .81 มาก 

26. อาคารสถานท่ีมีความสะอาด ปลอดภยั 4.34 .78 มาก 
27. ความเช่ือมัน่ต่อส่ิงอ านวยความสะดวก 4.33 .77 มาก 
28. ภาพรวมความพึงพอใจต่อส่ิงอ านวยความสะดวก 4.34 .80 มาก 

รวม 4.309 .55 มาก 
 

จากการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองทุ่งสง (ภาพรวมทุก

กลุ่มงาน) โดยการสุ่มตวัอยา่งจากประชาชนท่ีรับบริการ จ านวน 400 คน ผลปรากฏวา่ประชาชนมีความพึงพอใจ 

ต่อการให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.309 โดยสามารถเรียงล าดบัความพึงพอใจ 3 อนัดบั

แรก และ 3  อนัดบัหลงั ไดด้งัน้ี 

ความพงึพอใจมากทีสุ่ด  3 อนัดบัแรก (เรียงจากมากไปหาน้อย) 
 อนัดบัท่ี 1  ประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบ้ริการ 

ขอ้ 6 เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต  
ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  คือมีค่าเฉล่ีย 4.54 

อนัดบัท่ี 2  ประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบ้ริการ 
ขอ้ 7 ความเช่ือมัน่ต่อเจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการ 
ขอ้ 8 ภาพรวมความพึงพอใจต่อเจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการ 

ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  คือมีค่าเฉล่ีย 4.48 
อนัดบัท่ี 3  ประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบ้ริการ 
ขอ้ 18 ภาพรวมความพึงพอใจต่อกระบวนการขั้นตอนการใหบ้ริการ 

ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  คือมีค่าเฉล่ีย 4.47 
 

ความพงึพอใจน้อยทีสุ่ด  3  อนัดบัหลงั  (เรียงจากน้อยไปหามาก) 
 อนัดบัท่ี  1  ประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบ้ริการ 

ขอ้ 19 การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานท่ีใหบ้ริการดา้นท่ีจอดรถ 
ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  คือมีค่าเฉล่ีย  3.82 

อนัดบัท่ี 2  ประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบ้ริการ 
ขอ้ 23 การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานท่ีใหบ้ริการดา้นหอ้งน ้ า ท่ีเพียงพอ มีความสะอาดและเป็น

ระเบียบเรียบร้อย 
ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  คือมีค่าเฉล่ีย  4.01 

อนัดบัท่ี 3  ประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบ้ริการ 
ขอ้ 22 การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานท่ีใหบ้ริการดา้นท่ีนัง่รอ 

ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  คือมีค่าเฉล่ีย 4.02 
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5.2 สรุปความต้องการทีใ่ห้เทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุงการให้บริการเป็นเร่ืองเร่งด่วน  
 
ตารางที ่33 ความต้องการทีใ่ห้เทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุงการให้บริการเป็นเร่ืองเร่งด่วน (ภาพรวมทุกกลุ่มงาน)  

ล าดบั รายการ 
1 เพ่ิมจ านวนท่ีนัง่ ในกรณีคนรับบริการมาก 
2 ควรขยายพ้ืนท่ีจอดรถ หรือสร้างหลงัคา 
3 ควรเพ่ิมจุดบริการน ้ าด่ืม สร้างตูก้ดขนม หรือน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญ 
4 ปรับปรุงหอ้งน ้ าใหดี้ข้ึน 
5 จดัระเบียบแม่คา้ เพราะมีการวางของขายกีดขวางทางเดิน 
6 แกไ้ขปัญหาน ้ าท่วมอยา่งครบวงจร 
7 เพ่ิมกลอ้งวงจรปิดจุดเส่ียง 

 
ตารางที ่34 ความต้องการทีใ่ห้เทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุงการให้บริการเป็นเร่ืองเร่งด่วน  
(1. งานทะเบียนราษฎรและบตัรประจ าตวัประชาชน) 

ล าดบั รายการ 
1 เพ่ิมจ านวนท่ีนัง่ ในกรณีคนรับบริการมาก 

 
ตารางที ่35 ความต้องการทีใ่ห้เทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุงการให้บริการเป็นเร่ืองเร่งด่วน 
(2. งานห้องสมุด พพิธิภณัฑ์ และเครือข่ายทางการศึกษา) 

ล าดบั รายการ 
1 ควรขยายพ้ืนท่ีจอดรถ หรือสร้างหลงัคา 
2 ควรเพ่ิมจุดบริการน ้ าด่ืม สร้างตูก้ดขนม หรือน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญ 
3 ปรับปรุงหอ้งน ้ าใหดี้ข้ึน 
4 จดัเรียงหนงัสือใหเ้ป็นหมวดหมู่ ควรปรับปรุงเร่ืองความสะอาดหนงัสือ และเพ่ิมการใหบ้ริการการ

สอบถามการคน้หาหนงัสือ 
5 สร้างโตะ๊อ่านหนงัสือ ท่ีนัง่รอดา้นหนา้หอ้งสมุดเพ่ิมมากข้ึน 
6 สร้างมุมถ่ายรูป มีท่ีพกัผอ่นหรือท่ีกินขา้วไวด้า้นหนา้หรือขา้ง ๆ หอ้งสมุด 
7 เพ่ิมคอมพิวเตอร์มากกวา่เดิม หรือเพ่ิมความเร็วอินเทอร์เน็ต และจดัเตรียมอุปกรณ์เคร่ืองเขียนท่ีจ าเป็น 
8 ติดแอร์ในครบทุกหอ้ง 
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ตารางที ่36 ความต้องการทีใ่ห้เทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุงการให้บริการเป็นเร่ืองเร่งด่วน  
(3. คลนิิกเวชกรรมประชาอุทศิ) 

ล าดบั รายการ 
1 บริการอาหาร อาหารวา่ง และเคร่ืองด่ืมฟรี 
2 เพ่ิมท่ีจอดรถ 
3 เพ่ิมการจ าหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย ์
4 เพ่ิมหอ้งนอนรอดูอาการ หอ้งพกัฟ้ืน 

 
ตารางที ่37 ความต้องการทีใ่ห้เทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุงการให้บริการเป็นเร่ืองเร่งด่วน 
(4. งานสุขาภิบาลและอนามยัส่ิงแวดล้อม) 

ล าดบั รายการ 
1 -ไม่มี- 

 
ตารางที ่38 ความต้องการทีใ่ห้เทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุงการให้บริการเป็นเร่ืองเร่งด่วน 
(5. งานรักษาความสะอาด)   

ล าดบั รายการ 
1 ไม่มี- 

 
ตารางที ่39 ความต้องการทีใ่ห้เทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุงการให้บริการเป็นเร่ืองเร่งด่วน 
(6. งานผลประโยชน์และกจิการพาณิชย์) 

ล าดบั รายการ 
1 จดัระเบียบแม่คา้ เพราะมีการวางของขายกีดขวางทางเดิน 

 
ตารางที ่40 ความต้องการทีใ่ห้เทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุงการให้บริการเป็นเร่ืองเร่งด่วน  
(7. งานสังคมสงเคราะห์) 

ล าดบั รายการ 
1 -ไม่มี- 

 
ตารางที ่41 ความต้องการทีใ่ห้เทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุงการให้บริการเป็นเร่ืองเร่งด่วน  
(8. งานธุรการกองช่าง) 

ล าดบั รายการ 
1 แกไ้ขปัญหาน ้ าท่วมอยา่งครบวงจร 
2 เพ่ิมกลอ้งวงจรปิดจุดเส่ียง 
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5.3 เปรียบเทยีบความพงึพอใจของประชาชนทีม่ีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวดั
นครศรีธรรมราช 5 ปี ย้อนหลงั (ประจ าปี 2559-2563) 
 
ตารางที ่42 เปรียบเทยีบความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บริการของเทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดั
นครศรีธรรมราช 5 ปี ย้อนหลงั (ประจ าปี 2559-2563) 

ด้าน ค่าเฉลีย่ ระดบัความพงึพอใจ 

2559 2560 2561 2562 2563 2559 2560 2561 2562 2563 
1. งานทะเบียนราษฎรและ

บตัรประจ าตวัประชาชน  

3.452 3.670 4.069 4.582 4.686 ปาน
กลาง 

มาก มาก มาก
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 

2. งานหอ้งสมุด 
พิพิธภณัฑ ์และเครือข่าย
ทางการศึกษา  

3.308 3.710 3.871 3.802 3.993 ปาน
กลาง 

มาก มาก มาก มาก 

3. คลินิกเวชกรรม     
ประชาอุทิศ   

- - 3.631 4.089 4.728 - - มาก มาก มาก
ท่ีสุด 

4. งานสุขาภิบาลและ
อนามยัส่ิงแวดลอ้ม  

3.456 3.786 4.179 4.696 4.750 ปาน
กลาง 

มาก มาก มาก
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 

5. งานรักษาความสะอาด  - - - - 4.571 - - - - มาก
ท่ีสุด 

6. งานผลประโยชน์และ
กิจการพาณิชย ์ 

2.942 3.697 4.163 4.950 4.673 ปาน
กลาง 

มาก มาก มาก
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 

7. งานสงัคมสงเคราะห์  3.910 3.709 3.906 4.465 4.315 มาก มาก มาก มาก มาก 
8. งานธุรการกองช่าง 3.173 3.464 3.625 4.785 3.964 ปาน

กลาง 
ปาน
กลาง 

มาก มาก
ท่ีสุด 

มาก 

รวม 3.419 3.722 3.871 4.110 4.309 ปาน
กลาง 

มาก มาก มาก มาก 
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แบบประเมิน 

ความพงึพอใจของประชาชน 

ที่มีต่อการให้บริการ 

ของเทศบาลเมืองทุ่งสง 

 



 1 
แบบประเมนิ 

เร่ือง ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บริการของเทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2563 
ค าช้ีแจง แบบสอบถามฉบบัน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือส ารวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองทุ่งสง 

จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2563โดยขอ้มูลท่ีไดรั้บจากแบบสอบถามฉบบัน้ีเทศบาลเมืองทุ่งสง จะน าผลไปใชใ้นการปรับปรุง
และพฒันาแผนงานดา้นบริการใหมี้ประสิทธิภาพและตรงกบัความตอ้งการของผูรั้บบริการให้มากท่ีสุด จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่าน
ในการตอบแบบสอบถามฉบบัน้ีทุกขอ้ความตามความเป็นจริง ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดรั้บจากท่านจะถูกเก็บรักษาเป็นความลบัโดยจะน าเสนอผล
การประเมินในภาพรวมเท่านั้น และขอขอบคุณทุกท่านท่ีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถามคร้ังน้ี 

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

 2. ผู้ประเมนิต้องการประเมนิความพงึพอใจของท่าน ช่วงเวลาตั้งแต่วนัที ่1 ตุลาคม 2562 ถึงวนัที ่30 กนัยายน 2563 
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/พอ่บา้น  ..........(8) เกษตรกร  ..........(9) อ่ืน ๆ ระบุ............................... 
6. ท่านมาติดต่อขอรับบริการกลุ่มงานใด (เลือก 1 กลุ่มงาน) 
........(1) งานทะเบียนราษฎรและบตัรประจ าตวัประชาชน (ส านกัปลดัเทศบาล)ทะเบียนราษฎร บตัรประจ าตวัประชาชน 
........(2) งานหอ้งสมุด พิพิธภณัฑ ์และเครือข่ายทางการศึกษา (กองการศึกษา)         หอ้งสมุด อินเทอร์เน็ตชุมชน tungsong.com 
........(3) คลินิกเวชกรรมประชาอทิุศ (หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เพ่ือสุขภาพทุ่งสง)              ใชบ้ริการปฐมภูมิ (ผูป่้วยนอก)      
........(4) งานสุขาภิบาลและอนามยัส่ิงแวดลอ้ม (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม)   ขอใบอนุญาต ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข 
........(5) งานรักษาความสะอาด (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม)        ใชบ้ริการดูดส่ิงปฏิกลู ใชบ้ริการรถบรรทุกศพ 
........(6) งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย ์(กองคลงั)                          ช าระภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ช าระภาษีป้าย 
........(7) งานสงัคมสงเคราะห์ (กองสวสัดิการสงัคม)         รับเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุรับสวสัดิการต่าง ๆ 
........(8) งานธุรการ (กองช่าง)                                                  ขออนุญาตก่อสร้าง ดดัแปลง ร้ือถอน เคล่ือนยา้ยอาคาร 
7. จ านวนคร้ังท่ีท่านมาใชบ้ริการในรอบ 1 ปี (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กนัยายน 2563) (เฉพาะกลุ่มงานท่ีตอบแบบสอบถาม) 

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

.......... (4) 21-30 คร้ังต่อปี  .......... (5) มากกวา่ 30 คร้ังต่อปี .......... (6) อ่ืน ๆ ระบุ............................... 
8. จ านวนคร้ังท่ีท่านมาใชบ้ริการในรอบ 1 ปี (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กนัยายน 2563) (รวมทุกกลุ่มงาน) 

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

.......... (4) 21-30 คร้ังต่อปี  .......... (5) มากกวา่ 30 คร้ังต่อปี .......... (6) อ่ืน ๆ ระบุ............................... 
9. ระยะเวลาท่ีท่านไดรั้บบริการและเสร็จส้ิน (เฉพาะกลุ่มงานท่ีตอบแบบสอบถาม) 

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

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

.......... (7) 151-180 นาที  .......... (8) มากกวา่ 180 นาที  .......... (9) อ่ืน ๆ ระบุ............................... 



 2 
ตอนที ่2 ข้อมูลแสดงความคดิเห็นจากความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บริการของเทศบาลเมืองทุ่งสง   

จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2563 
 

ค าช้ีแจง ให้ท่านท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่อง   ทีต่รงกบัความคดิเห็นของท่านให้มากทีสุ่ด 

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

ประเดน็พจิารณา 
ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บริการของ 

เทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2563 

ระดบัความพงึพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ท่ีสุด 
(1) 

เหตุผลท่ีพอใจน้อย
หรือพอใจน้อย
ท่ีสุด 

1. ด้านเจ้าหน้าทีใ่ห้บริการ 
1. เจา้หนา้ท่ีพดูจาสุภาพ อธัยาศยัดี แต่งกายสุภาพ การวางตวัเรียบร้อย       

2. เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการดว้ยความเตม็ใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่ผูม้าติดตอ่รับ
บริการ 

      

3. เจา้หนา้ท่ีใหค้  าแนะน า ตอบขอ้ซกัถามไดอ้ยา่งชดัเจน ถูกตอ้งน่าเช่ือถือ       

4. เจา้หนา้ท่ีสามารถแกปั้ญหา อุปสรรค ท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งเหมาะสม       

5. เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการดว้ยความเป็นธรรม       

6. เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต       

7. ความเช่ือมัน่ต่อเจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการ       

8. ภาพรวมความพึงพอใจต่อเจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการ       

2.   ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 

9. มีป้ายประชาสมัพนัธ์สถานท่ีและป้ายบอกจุดท่ีใหบ้ริการในแต่ละภารกิจ
ไว ้

      

10. มีช่องทางการใหบ้ริการท่ีหลากหลาย       

11. มีช่องทางการใหบ้ริการเร่งด่วนแก่ผูพิ้การ ผูสู้งอาย ุและเด็กแรกเกิด       

12. ขั้นตอนการใหบ้ริการมีระบบไม่ยุง่ยาก ซบัซอ้น มีความชดัเจน       

13. ขั้นตอนการใหบ้ริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว       

14. แบบฟอร์มในการยืน่เร่ืองต่าง ๆ ชดัเจนและอ่านเขา้ใจง่าย       

15. มีผงัแสดงล าดบัขั้นตอนและระยะเวลาการใหบ้ริการอยา่งชดัเจน       

16. ระยะเวลาในการปฏิบติัหรือใหบ้ริการเร่ืองต่าง ๆ มีความรวดเร็ว       

17. ความเช่ือมัน่ต่อกระบวนการขั้นตอนการใหบ้ริการ       

18. ภาพรวมความพึงพอใจต่อกระบวนการขั้นตอนการใหบ้ริการ 
 
 

 

      



 3 
ประเดน็พจิารณา 

ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บริการของ 
เทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2563 

ระดบัความพงึพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ท่ีสุด 
(1) 

เหตุผลท่ีพอใจน้อย
หรือพอใจน้อย
ท่ีสุด 

3.    ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 
19. การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานท่ีใหบ้ริการดา้นท่ีจอดรถ       

20. การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานท่ีใหบ้ริการดา้นทางลาดคนพิการ       

21. การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานท่ีใหบ้ริการดา้นท่ีบริการน ้าด่ืม       

22. การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานท่ีใหบ้ริการดา้นท่ีนัง่รอ        

23. การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานท่ีใหบ้ริการดา้นหอ้งน ้ าท่ีเพยีงพอ 
มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย 

      

24. มีเคร่ืองมือ/อปุกรณ์/ระบบในการบริการขอ้มูลสารสนเทศ       

25. มีการจดัผงัการใหบ้ริการและการใชอ้าคารไวอ้ยา่งชดัเจนสะดวก
เหมาะสม 

      

26. อาคารสถานท่ีมีความสะอาด ปลอดภยั       

27. ความเช่ือมัน่ต่อส่ิงอ านวยความสะดวก       

28. ภาพรวมความพึงพอใจต่อส่ิงอ านวยความสะดวก       

ตอนที ่3 ความต้องการทีใ่ห้เทศบาลเมืองทุ่งสง ปรับปรุงการให้บริการเป็นเร่ืองเร่งด่วน ความคดิเห็นทัว่ไปและข้อเสนอแนะ 
1. ความตอ้งการท่ีใหเ้ทศบาลเมืองทุ่งสง ปรับปรุงการใหบ้ริการเป็นเร่ืองเร่งด่วน 
ระดบัความต้องการเร่งด่วน ความต้องการทีใ่ห้เทศบาลเมืองทุ่งสง ปรับปรุงการให้บริการเป็นเร่ืองเร่งด่วน 

1  
2  
3  

2. ในช่วง 1 ปี ท่ีผา่นมา ท่านคิดวา่การใหบ้ริการดา้นใดของเทศบาลเมืองทุ่งสง ท่ีมีการพฒันาอยา่งชดัเจนท่ีสุด......................................... 
…………………….…………………………………………………………………………………………………….………………… 
3. ท่านมีความตอ้งการใหเ้ทศบาลเมืองทุ่งสง ปรับปรุงการใหบ้ริการในเร่ืองใดมากท่ีสุด............................................................................ 
เพราะอะไร………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ท่านคิดวา่การใหบ้ริการของเทศบาลเมืองทุ่งสง  
 มีจุดเด่นเร่ืองอะไร…………………………………..…………………………………………………………………………... 
 มีจุดดอ้ยเร่ืองอะไร……………………………………………….……………………………………………………………… 
5. ขอ้เสนอแนะต่อการใหบ้ริการ 

5.1 ดา้นเจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการ…………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………. 

5.2 ดา้นกระบวนการขั้นตอนการใหบ้ริการ……………………………………………………………………………………... 
…………………….…………………………………………………………………………………………………….………………… 

5.3 ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก..................................................................................................................................................... 
…………………….…………………………………………………………………………………………………….………………… 
6. ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ิมเติม……………………………………………………………………………………………………………… 
…………………….…………………………………………………………………………………………………….………………… 

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงทีส่ละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 



 
 

บุคลากรด าเนินโครงการ 
 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ข้อมูลส่วนตัว 
1 นายรัฐศวรรธน์  กิ่งแก้ว ผู้จัดการโครงการ 

ต ำแหน่งงำนปัจจุบัน หัวหน้ำส ำนักงำนบรหิำรกำรวิจัย และอำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำบริหำรธุรกิจ  
คณะวิทยำกำรจัดกำร วิทยำลยัเทคโนโลยีภำคใต ้

ประวัติกำรศึกษำ  
 

อส.บ. (เทคโนโลยีขนถ่ำยวสัดุ) สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ  
บธ.บ. (กำรตลำด) มหำวิทยำลัยสโุขทัยธรรมำธิรำช  
วศ.ม. (วิศวกรรมอตุสำหกำร) มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์  

ควำมเชี่ยวชำญ เทคโนโลยีกำรผลติ/กำรบริหำรจดักำร/กำรประเมินผลโครงกำร/ 
กำรจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน/สังคมผู้สูงวัย 

ประสบกำรณ์กำรเป็นท่ีปรึกษำ
และประเมินผล 

14 ปี (พ.ศ. 2549-2562) 

2 นางอัญชลี  แพรกปาน  ผู้เชี่ยวชาญการประเมินผลการด าเนินงานและการให้บริการ 
ต ำแหน่งงำนปัจจุบัน หัวหน้ำส ำนักงำนแผนและประกันคุณภำพ วิทยำลัยเทคโนโลยีภำคใต้  
ประวัติกำรศึกษำ  
 

บธ.บ. (กำรบัญชี) วิทยำลัยเทคโนโลยภีำคใต ้
บธ.ม. (บริหำรธุรกิจ) วิทยำลัยเทคโนโลยีภำคใต้ 

ควำมเชี่ยวชำญ กำรบัญชี/บริหำรธรุกิจ/งำนประกนัคุณภำพ/แผนงำนและงบประมำณ/ 
กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนและกำรให้บริกำร 

ประสบกำรณ์กำรเป็นท่ีปรึกษำ
และประเมินผล 

11 ปี (พ.ศ. 2552-2562) 

3 นางคนึงนจิ  ศรีสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินประเมินผลสัมฤทธิข์องภารกิจและ 
ความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ 

ต ำแหน่งงำนปัจจุบัน อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำกำรบญัชี คณะวิทยำกำรจัดกำร วิทยำลัยเทคโนโลยภีำคใต ้
ประวัติกำรศึกษำ  
 

บธ.บ. (กำรบัญชี) วิทยำลัยศรีโสภณ 
บธ.ม. (บริหำรธรุกิจ) มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
บธ.ม. (กำรบัญชี) มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 

ควำมเชี่ยวชำญ กำรบัญชี/บริหำรธรุกิจ/กำรประเมินประเมินผลสมัฤทธ์ิของภำรกิจและควำมคุ้มค่ำ
ของกำรใช้งบประมำณ 

ประสบกำรณ์กำรเป็นท่ีปรึกษำ
และประเมินผล 

11 ปี (พ.ศ. 2552-2562) 

4 นางสาวนลนิ  สนิทงาม  ผู้ประเมินด้านการประเมินผลการด าเนินงาน 
ต ำแหน่งงำนปัจจุบัน อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำกำรบญัชี คณะวิทยำกำรจัดกำร วิทยำลัยเทคโนโลยภีำคใต ้
ประวัติกำรศึกษำ  
 

บช.บ. (กำรบัญชี) มหำวิทยำลยัธุรกิจบัณฑิตย ์ 
บช.ม. (สำรสนเทศทำงกำรบญัชี) มหำวิทยำลยัธุรกิจบณัฑิตย์  

ควำมเชี่ยวชำญ กำรบัญชี 
ประสบกำรณ์กำรเป็นท่ีปรึกษำ
และประเมินผล 

2 ปี (พ.ศ. 2561-2562) 

 
 



 
 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ข้อมูลส่วนตัว 
5 นางสาวประวิตรี  ดุกทอง ผู้ประเมินด้านการประเมินผลการด าเนินงาน 

ต ำแหน่งงำนปัจจุบัน ผู้จัดกำรงำนวำรสำรเทคโนโลยีภำคใต้ วิทยำลัยเทคโนโลยีภำคใต ้
ประวัติกำรศึกษำ  
 

บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยำลัยเทคโนโลยีภำคใต ้
บธ.ม. (บริหำรธรุกิจ) วิทยำลัยเทคโนโลยภีำคใต ้

ควำมเชี่ยวชำญ กำรบริหำรธุรกิจ/สถติิ/โปรแกรม SPSS 
ประสบกำรณ์กำรเป็นท่ีปรึกษำและ
ประเมินผล 

9 ปี (พ.ศ. 2554-2562) 

6 นางสาวสุกัญญา  ใจเย็น ผู้ประเมินด้านการประเมินผลการให้บริการ 
ต ำแหน่งงำนปัจจุบัน อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำบริหำรธุรกิจ คณะวิทยำกำรจัดกำร  

วิทยำลัยเทคโนโลยีภำคใต ้
ประวัติกำรศึกษำ  
 

บธ.บ. (กำรเงิน) สถำบันเทคโนโลยีรำชมงคล 
บธ.ม. (บริหำรธรุกิจ) มหำวิทยำลยัวลัยลักษณ ์

ควำมเชี่ยวชำญ บริหำรธรุกิจ/กำรเงินธุรกิจ/งำนประกันคณุภำพกำรศึกษำ/ 
กำรประเมินผลกำรให้บริกำร 

ประสบกำรณ์กำรเป็นท่ีปรึกษำและ
ประเมินผล 

10 ปี (พ.ศ. 2553-2562) 

7 นางสาวเสาวภาคย์  พักตร์จันทร์ ผู้ประเมินด้านการประเมินผลการให้บริการ 
ต ำแหน่งงำนปัจจุบัน เจ้ำหน้ำท่ีประจ ำส ำนักงำนแผนและประกันคณุภำพ วิทยำลัยเทคโนโลยีภำคใต้ 
ประวัติกำรศึกษำ  
 

บธ.บ. (กำรบัญชี) วิทยำลัยเทคโนโลยภีำคใต ้
บธ.ม. (บริหำรธรุกิจ) วิทยำลัยเทคโนโลยภีำคใต ้

ควำมเชี่ยวชำญ งำนประกันคุณภำพ 
ประสบกำรณ์กำรเป็นท่ีปรึกษำและ
ประเมินผล 

9 ปี (พ.ศ. 2554-2562) 

 


