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 หลักการและเหตุผล 

 เทศบาลเมืองทุ่งสงมีพันธกิจหน้าที่ในการบริหารงานและให้บริการประชาชนผ่านแผนงาน

โครงการพัฒนาต่างๆ มากมาย ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) 

พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็นกฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการได้วางกรอบแนวทางการบริหาร

ราชการไว้ว่า การบริหารราชการต้องเป็นไป เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ

ของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน            

การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก

และตอบสนองความต้องการของประชาชน อันเป็นที่มาของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ

วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2546 โดยเนื้อหา

เป็นการก าหนดแนวทางการบริหารราชการ เพื่อให้บรรลุเปูาหมายและวัตถุประสงค์ในการบริหาร

ราชการ  

 ทั้งนีเ้ป็นการประเมนิผลการปฏิบัติงาน เป็นสิ่งส าคัญ เพราะการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง

สม่ าเสมอ จะเป็นการสร้างระบบการควบคุมตนเองให้มีการตรวจสอบ ติดตาม วัดผลการปฏิบัติงาน 

และการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่น าผลการประเมิน

มาจากความพึงพอใจของประชาชน สามารถน าผลการประเมินไปบริหารราชการตอบสนองความต่อ

ความตอ้งการของประชาชน ได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามหลักธรรมาภบิาลที่ดี 

 ดังนั้น เทศบาลเมืองทุ่งสงจึงด าเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย และประเมินผลของ

ประชาชนเทศบาลเมืองทุ่งสง เพื่อประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 หมวด 8 

การประเมนิผลการปฏิบัติราชการ 
 

วัตถุประสงค์ 

 กิจกรรมที่ 1 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารงานเทศบาลเมือง

ทุ่งสง 

1.1 เพื่อต้องการทราบระดับของความพึงพอใจของประชาชนในการด าเนินงานตามภารกิจ

ต่างๆ ของเทศบาล ประจ าปี 2554 

1.2 เพื่อต้องการทราบระดับความพึงพอใจของประชาชนในการด าเนินงานตามนโยบายของ

ผูบ้ริหาร ประจ าปี 2554 

 

      6. โครงการจ้างที่ปรึกษาวิจัยและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน 
 



                                          รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าป ี2555                                            [323] 
 

 

 

งานวจิยัและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองทุง่สง   
 

 

1.3 เพื่อประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การ

พัฒนาของเทศบาล 4 ยุทธศาสตร ์ตามแผนพัฒนาเทศบาล 

1.4 เพื่อประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแบบประเมินตนเอง (ปตอ.) ของส านักงานคณะกรรมการกระจายอ านาจ

ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กิจกรรมที่ 2 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานเทศบาล

เมืองทุ่งสง 

2.1 เพื่อศกึษาระดับและผลของความพึงพอใจ ของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาล

เมืองทุ่งสง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรธีรรมราช 

2.2 เพื่อศึกษา ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนาการให้บริการของ

เทศบาลเมอืงทุ่งสง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรธีรรมราช 

 

 งบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 

70,000 บาท 
 

ผลการด าเนนิงาน 

จา้งคณะวิจัยสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยี

ภาคใต้ ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลเมอืงทุ่งสง ที่มตี่อการด าเนินงาน

ตามภารกิจ/แผนพัฒนาของเทศบาลประจ าปี 2554 โดยการสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทั้งหมดจ านวน 

1,200 คน ผลปรากฏว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาเทศบาลเมอืงทุ่งสงในภาพรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง คือมีคา่เฉลี่ยเท่ากับ  3.43 รายละเอียด ดังนี้ 
 

ความพึงพอใจมากที่สุด  3 อันดับแรก (เรียงจากมากไปหาน้อย) ดังนี้ 

1. การบูรณาการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมอย่างยั่งยืน ค่าเฉลี่ย 3.70 ระดับมาก 

2. จัดให้มีการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ โดยมีเทศบาลเมืองทุ่งสงเป็นเจ้าภาพค่าเฉลี่ย 3.66  

ระดับมาก 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานด้านการกีฬาค่าเฉลี่ย 3.63 ระดับมาก 
 

ความพึงพอใจน้อยที่สุด  3 อันดับหลัง  

1. การรณรงค์และปูองกันเฝาูระวังเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ เช่น โครงการปูองกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งในและนอกโรงเรยีน ค่าเฉลี่ย 3.22 ระดับปานกลาง 
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2.การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันปัญหายาเสพติด และลดอัตราการติดยาเสพติดใน

เยาวชนและประชาชนทั่วไป ค่าเฉลี่ย 3.23 ระดับปานกลาง 

3. การเฝูาระวังทางโภชนาการและแก้ไขปัญหาการขาดสารอาหารและโรคอ้วนให้เด็กอายุ

ระหว่าง 0-6 ปี (ปตอ.) 3.26 ระดับปานกลาง 

จากการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง ที่มีต่อการด าเนินงาน

ตามนโยบาย ได้แก่  

นโยบายที่  1  ด้านการพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬา        

แบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า  ผลปรากฏว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อ          

การพัฒนาเทศบาลในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  คือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.51  โดยเรียงล าดับ

ความพึงพอใจ  3 อันดับแรก และ 3 อันดับหลัง ดังน้ี  
 

ความพึงพอใจมากที่สุด  3 อันดับแรก  

1. จัดให้มกีารแขง่ขันกีฬาในระดับต่างๆ  โดยมีเทศบาลเมืองทุ่งสงเป็นเจ้าภาพ ค่าเฉลี่ย 3.66   

ระดับ มาก 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานด้านการกีฬา ค่าเฉลี่ย 3.63 ระดับมาก 

3. พัฒนาทักษะด้านการกีฬาของเยาวชนและประชาชนเพื่อน าสู่ความเป็นมอือาชีพ ค่าเฉลี่ย  

3.61 ระดับมาก 
 

ความพึงพอใจน้อยที่สุด  3 อันดับหลัง  

1. การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโครงการรีสอร์ทอนุบาลอย่างทั่วถึง ค่าเฉลี่ย 3.35          

ระดับปานกลาง 

 2.ความพึงพอใจในการจัดตั้ง/ปรับปรุง/บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าเฉลี่ ย  3.37 

ระดับปานกลาง 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการอาหารเสริมและอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน      

ค่าเฉลี่ย 3.43 ระดับปานกลาง 

 

นโยบายที่  2  ด้านการพัฒนาผังเมือง  โครงสร้างพื้นฐาน  และสิ่งแวดล้อมสู่เมืองน่าอยู่ 

ผลปรากฏว่าประชาชนมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ ในระดับปานกลาง  คือมีค่าเฉลี่ย      

เท่ากับ  3.44 
 

ความพึงพอใจมากที่สุด  3 อันดับแรก 

1. การบูรณาการแก้ไขปัญหาน้ าท่วม อย่างยั่งยืน ค่าเฉลี่ย 3.70 ระดับมาก 
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2. มีการก่อสร้าง ปรับปรุง และบ ารุงรักษาท่อระบายน้ า คูคลอง ค่าเฉลี่ย 3.62 ระดับมาก 

3. มีน้ าประปาปริมาณเพียงพอต่อความต้องการใช้บริการและสะอาดปลอดภัยอย่างเพียงพอ

แก่ประชาชนในพื้นที่ (ปตอ.) ค่าเฉลี่ย 3.55 ระดับมาก 

 

 ความพึงพอใจน้อยที่สุด 3 อันดับหลัง  

1. ความพึงพอใจต่อการส่งเสริมและสนับสนุนให้ท าการเกษตรปลอดสารพิษ  และความพึง

พอใจต่อการส่งเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอยและการคัดแยกขยะเพื่อส่งเสริมให้ประชาชน

น ากลับมาใช้ประโยชน์ (ปตอ.) ค่าเฉลี่ย 3.33 ระดับปานกลาง 

2. การจัดระเบียบจราจรทางถนน ทางเท้า และความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของเมอืง 

ค่าเฉลี่ย 3.36 ระดับปานกลาง 

3. ความพึงพอใจตอ่การรณรงคใ์ห้ประชาชนในชุมชนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางใน

การใชท้รัพยากรที่มอียู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด(ปตอ.) ค่าเฉลี่ย 3.37 ระดับปานกลาง 

 

นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสู่คุณภาพชวีิตที่ดกีว่า ผลปรากฏว่า

ประชาชนมีความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง คอืมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.38 
 

ความพึงพอใจมากที่สุด 3  อันดับแรก   

1. ความพึงพอใจตอ่เทศบาลในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ค่าเฉลี่ย 3.57 ระดับมาก 

2. การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน เช่น ภัยแล้ง อัคคีภัย อุบัติเหตุ และน้ าท่วม 

ฯลฯ ค่าเฉลี่ย 3.55  ระดับมาก 

3. ความพึงพอใจต่อเทศบาลในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (ปตอ.) ค่าเฉลี่ย 3.53        

ระดับมาก 
 

ความพึงพอใจน้อยที่สุด 3 อันดับหลัง 

1. การรณรงค์และปูองกันเฝาูระวังเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในพืน้ที่ เชน่ โครงการปูองกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งในและนอกโรงเรยีน เป็นต้น ค่าเฉลี่ย 3.22 ระดับปานกลาง 

2. ความพึงพอใจต่อการส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันปัญหายาเสพติด และลดอัตราการ

ติดยาเสพติดในเยาวชนและประชาชนทั่วไป ค่าเฉลี่ย 3.23 ระดับปานกลาง 

3. ความพึงพอใจต่อเทศบาลในการเฝูาระวังทางโภชนาการและแก้ไขปัญหาการขาดสารอาหาร

และโรคอ้วนให้เด็กอายุระหว่าง 0-6 ปี (ปตอ.) ค่าเฉลี่ย 3.26 ระดับปานกลาง 
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  นโยบายที่ 4  ด้านการพัฒนาการปรับปรุงการจัดองค์กรรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาล

อัจฉริยะผลปรากฏว่าประชาชนมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางคือมีค่าเฉลี่ย 

เท่ากับ  3.40   

ความพึงพอใจมากที่สุด 3 อันดับแรก  

1. ประชาชนได้รับประโยชน์จากผลการด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรมอันน าไปสู่การแก้ไข

ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้ค่าเฉลี่ย 3.46 ระดับปานกลาง 

2. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมของ

เทศบาลก่อนด าเนินงานและการรายงานผลการด าเนินงาน ค่าเฉลี่ย 3.42 ระดับปานกลาง 

3. การด าเนนิการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ของประชาชนโดยคณะผูบ้ริหารใชว้ิธีการแก้ไขปัญหาแบบ

มีสว่นร่วม  (บูรณาการ)  โดยประสานงาน  โดยเน้นการมสี่วนรว่มจากทุกภาคส่วน  ทั้งภาครัฐ  

เอกชน  และประชาชน  เช่น การแก้ไขปัญหาน้ าท่วม  แบบบูรณาการ  การแก้ไขปัญหาจราจร  

แบบบูรณาการ  เป็นต้น  ค่าเฉลี่ย 3.41 ระดับปานกลาง 
 

ความพึงพอใจน้อยที่สุด 3 อันดับหลัง  

1. เทศบาลมีการพบปะประชาชนเพื่อให้บริการนอกสถานที่ ค่าเฉลี่ย 3.35 ระดับปานกลาง 

2. การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านต่าง ๆ ค่าเฉลี่ย 3.39 ระดับปาน

กลาง 

3. เทศบาลรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากประชาชนและมีช่องทางให้ท่านแสดงความ

คิดเห็นหรือเสนอแนะวิธีการด าเนินงานและการด าเนินงานโครงการ / กิจกรรมต่างๆ ของ

เทศบาลเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ค่าเฉลี่ย 3.40  ระดับปานกลาง 

 

ภาพรวมความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล 4  

ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเทศบาล 

ยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบ

บูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า   

ผลปรากฏว่าประชาชนมคีวามพึงพอใจตอ่การพัฒนาเทศบาลเมอืงทุ่งสงในภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก  คอืมีคา่เฉลี่ยเท่ากับ  3.51 โดยสามารถเรียงล าดับความพึงพอใจ  3  อันดับแรก  และ  3  อันดับ

หลังได้ดังนี ้

ความพึงพอใจมากที่สุด  3  อันดับแรก  (เรยีงจากมากไปหาน้อย) 

อันดับที่  1  ประชาชนมีความพึงพอใจในการด าเนินงานจัดให้มีการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ

โดยมีเทศบาลเมอืงทุ่งสงเป็นเจ้าภาพ อยู่ในระดับมาก  คือมคี่าเฉลี่ย  3.66 
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อันดับที่  2  ประชาชนมีความพึงพอใจในการด าเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงาน

ด้านการกีฬา อยู่ในระดับมาก  คือมคี่าเฉลี่ย  3.63 

อันดับที่  3  ประชาชนมคีวามพึงพอใจในการด าเนินงานพัฒนาทักษะด้านการกีฬาของเยาวชน

และประชาชนเพื่อน าสู่ความเป็นมอือาชีพ อยู่ในระดับมาก คือมคี่าเฉลี่ย  3.61 
 

ความพึงพอใจน้อยที่สุด  3  อันดับแรก  

 อันดับที่ 1  ประชาชนมีความพึงพอใจในการด าเนินงานประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโครงการ  

รีสอรท์อนุบาลอย่างทั่วถึงอยู่ในระดับปานกลางคอืมีคา่เฉลี่ย 3.35 

 อันดับที่ 2  ประชาชนมีความพึงพอใจในการด าเนินงานการจัดตั้ง/ปรับปรุง/บริหารจัดการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ในระดับปานกลางคอืมีคา่เฉลี่ย 3.37 

 อันดับที่ 3  ประชาชนมคีวามพึงพอใจในการด าเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนโครงการอาหาร

เสริมและอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนอยู่ในระดับปานกลางคอืมีค่าเฉลี่ย 3.43 

 

ยุทธศาสตร์ที่  2  ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  รักษาสิ่งแวดล้อม 

ปูองกันน้ าท่วม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน   

ผลปรากฏว่าประชาชนมคีวามพึงพอใจตอ่การพัฒนาเทศบาลเมอืงทุ่งสงในภาพรวมอยู่ในระดับ

ปานกลาง  คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.44  โดยสามารถเรียงล าดับความพึงพอใจ 3  อันดับแรกและ 3  

อันดับหลังได้ดังนี้ 

ความพึงพอใจมากที่สุด  3  อันดับแรก  

อันดับที่ 1  ประชาชนมีความพึงพอใจในการด าเนินงานการบูรณาการ แก้ไขปัญหาน้ าท่วม

อย่างยั่งยืน  อยู่ในระดับมาก  คือมคี่าเฉลี่ย 3.70 

อันดับที่ 2  ประชาชนมีความพึงพอใจในการด าเนินงานก่อสร้างปรับปรุงและบ ารุงรักษา      

ท่อระบายน้ า คูคลองอยู่ในระดับมาก คือมคี่าเฉลี่ย 3.62 

อันดับที่  3  ประชาชนมีความพึงพอใจในการด าเนินงานมีประปาปริมาณเพียงพอต่อ        

ความต้องการใช้บริการและสะอาดปลอดภัยอย่างเพียงพอแก่ประชาชนในพื้นที่ (ปตอ.)         

อยู่ในระดับมาก  คือมคี่าเฉลี่ย  3.55 
 

ความพึงพอใจน้อยที่สุด  3  อันดับแรก 

อันดับที่  1  ประชาชนมีความพึงพอใจในการด าเนินงานต่อการส่งเสริมและสนับสนุนให้ท า

การเกษตรปลอดสารพิษการส่งเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอยและการคัดแยกขยะเพื่อ

ส่งเสริมให้ประชาชนน ากลับมาใช้ประโยชน์ 
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(ปตอ.)  อยู่ในระดับปานกลางคอืมีคา่เฉลี่ย  3.33 

อันดับที่  2  ประชาชนมีความพึงพอใจในการด าเนินงานข้อ 25  การจัดระเบียบจราจร       

ทางถนน ทางเท้า และความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง อยู่ในระดับปานกลาง คือ          

มีคา่เฉลี่ย  3.36 

อันดับที่  3  ประชาชนมีความพึงพอใจในการด าเนินงานข้อ 31  ความพึงพอใจต่อการรณรงค์

ให้ประชาชนในชุมชนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง

จ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด(ปตอ.)  อยู่ในระดับปานกลาง  คอืมีคา่เฉลี่ย  3.3 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า ผลปรากฏว่า

ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสงในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางคือมี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.38  โดยสามารถเรียงล าดับความพึงพอใจ 3  อันดับแรกและ 3  อันดับหลังได้ดังนี้ 

ความพึงพอใจมากที่สุด 3  อันดับแรก 

อันดับที่ 1   ประชาชนมีความพึงพอใจในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย อยู่ในระดับมาก คือมี

ค่าเฉลี่ย 3.57 

อันดับที่ 2  ประชาชนมีความพึงพอใจในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน เช่น ภัย

แล้ง อัคคีภัย อุบัติเหตุและน้ าท่วม ฯลฯ อยู่ในระดับมากคือมคี่าเฉลี่ย 3.55 

อันดับที่ 3  ประชาชนมีความพึงพอใจในการด าเนินงานในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

(ปตอ.) อยู่ในระดับมาก คือมคี่าเฉลี่ย 3.53 
 

ความพึงพอใจน้อยที่สุด 3  อันดับแรก   

อันดับที่ 1  ประชาชนมีความพึงพอใจในการรณรงค์และปูองกันเฝูาระวังเพื่อแก้ไขปัญหายา

เสพติดในพืน้ที่ เช่น โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งในและนอกโรงเรียน เป็นต้น 

อยู่ในระดับปานกลาง คือมคี่าเฉลี่ย  3.22 

อันดับที่ 2  ประชาชนมีความพึงพอใจในการด าเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกัน

ปัญหายาเสพติด และลดอัตราการตดิยาเสพติดในเยาวชนและประชาชนทั่วไป อยู่ในระดับปาน

กลางคอืมีคา่เฉลี่ย 3.23 

อันดับที่ 3  ประชาชนมีความพึงพอใจในการด าเนินการเฝูาระวังทางโภชนาการและแก้ไข

ปัญหาการขาดสารอาหารและโรคอ้วนให้เด็กอายุระหว่าง 0-6 ปี (ปตอ.)  อยู่ในระดับ        

ปานกลางมีค่าเฉลี่ย 3.26 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กร

ชุมชนสู่การบริหารจัดการที่ดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลง    

สู่เทศบาลอัจฉริยะ  

ผลปรากฏว่าประชาชนมคีวามพึงพอใจตอ่การพัฒนาเทศบาลเมอืงทุ่งสงในภาพรวมอยู่ในระดับ

ปานกลาง คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40  โดยสามารถเรียงล าดับความพึงพอใจ  3  อันดับแรกและ 3  

อันดับหลังได้ดังนี้ 

ความพึงพอใจมากที่สุด 3  อันดับแรก 

อันดับที่ 1  ประชาชนมคีวามพึงพอใจผลการด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรมอันน าไปสู่การแก้ไข

ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้ อยู่ในระดับปานกลาง คือมี

ค่าเฉลี่ย  3.46 

อันดับที่ 2  ประชาชนมีความพึงพอใจในการด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน

รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ของเทศบาลก่อนด าเนินงานและการรายงานผล

การด าเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง คือมคี่าเฉลี่ย  3.42 

อันดับที่ 3  ประชาชนมีความพึงพอใจในการด าเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของประชาชนโดย

คณะผู้บริหารใชว้ิธีการแก้ไขปัญหาแบบมีส่วนร่วม(บูรณาการ)  โดยประสานงาน  โดยเน้นการ

มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ  เอกชน  และประชาชน  เช่น การแก้ไขปัญหาน้ าท่วม

แบบบูรณาการ การแก้ไขปัญหาจราจรแบบบูรณาการ เป็นต้น อยู่ในระดับปานกลางคือมี

ค่าเฉลี่ย 3.41 
 

ความพึงพอใจน้อยที่สุด 3  อันดับแรก 

อันดับที่ 1  ประชาชนมีความพึงพอใจในการด าเนินการเทศบาลมีการพบปะประชาชนเพื่อให้

บริการนอกสถานที่อยู่ในระดับปานกลางคอืมีคา่เฉลี่ย  3.35 

อันดับที่ 2  ประชาชนมีความพึงพอใจในการด าเนินการส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในด้านต่าง ๆ อยู่ในระดับปานกลางคอืมีคา่เฉลี่ย 3.39 

อันดับที่ 3  ประชาชนมีความพึงพอใจในการด าเนินการเทศบาลรับฟังความคิดเห็นหรือ

ข้อเสนอแนะจากประชาชนและมีช่องทางให้ท่านแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะวิธีการ

ด าเนนิงานการโครงการ/ กิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดอยู่ในระดับ

ปานกลางคอืมีคา่เฉลี่ย 3.40 
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งานวจิยัและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองทุง่สง   
 

สิ่งที่ประชาชนในเทศบาลเมอืงทุ่งสงได้รับและเห็นถึงการพัฒนาที่ชัดเจนที่สุดของเทศบาลเมือง

ทุ่งสงในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาจากการส ารวจสิ่งที่ประชาชนในเทศบาลเมืองทุ่งสงได้รับและเห็นถึงการ

พัฒนาที่ชัดเจนที่สุดของเทศบาลเมืองทุ่งสงใน 3  ล าดับแรก  พบว่า 

ล าดับที่ 1  การจัดการกับการแก้ปัญหาน้ าท่วม 

ล าดับที่ 2  การส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านการกีฬา/นันทนาการและงานเทศกาลต่าง ๆ 

บริเวณหนา้ที่วา่การอ าเภอทุ่งสง 

ล าดับที่ 3  การขุดลอกคูคลองและระบบการระบายน้ าตามท่อมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ประชาชนในเทศบาลเมืองทุ่งสงมีความต้องการให้เทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุงการด าเนินงาน

ในปีตอ่ไป 
 

จากการส ารวจสิ่งที่ประชาชนในเทศบาลเมืองทุ่งสงต้องการให้เทศบาลพัฒนามากที่สุดหรือ

ด าเนนิการในปีตอ่ไป 3 อันดับแรก พบว่า 

ล าดับที่ 1  ด้านความสะอาด(การรักษาความสะอาดบนท้องถนนสายต่าง ๆ ไม่ให้มีฝุุน กรวด 

ทราย และดิน, การจัดการกับปัญหาขยะ) 

ล าดับที่ 2  ยาเสพติด การพนัน การลักขโมย (ควรมีการปราบปรามให้หมดสิน้หรอืลดน้อยลง) 

ล าดับที่ 3  การจัดระเบียบและปรับปรุงสภาพการจราจร แก้ปัญหาการจราจร รวมทั้ง

สัญญาณไฟจราจร  การจอดรถและสถานที่จอดรถควรมใีห้เพียงพอ   

ล าดับที่ 1  การรักษาความสะอาดในเขตเทศบาล ,ขาดการท าความสะอาดบนถนน 

ล าดับที่ 2  การแก้ไขปัญหาการจราจร 

ล าดับที่ 3  การจัดการกับปัญหาขยะ 
 

ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติมที่ประชาชนเสนอต่อเทศบาลเมืองทุ่งสง 3 อันดับแรก พบว่า 

ล าดับที่ 1  ให้จัดการกับปัญหาขยะโดยเร่งด่วน และเพิ่มขีดความสามารถในการแก้ไขปัญหา

จราจรโดยด่วน 

ล าดับที่ 2  การจัดระเบียบการจราจรไม่ใหต้ิดขัด (ถนนเวชพฤกษ์พิทักษ์รถติดมาก) 

ล าดับที่ 3 ปรับเปลี่ยนหรือซ่อมแซมหลอดไฟฟูาที่ช ารุด, ให้ติดไฟฟูาตามถนนสายต่างๆ 

เพิ่มขึน้ไม่เฉพาะแตใ่นตลาด, ปรับปรุงไฟฟูาใหม้ีแสงสว่างทั่วถึงยามค่ าคืนทั้งถนนนอกและถนน

ในซอ 

 

 

 


