
                                          รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2556                            
 
 

 

งานวิจัยและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง 
 

253 

 
 
 
 
 

๓.๑ กิจกรรม จ้างเหมาเอกชนก้าจัดหนูและแมลงสาบ 
 

หลักการและเหตุผล   
 ท่ีมา :  ตามนโยบายของรัฐบาล ที่จะพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพ ซึ่งเป้าหมายของการพัฒนาคือ      
การท าให้คนมีความสุข ซึ่งจะต้องประกอบด้วยการมีสุขภาพแข็งแรง ครอบครัวที่อบอุ่น มีสภาพแวดล้อมที่ดีมี
สังคมที่สันติและเอื้ออาทร กระทรวงมหาดไทยได้ให้ความส าคับกับนโยบายดังกล่าว และลักษณะที่จะน าไปสู่
การมีสุขภาพที่ดีน้ัน คือ การได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย และแหล่งที่มาของอาหารที่
ส าคัญคือตลาดสด ซึ่งเป็นศูนย์กลางของการซื้อขายสินค้า เพื่อการอุปโภคบริโภคจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องด าเนินการพัฒนาปรับปรุงตลาดสด สถานที่จ าหน่ายอาหารให้มีมาตรฐาน ถูกหลักสุขาภิบาล รวมทั้ง
ด าเนินการควบคุมป้องกันพาหะน าโรคต่างๆ  
 สาเหตุปัญหา : กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน จึงร่วมมือกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องก าหนดแนวทางการพัฒนา ปรับปรุงตลาดสดขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยก าหนด        
เกณฑ์มาตรฐานเป็นด้าน รวม 4 ด้าน คือ ด้านสุขลักษณะทั่วไป ด้านการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม               
ด้านความปลอดภัยอาหารและการคุ้มครองผู้บริโภค และด้านการมีส่วนร่วมของผู้ค้าและผู้ซื้อ 
 ความเร่งด่วน  :  ตลาดสดเทศบาลเมืองทุ่งสง เป็นตลาดประเภทที่  1 ประเภทตลาดขนาดใหญ่       
ได้ผ่านการตรวจประเมิน โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 และปี พ.ศ. 2549 ได้ผ่านการตรวจ
ประเมินเป็น ตลาดสดน่าซื้อของกรมอนามัย ปี พ.ศ. 2550 ได้รางวัลชมเชยตลาดสดประเภทที่ 1 ประเภท
ตลาดขนาดใหญ่จากโครงการประกวดตลาดดี มีมาตรฐานของจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี พ.ศ. 2551             
ได้รางวัลรองชนะเลิศตลาดสดประเภทที่ 1 ประเภทตลาดสดขนาดใหญ่ จากการประกวดตลาดดีมีมาตรฐาน
ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ฉะนั้นจึงต้องส่งเสริมและพัฒนา ปรับปรุงตลาดสด ตลาดโต้รุ่ง  และสถานที่
จ าหน่ายอาหารให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานและถูกสุขลักษณะที่ดีย่ิงๆ ข้ึนไป โดยเฉพาะการจัดการด้าน
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ในการควบคุม ป้องกันลดสัตว์พาหะน าโรคในตลาดสด ตลาดโต้รุ่งและตลาดในที่หรือ
ทางสาธารณะ 
 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงด้านสุขาภิบาลสถานที่ของตลาดสด ตลาดโต้รุ่งและสถานที่จ าหน่าย

อาหารในที่หรือทางสาธารณะให้ได้มาตรฐาน 
2. เพื่อจ้างเหมาเอกชนก าจัดหนู และแมลงสาป ตัดวงจรแหล่งพาหะน าโรคติดต่อ 

 

วัตถุประสงค์การประเมิน   
๑. เพื่อประเมินความพึงพอใจในการจัดโครงการก าจัดหนู โดยบริษัทเอกชน ในพื้นที่ตลาดสด และ

ย่านการค้า เทศบาลเมืองทุ่งสงในครั้งนี้ 
 

งบประมาณท่ีด้าเนินการ  
  ๖๕,๗๕๐ บาท 

 

 

๓. โครงการตลาดสด/ร้านค้าน่าซ้ือ 
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วิธีการด้าเนินงาน 
1. เขียนโครงการเสนออนุมัติ 
2. จัดหาผู้รับจ้างตามระเบียบ 
3. ด าเนินการก าจัดหนูและแมลงสาปโดยเอกชนผู้รับจ้างในพื้นที่เป้าหมายระยะเวลา 6 เดือน ๆ      

ละ 1 ครั้ง โดยวิธีการวาง ยาเบื่อ กรงกาวดัก หรือใช้วิธีแบบผสมสาน 
4. ผู้รับจ้างรายงานผลการด าเนินงานต่อเทศบาลทุกเดือนที่เข้าด าเนินการ 
5. ติดตามและประเมินผลโครงการ 
 
 

ผลส้ารวจความพึงพอใจการด้าเนินงาน 
 ความคิดของผู้ตอบแบบสอบถามด้านความพึงพอใจในการด าเนินโครงการก าจัดหนู โดยบริษัทเอกชนใน
พื้นที่ตลาดสด และย่านการค้า เทศบาลเมืองทุ่งสง  
 ตารางท่ี  1  แสดงจ้านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลท่ัวไป จ้านวน ร้อยละ 
4. พ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดเทศบาลเมืองทุ่งสง 72 71.3 
5. ผู้ประกอบการย่านการค้าถนนศิลปนุสรณ์ 29 28.7 

รวม 101 100 
 อภิปรายผล 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นพ่อค้าแม่ค้าในตลาดเทศบาลเมืองทุ่งสง จ านวน 72 คน                
คิดเป็นร้อยละ 71.3 และ ผู้ประกอบการย่านการค้าถนนศิลปะนุสรณ์  จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 28.7 
 

ตารางท่ี  2  แสดงจ้านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจในการท่ีบริษัทเอกชนด้าเนินการก้าจัดหนูในครั้งน้ี 
รายการประเมิน จ้านวน ร้อยละ 

1. เห็นควรหรือไม่ที่ให้บริษัทเอกชนด าเนินการก าจัดหนู ใน
เขตพื้นที่ตลาดสด และย่านการค้า เทศบาลเมือง   ทุ่งสง 

  

1.1  เห็นด้วย 86 85.1 
1.2  ไม่เห็นด้วย 15 14.9 

รวม 101 100 
 อภิปรายผล 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นพ่อค้าแม่ค้าในตลาดเทศบาลเมืองทุ่งสง จ านวน 72 คน             คิด
เป็นร้อยละ 71.3 และ ผู้ประกอบการย่านการค้าถนนศิลปะนุสรณ์  จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 28.7 
ตามล าดับ 
 

 ตารางท่ี  3  แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย วิธีการก าจัดหนูของบริษัทเอกชน 
รายการประเมิน จ้านวน ร้อยละ 

2. วิธีการก าจัดหนูของบริษัทเอกชนควรด าเนินการโดย
วิธีการใด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

  

2.1 ยาเบื่อ 56 55.4 



                                          รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2556                            
 
 

 

งานวิจัยและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง 
 

255 

รายการประเมิน จ้านวน ร้อยละ 
2.2  กาวดัก 48 47.5 
2.3  กรงดัก 34 33.7 
2.4  อื่นๆ 20 19.8 

รวม 101 100 
 อภิปรายผล 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ระบุวิธีการก าจัดหนูของเอกชนควรด าเนินการโดยวิธีการต่างๆ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดที่ผู้ประกอบการแสดงความคิดเห็นพบว่า ยาเบื่อ  จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 55.4  กาว
ดัก   จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ  47.5  กรงดัก  จ านวน  34  คน คิดเป็นร้อยละ  33.7  และ อื่น ๆ  
จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 19.8 ตามล าดับ 
 

 ตารางท่ี  4  แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย จ านวนหนูที่ลดลงหลังจากการด าเนินการครั้งนี้ 
รายการประเมิน จ้านวน ร้อยละ 

3. หลังจากที่บริษัทเอกชนด าเนินการก าจัดหนูไปแล้ว       
1 ครั้ง จ านวนหนูลดลงหรือไม่จ านวนกี่เปอร์เซ็นต์ 

  

3.1 ไม่ลดลง 32 31.7 
3.2  ลดลง 66 65.3 
      จ านวนหนูที่ลดลง 
      -  20 เปอร์เซ็นต์ 
      -  50  เปอร์เซ็นต์ 
      -  60  เปอร์เซ็นต์ 
      -  80  เปอร์เซ็นต์ 

 
47 
19 
3 
4 

 
46.5 
18.8 

3 
4 

รวม 101 100 
 
 อภิปรายผล 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่  ระบุว่า หลังจากที่บริษัทเอกชนด าเนินการก าจัดหนูไปแล้ว 1 ครั้ง 
จ านวนหนูลดลงหรือไม่จ านวนกี่เปอร์เซ็นต์  พบว่า จ านวนที่ลดลง  66  คน  คิดเป็นร้อยละ 65.3  และ        
ไม่ลดลง จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 31.7 ตามล าดับ 
 และจ านวนหนูที่ลดลงคิดเปอร์เซ็นต์ พบว่า  จ านวนหนูที่ลดลง 20 เปอร์เซ็นต์ จ านวน 47 คน คิดเป็น
ร้อยละ 46.5  จ านวนหนูที่ลดลง 50 เปอร์เซ็นต์ จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 18.8 จ านวนหนูที่ลดลง 80 
เปอร์เซ็นต์ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00 และ จ านวนหนูที่ลดลง 60 เปอร์เซ็นต์ จ านวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 3.00 ตามล าดั 
 
 
 
 
 ตารางท่ี  5 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ที่บ้าน/แผงจ าหน่ายอาหารมีหนูตายจากการวางกี่ตัวยาเบื่อหรือไม่  
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รายการประเมิน จ้านวน ร้อยละ 
4. ที่บ้าน/แผงจ าหน่ายอาหารของท่านมีหนูตายจากการ

วางยาเบื่อหรือไม่ 
  

4.1 ไม่ตาย 63 62.4 
4.2 ตาย 38 37.6 

รวม 101 100 
 

 อภิปรายผล 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่  ระบุว่า หนูไม่ตาย จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 62.4 และหนูที่ตาย  
คิดเป็นร้อยละ 37.6 ตามล าดับ 
  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  




