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สวนที่ 2  การประเมินผลเชงิคุณภาพ 

การประเมินผลเชิงคุณภาพ มีการประเมินโดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนใน  
การดําเนินงานตามภารกิจตาง ๆ ทั้งนี้มีขอบเขตการประเมินผลเชิงคุณภาพ ดังนี้ 
 ขอบเขตของงานที่ตองการทราบจากผลการประมวลขอมูล  
  1.  ประมวลผลขอมูลของแตละขอใหเห็นวาจากการสํารวจของประชาชนทั้งหมด 1,400 ชุด 
สํารวจและเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง ประชาชนแยกตามชุมชน 18 ชุมชน จํานวน 1,400 ชุด โดยสุมตาม
จํานวนครัวเรือนและหนวยงานราชการ ในเขตเทศบาลเมืองทุงสง 
  2. ประมวลผลขอมูลของแตละขอใหเห็นวาจากการสํารวจของประชาชนทั้งหมดจํานวน 1,400 ชุด  
   2.1 สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
   2.2 สวนที่ 2 ขอมูลแสดงความคิดเห็น โดยแยกประมวลหัวขอผลการดําเนินงานตาม
ภารกิจ แผนพัฒนาเทศบาล และหัวขอตามนโยบายผูบริหาร 10 เมืองพัฒนา เพื่อแสดงใหเห็นวาแตละขอสวนใหญ
ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับใด และสรุปผลการประมวลระดับความพึงพอใจมากที่ 3 ลําดับ และต่ําสุด 3 
ลําดับ 
   2.3 สวนที่ 3 ซ่ึงเปนคําถามปลายเปด ประมวลผลในแตละขอมูลของคําถามปลายเปด เพื่อ
ใชเปนขอมูลในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล และประมวลสรุปผลเรียงลําดับมากที่สุดและต่ําสุด 3 ลําดับใหเห็น
ดวย พรอมรวบรวมขอมูลจากการสํารวจทั้งหมดในรายงาน ระบุชุมชนที่ใหขอมูล 
  3.  ประมวลผลเพื่อตองการทราบระดับความพึงพอใจของชุมชน ทั้ง 18 ชุมชน ที่มีตอการ
บริหารงานตามภารกิจ/แผนพัฒนาเทศบาล และนโยบายผูบริหาร 10 เมืองพัฒนา ในแตละขอวาอยูในระดับใดและ
ขอใดมีความพึงพอใจมากที่สุดตามลําดับ 1-3 และต่ําสุดตามลําดับ 1-3 (แยกตามประมวลตามชุมชนตามหัวขอผล
การดําเนินงานตามภารกิจ/แผนพัฒนา กับหัวขอนโยบายผูบริหาร) 
  4.  ประมวลผลความพึงพอใจของประชาชนในการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาเทศบาล 6 ยุทธศาสตร (ประเมินผลรายยุทธศาสตร และภาพรวมยุทธศาสตร) 
  5.  จัดทํารายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณเปนรูปเลม จํานวน 15 เลม พรอมจัดทําสรุปรายงานผล
การประเมิน ฯ ดวยโปรแกรม Power Point 
  6.  อ่ืน ๆ ตามที่เห็นวาจะมีประโยชนตอเทศบาล 
 การประเมินผลเชิงคุณภาพ  รายละเอียดผลการประเมิน ปรากฏดังนี้ 

 1. ประเมินผลการพัฒนาเทศบาลตามภารกิจจากการสํารวจความพึงพอใจ ท่ีมีตอการดําเนินงาน
ตามภารกิจ/แผนพัฒนาของเทศบาลประจําป 2551 (ชวง 1 ปท่ีผานมา) พบวา 

 จากการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนทั้ง 18  ชุมชน ที่มีตอการดําเนินงานตามภารกิจ/
แผนพัฒนาของเทศบาลประจําป 2551 พบวา  ในความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอการดําเนินงานพัฒนาชุมชน  
พัฒนาเมืองของเทศบาลเมืองทุงสง ในทุก ๆ ดาน นั้น ประชาชนมีความพึงพอใจในการดําเนินงานทั้งหมดใน
ภาพรวมอยูในระดับคาเฉล่ีย 3.09 
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 ความพึงพอใจในการดําเนินงานมากที่สุด  เรียงตามลําดับ จาก 1-3 ดังนี้ 

อันดับท่ี 1 ประชาชนมีความพึงพอใจในการดําเนินงานขอ 1.1 ประปา อยูในระดับปาน
กลาง   คือมีคาเฉลี่ย 3.43 
   อันดับท่ี 2 ประชาชนมีความพึงพอใจในการดําเนินงานขอ 5. การใหบริการประชาชนที่เขา
มาใชบริการในสํานักงานเทศบาลอยูในระดับปานกลาง คือมีคาเฉลีย่   3.34 
   อันดับท่ี 3 ประชาชนมีความพึงพอใจในการดําเนินงานขอ 4. การบรรเทาสาธารณภัยใน
ชุมชน เชน อัคคีภัย ภยัแลงและอุบัติเหตุ น้ําทวม ฯลฯ อยูในระดับปานกลาง คือมีคาเฉลี่ย 3.33 

ความพึงพอใจนอยท่ีสุด  3 อันดับหลัง เรียงจากนอยไปหามาก จาก 1-3 ดังนี ้
   อันดับท่ี 1 ประชาชนมีความพึงพอใจในการดําเนินงานขอ 23. การเปดโอกาสใหชุมชนมี
สวนรวมในการตรวจสอบผลการดําเนินงานตาง ๆ ของเทศบาลและคณะผูบริหาร  อยูในระดับปานกลาง  คือมี
คาเฉลี่ย   2.87 

อันดับท่ี 2  ประชาชนมีความพึงพอใจในการดําเนินงานขอ 1.7 ถังขยะอยูในระดบัปานกลาง   
คือมีคาเฉลี่ย 2.89 
   อันดับท่ี 3 ประชาชนมีความพึงพอใจในการดําเนินงานขอ 1.6 ทอระบายน้ํา คู คลองอยูใน
ระดับปานกลาง คือมีคาเฉลี่ย   2.90 

2. ประเมินผลการพัฒนาเทศบาลตามภารกิจจากการสํารวจความพึงความพึงพอใจของประชาชนในผลการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนา 6 ยุทธศาสตร (ชวง 1 ปท่ีผานมา) พบวา  

จากการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองทุงสง ในผลการดาํเนนิงานตามยุทธศาสตร
การพฒันาตามแผนพัฒนายุทธศาสตรทั้ง 6 ยุทธศาสตร ประจําป 2551 โดยสุมตัวอยางจากประชาชนทั้งหมด จํานวน  
1,445  ตัวอยาง พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจ  อยูในระดับปานกลาง   คือมีคาเฉลี่ย 3.09 
ระดับความพึงพอใจของประชาชนในผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาตามแผนพัฒนายุทธศาสตรท้ัง 6 ยุทธศาสตร 

 ยุทธศาสตรการพัฒนา ท้ัง 6 ยุทธศาสตร คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ประเมินผล 
ความพึงพอใจ อันดับ 

1. พัฒนาเมืองทุงสงใหมีคุณภาพการศึกษา และอนุรักษประเพณี  
วัฒนธรรม 3.15 0.77 ปานกลาง 1 
2. พัฒนาเมืองทุงสงใหมีระเบียบ สะอาด  สวยงาม  สิ่งแวดลอมดี
และยั่งยืน 3.04 0.71 ปานกลาง 6 
3. พัฒนาคนใหมีสุขภาพ  กีฬาเดน  รวมพลังแผนดินขจัดสิ้น
ยาเสพติด 3.13 0.74 ปานกลาง 2 
4. พัฒนาเมืองทุงสงใหเศรษฐกิจดี  พัฒนาการทองเที่ยว แกปญหา
หนี้สิน  และความยากจน 3.06 0.81 ปานกลาง 5 
5. พัฒนาการบริหารจัดการเมืองทุงสงใหกาวหนาสูสากล  ตาม
หลักการบริหารจัดการที่ดี 3.07 0.69 ปานกลาง 4 
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 ยุทธศาสตรการพัฒนา ท้ัง 6 ยุทธศาสตร คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ประเมินผล 
ความพึงพอใจ อันดับ 

6. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  สาธารณูปโภคสาธารณูปการ 3.11 0.69 ปานกลาง 3 
รวม 3.09 0.63 ปานกลาง  

 
 3. ความพึงพอใจของประชาชนเทศบาลเมอืงทุงสง ที่มีตอการดําเนินงานภายใตนโยบาย 10 เมืองพฒันา   
ผลการวิเคราะหขอมูลแสดงดังตาราง  ตอไปนี ้   

จากการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองทุงสง ที่มีตอการดําเนนิงานภายใตนโยบาย 
10 เมืองพัฒนา  ประจําป 2551 โดยสุมตัวอยางจากประชาชนทั้งหมด จํานวน  1,445  ตัวอยาง พบวา ประชาชนมี
ความพึงพอใจ  อยูในระดับปานกลางคือมีคาเฉลี่ย 3.09 โดยสามารถเรียงลําดับความพงึพอใจ 3 อันดบัแรก และ 3 
อันดับหลัง ไดดังนี ้
  ความพึงพอใจมากที่สุด  3 อันดับแรก (เรียงจากมากไปหานอย) 
  อันดับที่ 1  นโยบายที่ 6 เมืองสุขภาพด ี  คือ มีคาเฉลี่ย 3.16 
  อันดับที่ 2  นโยบายที่ 10 เมืองอนุรักษส่ิงแวดลอม ประเพณี วฒันธรรม  คือ มีคาเฉลี่ย  3.15 
  อันดับที่ 3  นโยบายที่ 1 เมืองการศึกษาคณุภาพ คือ มีคาเฉลี่ย 3.12 
  ความพึงพอใจนอยท่ีสุด  3 อันดับหลัง  (เรียงจากนอยไปหามาก) 
  อันดับที่ 1  นโยบายที่ 2 เมืองมีระเบียบ  คือ มีคาเฉลี่ย 2.99 
  อันดับที่ 2  นโยบายที่ 4  เมืองสวยงาม   คือ มีคาเฉลี่ย 3.03 
  อันดับที่ 3  นโยบายที่ 7 เมืองเศรษฐกิจดี ชุมชนเขมแข็ง   คือ มีคาเฉลี่ย  3.06 
ระดับความพึงพอใจของประชาชนเทศบาลเมืองทุงสงที่มีตอการดําเนินงานภายใตนโยบาย 10 เมืองพัฒนา 

ประเด็นพิจารณา คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ประเมินผล 
ความพึงพอใจ 

1. ความพึงพอใจตอการดําเนินงานในภาพรวมตามนโยบายที่ 1 เมือง
การศึกษาคุณภาพ 

 
3.12 

 
0.80 

 
ปานกลาง 

2. ความพึงพอใจตอการดําเนินงานในภาพรวมตามนโยบายที่ 2 เมืองมี
ระเบียบ 2.99 0.84 ปานกลาง 
    
3. ความพึงพอใจตอการดําเนินงานในภาพรวมตามนโยบายที่ 3 เมือง
สะอาด 3.07 0.80 ปานกลาง 
4. ความพึงพอใจตอการดําเนินงานในภาพรวมตามนโยบายที่ 4  เมือง
สวยงาม 3.03 0.95 ปานกลาง 

5. ความพึงพอใจตอการดําเนินงานในภาพรวมตามนโยบายที่ 5 เมืองกีฬา 
3.10 0.81 ปานกลาง 
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ประเด็นพิจารณา คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ประเมินผล 
ความพึงพอใจ 

6. ความพึงพอใจตอการดําเนินงานในภาพรวมตามนโยบายที่ 6 เมือง
สุขภาพดี 3.16 0.80 ปานกลาง 
7. ความพึงพอใจตอการดําเนินงานในภาพรวมตามนโยบายที่ 7 เมือง
เศรษฐกิจดี ชุมชนเขมแข็ง 3.06 0.81 ปานกลาง 
8. ความพึงพอใจตอการดําเนินงานในภาพรวมตามนโยบายที่ 8 ทุงสง
เมืองผาสุก ชุมชนนาอยู 3.11 0.69 ปานกลาง 
9. ความพึงพอใจตอการดําเนินงานในภาพรวมตามนโยบายที่ 9 เมือง
กาวหนาสูสากล 3.07 0.69 ปานกลาง 
10. ความพึงพอใจตอการดําเนินงานในภาพรวมตามนโยบายที่ 10 เมือง
อนุรักษสิ่งแวดลอม ประเพณี วัฒนธรรม 3.15 0.85 ปานกลาง 

รวม 3.09 0.63 ปานกลาง 
 

4.  ประเมินผลจากการสัมภาษณประชาชนในประเด็นสิ่งท่ีตองการใหเทศบาลปรับปรุงและพัฒนาเรงดวน 
และสิ่งท่ีตองการใหเทศบาลพัฒนาหรือดําเนินการในปตอไป 3 ลําดับ ตามลําดับ 1-3  

 3.1 สิ่งที่ประชาชนตองการใหเทศบาลปรับปรุงและพัฒนาเรงดวน ตามลําดับ 1-3 
  อันดับท่ี 1 สภาพการจราจรและสัญญาณไฟจราจร ควรจัดระเบียบการจราจร การจอดรถ

และสถานที่จอดรถในตัวเมืองทุงสง และทางเขา-ออกโรงเรียนรัตนศึกษาชายเขา   เพราะยังขาดระเบียบ วินัยเปน
อยางมาก เชน จักรยานยนตจอดกีดขวางที่จอดรถยนต จอดบนทางเทา การจอดในที่หามจอด การจอดรถซอนคัน 
ควรมีสัญญาณไฟจราจรทุก ๆ ส่ีแยกและภายในชุมชน บางที่สัญญาณไฟจราจรเสียบอย รีบเปดไฟกระพริบเร็ว
เกินไป เชน ส่ีแยกวัดชัยชุมพล ปายและเครื่องหมายจราจรควรทําใหชัดเจน เชน ชุมชนบานในหวัง  

  อันดับท่ี 2 ถังขยะ ปริมาณถังขยะไมเพียงพอ ควรเพิ่มปริมาณถังขยะ ขนาดถังขยะเล็กเกินไป 
เปลี่ยนถังที่ชํารุด ควรมีถังขยะประจําบานทุกบาน   แยกถังขยะแหง ขยะเปยก                  

อันดับท่ี 3  ทอระบายน้ํา คู คลอง บางที่ยังไมมีทอระบายน้ํา คู  เชน ชุมชนทุงสง-หวยยอด  
ชุมชนสะพานเหล็ก  ชุมชนเขาปรีดี จึงควรทําทอระบายน้ํา และคู เพิ่ม   บางที่มีทออุดตัน เชน ชุมชนบานพักรถไฟ  
ชุมชนทุงสง-หวยยอด  ชุมชนบานในหวัง จึงควรมีการขุดลอกคูคลองแกปญหาทางระบายน้ํา ปองกันน้ําทวมถนน  
บางที่เปนแหลงแพรกระจายยุง เชน ชุมชนบานพักรถไฟ  จึงควรมากําจัดยุงตามทอระบายน้ําคูคลอง 
  3.2 สิ่งที่ประชาชนตองการจะใหเทศบาลพัฒนาทองถิ่นในปถัดไป ตามลําดับ  1-3 

  อันดับท่ี 1 สภาพการจราจร จัดระเบียบและปรับปรุงสภาพการจราจร แกปญหาการจราจร 
รวมทั้ง สัญญาณไฟจราจร การจอดรถและสถานที่จอดรถ จัดใหมีสะพานลอยขามถนน รถเมลสาย     ทุงสง – นคร 
ควรจอดใหไกลจากแยกไฟแดง 
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  อันดับท่ี 2 ทอระบายน้ํา คู คลอง สรางคูระบายน้ํา และ รณรงคดูแลรักษาคูคลองตามบาน 

เพราะมีกล่ินเหม็น โดยเฉพาะทอน้ําเสียจากโรงเรียนรัตนศึกษาชายเขา ขุดคูคลองริมถนนรถไฟสายกันตังงใหน้ํา
ไหลระบายไดงาย 

อันดับท่ี 3  สภาพถนน  ตรอก ซอย   ควรลางถนน  สรางถนนใหมีสภาพคงทน  ปรับปรุง
สภาพถนนทุกเสนทาง  เชน  บริเวณเรียบทางรถไฟ  ถนนทางเขาชุมชนตะวันออกวัดชัยชุมพล  การขยายถนน   
กําหนดเขตทางเทากับตัวอาคารพาณิชยใหชัดเจน  จัดทําเกาะกลางถนน จัดตกแตงเกาะกลางถนนใหดูสวยงาม 

สวนที่ 3 สรุปการติดตามการประเมินโครงการ/กิจกรรม 
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาล 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  โดยมี ผศ. ตรีพล  เจาะจิตต  เปนประธาน
คณะกรรมการ แลผูแทนจากหนวยงานทางราชการ  ผูทรงคุณวุฒิ สมาชิกสภาเทศบาล ที่นายกเทศมนตรี แตงตั้งเปน
คณะกรรมการ  ไดมีมติในที่ประชุม ใหมีการการติดตามประเมินผลโครงการที่สําคัญ ของเทศบาล  จํานวน  12  
โครงการ โดยวิธีการสังเกต  และสัมภาษณ จากผูที่เกี่ยวของ เชน  ผูรับผิดชอบโครงการ  ผูรับประโยชนจาก
โครงการ เปนตน โดยแบงการประเมิน ออกเปน  2  สวน 

สวนที่  1    ดานสังคม  ตรวจวันพุธที่   3  ธันวาคม  2551  เวลา  08.30 – 16.30 โดยมีโครงการดังนี ้
  1.  โครงการอาหารกลางวันนักเรียน  ( กองการศึกษาและโรงเรียน 4 โรง) 
  2.  โครงการอาหารเสริมนม (กองการศึกษา และโครงเรียน  4  โรง) 
  3.  โครงการพัฒนาศักยภาพครูและผูบริหารสูมาตรฐาน (กองการศึกษา) 
  4.  กิจกรรมจัดตั้งศูนยเรียนรูวิทยศาสตรเพือ่การศึกษา (E-Learning) (โรงเรียนชัยชุมพล) 
  5.  โครงการสงเสริมโภชนาการประชากร (นมถั่วเหลือง) (กองสาธารณสุข) 
  6.  โครงการสงเสริมสนับสนุนและสงเสรมิอาชีพแกชุมชน (กองสวัสดิการสังคม) 
  7.  โครงการบริการประชาชนรักษาความสงบเรียบรอย  ความปลอดภยัในชวีิตและทรัพยสิน (งาน
เทศกิจสํานักปลัด) 
  8.  โครงการตลาดสด/รานคานาซ้ือ  (พัฒนามาตรฐานตลาดนาซ้ือใหไดตามเกณฑมาตรฐาน) (กอง
สาธารณสุข) 
สวนที่  2  ดานโครงสรางพื้นฐาน  ตรวจวันจันทร ที่  8 ธันวาคม  2551  8.30 – 16.30 โดยมีโครงการดังนี ้
  1.  โครงการแกไขปญหาน้ําทวมเมืองทุงสง แบบบูรณาการ (ดานกายภาพ) (กองชาง) 
  2.  โครงการจัดระเบียบจราจร (สํานักปลดั) 
  3.  โครงการเพิ่มประสิทธิภายการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดลอม  (กองสาธารณสุข) 
  5.  ดานโครงสรางพื้นฐาน  ถนน ไฟฟา  น้ําประปา  (ในภาพรวม) (กองชาง) 
 ผลการประเมินโครงการโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลโดยสวยใหญอยูใน
ระดับดี  ซ่ึงผลการประเมินปรากฏดังรายละเอียดดังนี้
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