บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
กำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อกำรดำเนินงำน
ของเทศบำลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมรำช ประจำปี 2560

โดย

รัฐศวรรธน์ กิง่ แก้ว และคณะ

วิทยำลัยเทคโนโลยีภำคใต้ SCT
โครงกำรนีไ้ ด้ รับงบประมำณจำกเทศบำลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมรำช
ปี งบประมำณ 2561
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คำนำ
เทศบาลเมืองทุ่งสงมีพนั ธกิ จหน้าที่ ในการบริ หารงานและให้บริ การประชาชนผ่านแผนงานโครงการ
พัฒนาต่าง ๆ มากมาย ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติระเบี ยบบริ หารราชการแผ่นดิ น(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2554 ซึ่ งเป็ น
กฎหมายที่เป็ นที่มาของการปฏิรูประบบราชการได้วางกรอบแนวทางการบริ หารราชการไว้วา่ การบริ หารราชการ
ต้องเป็ นไป เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิ ทธิ ภาพ ความคุม้ ค่าใน
เชิ งภารกิ จแห่ งรั ฐ การลดขั้นตอนการปฏิ บตั ิ งาน การลดภารกิ จและยุบเลิ กหน่ วยงานที่ ไม่จาเป็ น การกระจาย
อานาจตัดสิ นใจ การอานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน อันเป็ นที่ มาของพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 การประเมินผลการปฏิบตั ิงานเป็ นสิ่ ง
สาคัญ เพราะการประเมินผลการปฏิ บัติงานอย่างสม่ าเสมอ จะเป็ นการสร้างระบบการควบคุ มตนเองให้มีการ
ตรวจสอบ ติดตาม วัดผลการปฏิ บัติงาน และการประเมิ นผลที่ มีประสิ ทธิ ภาพ โดยเฉพาะการประเมิ นผลการ
ปฏิ บัติราชการที่ นาผลการประเมินมาจากความพึงพอใจของประชาชน สามารถนาผลการประเมิ นไปบริ หาร
ราชการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ได้อย่างถูกต้องเป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี และเป็ นการ
เปิ ดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการตรวจสอบการทางานของเทศบาลได้ทางหนึ่ง
จากการประเมิน ความพึงพอใจของประชาชนที่ มีต่อการดาเนิ นงานของเทศบาลเมื องทุ่ งสง จังหวัด
นครศรี ธรรมราช ประจาปี 2560 โดยการสุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่เป็ นตัวแทนครัวเรื อน ที่อาศัยในเขตเทศบาล
เมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช โดยแบ่งพื้นที่ ออกเป็ น 20 ชุมชน และ 1 ย่านการค้า จานวน 400 คน และ
หน่ ว ยงานของราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ องค์ ก รเอกชน และอื่ น ๆ ที่ อ ยู่ ใ นเขตเทศบาลเมื อ งทุ่ ง สง จั ง หวัด
นครศรี ธรรมราช จานวน 50 หน่ วยงาน ผลปรากฏว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดาเนิ นงานของเทศบาล
เมืองทุ่งสงในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.273 ซึ่งสู งกว่าการประเมิน ประจาปี 2559 ที่มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.199 แสดงให้เห็นประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานของเทศบาลเมืองทุ่งสงสูงขึ้น
ผูป้ ระเมินหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าข้อมูลผลการประเมิน จะสามารถนาไปใช้เป็ นประโยชน์ในการพัฒนา
เทศบาลเมืองทุ่งสงอย่างมีประสิ ทธิภาพต่อไป
รัฐศวรรธน์ กิ่งแก้ว และคณะ
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ SCT
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1. ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
การปกครองท้องถิ่นเป็ นรู ปแบบการปกครองที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนและเปิ ดโอกาสให้ประชาชน
ได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการปกครองมากที่ สุด ตามหลักการกระจายอานาจปกครอง ที่ ให้อิสระแก่ทอ้ งถิ่นเพื่อ
ปกครองตนเอง เพราะสังคมที่ มีอาณาเขตใหญ่โต และมีความแตกต่างกันทั้งในด้านของสภาพทางภูมิศาสตร์
เศรษฐกิจ สังคม หรื อแม้แต่สภาพทางการเมือง จึงย่อมเป็ นการยากที่จะให้รัฐบาลกลางดูแลได้อย่างทัว่ ถึง และ
สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลเพียงพอ ดังนั้นจึงมีความ
จาเป็ นต้องมีการกระจายอานาจ โดยรัฐบาลมอบอานาจในการบริ หารงานตามภารกิ จต่างๆ เพื่อให้ทอ้ งถิ่นได้
บริ หารจัดการและช่วยเหลือตนเอง ภายใต้ความเชื่อที่วา่ ผูท้ ี่อยูใ่ นท้องถิ่น และผูน้ าส่ วนท้องถิ่นย่อมเข้าใจปั ญหา
และความต้องการของท้องถิ่นได้ดีกว่าคนต่างถิ่นเอง
โดยตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.2540 จนกระทัง่ ถึงรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.2550 ได้ให้ความสาคัญกับ
การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็ นอย่างยิ่ง โดยเน้นให้ทอ้ งถิ่นมีสิทธิปกครองตนเอง มีอิสระในการกาหนดทิศทางใน
การบริ หารท้องถิ่นของตนเอง รวมทั้งมีอิสระในการบริ หารงานทั้งทางด้านการบริ หารกาลังคน และงบประมาณ
ทั้ง นี้ ย งั มุ่ งเน้นให้ป ระชาชนมี ส่ว นร่ ว มในการปกครองท้อ งถิ่ นอย่างเต็มที่ แ ละภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย
รัฐธรรมนูญได้กาหนดแบ่งภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบการจัดบริ การสาธารณะระดับชุมชน
ส่วนราชการบริ หารส่วนกลางและส่ วนภูมิภาครับผิดชอบการดาเนิ นภารกิจของรัฐในระดับประเทศ และภูมิภาค
โดยให้คาปรึ กษาและสนับสนุน กากับดูแลการปฏิบตั ิงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเพียงเท่าที่จาเป็ น ซึ่ ง
แตกต่างจากในอดีตที่ ผ่านมาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่ มีบทบาทในการจัดบริ การสาธารณะไม่กี่ดา้ น และ
ส่วนใหญ่ไม่ใช่บทบาทหลักในการพัฒนาท้องถิ่นแต่เป็ นแค่การจัดบริ การสาธารณะขั้นพื้นฐาน เช่น การจัดเก็บ
ขยะและกาจัดขยะ งานดูแลความสะอาดของถนนและท่อระบายน้ า เป็ นต้น
สาหรับปั จจุบนั ราชการส่ วนท้องถิ่นไทยแบ่งออกเป็ น 2 รู ปแบบใหญ่ ๆ ด้วยกัน คือ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรู ปแบบทัว่ ไป ได้แก่ องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล และองค์การบริ หารส่ วนตาบล
(อบต.) กับ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นรู ปแบบพิเศษ ได้แก่ กรุ งเทพมหานครและเมืองพัทยา โดยในแต่ละ
องค์กรมีลกั ษณะโครงสร้างการบริ หาร อานาจหน้าที่และระบบงานที่แตกต่างกัน ขึ้นอยูก่ บั กฎหมายการปกครอง
ท้องถิ่นขององค์การนั้น ๆ แต่มีปรั ชญาและหลักการจัดตั้งองค์การเช่นเดี ยวกัน คือ การกระจายอานาจการ
ปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่นมีอานาจอิสระในการปกครองและการบริ หารงานในท้องถิ่นโดยประชาชนเอง
(Local Self Government)
เทศบาล เป็ นหน่ ว ยการปกครองท้อ งถิ่ น ที่ มี ค วามส าคัญ รู ป แบบหนึ่ ง ได้รั บ การจัด ตั้ง ขึ้ นตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2476 ซึ่ งเริ่ มได้มีการจัดตั้งเทศบาลในปี พ.ศ.2478 โดยกาหนดรู ปแบบเทศบาล
ออกเป็ น 3 รู ปแบบ ได้แก่ เทศบาลนคร เทศบาลเมื อง และเทศบาลตาบล ส่ วนรู ปแบบการปกครองของ
เทศบาลนั้นเลียนแบบจากการปกครองในระดับประเทศ
การปกครองในรู ปแบบเทศบาล เป็ นกิ จกรรมหนึ่ งที่รัฐบาลกระทาเพื่อช่วยแก้ไขปั ญหาการปกครอง
ท้องถิ่น ที่เรี ยกว่า นโยบายสาธารณะ โดยกาหนดเป็ นหลักการหรื อกลวิธีที่จะนาไปสู่เป้ าหมายที่กาหนดไว้ และ
รวมถึงการตัดสิ นใจเกี่ยวกับเป้ าหมายนั้นด้วย ซึ่ งจะต้องมีการกาหนดแผนหรื อโครงการมาดาเนิ นกิ จกรรมนั้น
จึงจะทาให้เป้ าหมายนั้นบรรลุผลอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (กวี- รักษ์ชน, 2541 ) โดยมีกิจกรรมในด้านต่าง ๆ เช่น
การบริ การในด้านการศึกษา สวัสดิการ การคมนาคม เป็ นต้น ทั้งนี้ทอ้ งถิ่นต้องมีการวางแผน กาหนดแนวทาง
ของการกระทาในรู ปของคณะกรรมการ มีสิทธิ เสรี ภาพในการกาหนดกฎ ข้อบังคับ ให้สอดคล้องกับท้องถิ่น
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และเกิ ดประโยชน์กบั ประชาชนในท้องถิ่นนั้นให้มากที่ สุด เพราะฉะนั้นเพื่อให้ทราบถึงผลจากการดาเนิ นการ
ดังกล่าวข้างต้นจะสามารถบรรลุตามเป้ าหมายที่วางไว้หรื อไม่น้ นั จาเป็ นต้องอาศัยการประเมินผลนโยบายซึ่ งถือ
เป็ นขั้นตอนหนึ่ งของกระบวนการของนโยบายที่ มีความสาคัญ เพื่อที่ จะนาข้อมูลซึ่ งเป็ นข้อเท็จจริ ง สามารถ
นามาใช้ปรับปรุ งแก้ไขการดาเนิ นงาน อันจะเป็ นประโยชน์ต่อวางแผนในการวางในการพัฒนาท้องถิ่นให้มี
ประสิ ทธิภาพต่อไป
เทศบาลเมืองทุ่งสง เป็ นเมืองที่ต้ งั อยูใ่ นเขตท้องที่ตาบลปากแพรก อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช
เดิมมีฐานะเป็ นเทศบาลตาบลปากแพรก (โดยประกาศพระราชกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2483) ต่อมา
ได้รับการยกฐานะโดยได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะและเปลี่ยนชื่อเป็ นเทศบาลเมืองทุ่งสง เมื่อวันที่ 8
มีนาคม พ.ศ.2547 เทศบาลเมืองทุ่งสง เป็ นชุมชนที่ มีแนวโน้มการขยายตัวสู งและเป็ นศูนย์กลางความเจริ ญแห่ ง
หนึ่ งของจังหวัด เพื่อรองรับการเจริ ญเติบโตของเมืองจากปั จ จัยด้านการคมนาคม โดยเริ่ มจากการเป็ นชุมทางการ
คมนาคมขนส่ ง ทางรถไฟซึ่ งมี ผลให้เกิ ดการค้า และการบริ การอื่ น ๆ ตามมา มี พ้ื นที่ ท้ ังหมดรวม 7.17 ตาราง
กิโลเมตร โดยแบ่งออกเป็ นชุมชนย่อย 20 ชุมชน และ 1 ย่านการค้า
เทศบาลเมืองทุ่งสงมีพนั ธกิ จหน้าที่ ในการบริ หารงานและให้บริ การประชาชนผ่านแผนงานโครงการ
พัฒนาต่าง ๆ มากมาย ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติระเบี ยบบริ หารราชการแผ่นดิ น(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2554 ซึ่ งเป็ น
กฎหมายที่เป็ นที่มาของการปฏิรูประบบราชการได้วางกรอบแนวทางการบริ หารราชการไว้วา่ การบริ หารราชการ
ต้องเป็ นไป เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิ ทธิ ภาพ ความคุม้ ค่าใน
เชิ งภารกิ จแห่ งรั ฐ การลดขั้นตอนการปฏิ บตั ิ งาน การลดภารกิ จและยุบเลิ กหน่ วยงานที่ ไม่จาเป็ น การกระจาย
อานาจตัดสิ นใจ การอานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน อันเป็ นที่ มาของพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 การประเมินผลการปฏิบตั ิงานเป็ นสิ่ ง
สาคัญ เพราะการประเมินผลการปฏิ บัติงานอย่างสม่ าเสมอ จะเป็ นการสร้างระบบการควบคุ มตนเองให้มีการ
ตรวจสอบ ติดตาม วัดผลการปฏิ บัติงาน และการประเมิ นผลที่ มีประสิ ทธิ ภาพ โดยเฉพาะการประเมิ นผลการ
ปฏิ บัติราชการที่ นาผลการประเมินมาจากความพึงพอใจของประชาชน สามารถนาผลการประเมิ นไปบริ หาร
ราชการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างถูกต้องเป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี
ดังนั้น เพื่อให้ทราบถึงผลจากการดาเนิ นการดังกล่าวข้างต้นจะสามารถบรรลุตามเป้ าหมายที่ วางไว้
หรื อไม่น้ นั จึงจาเป็ นต้องอาศัยการประเมินผลนโยบายซึ่ งถือเป็ นขั้นตอนหนึ่ งของกระบวนการของนโยบายที่ มี
ความสาคัญ เพื่อที่ จะนาข้อมูลซึ่ งเป็ นข้อเท็จจริ ง สามารถนามาใช้ปรั บปรุ ง แก้ไขการดาเนิ นงาน อันจะเป็ น
ประโยชน์ต่อวางแผนในการวางในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีประสิ ทธิภาพต่อไป คณะผูป้ ระเมินจึงได้ทาการสารวจ
และประเมิ นผลการดาเนิ นงานตามแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อให้ทราบถึ งผลการดาเนิ นงาน ซึ่ งถื อเป็ นการเปิ ด
โอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการตรวจสอบการทางานของเทศบาลได้ทางหนึ่ง อีกทั้งยังสามารถนา
ข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสงอย่างมีประสิ ทธิภาพต่อไปอย่างยัง่ ยืน
2. วัตถุประสงค์ ของกำรประเมิน
2.1 เพื่อต้องการทราบระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดาเนิ นงานตามภารกิจต่าง ๆ ของ
เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประจาปี 2560
2.2 เพื่อต้องการทราบระดับความพึงพอใจของประชาชนที่ มีต่อการดาเนิ นงานตามนโยบายเร่ งด่วน 5
เรื่ อง และนโยบายการพัฒนา 5 ด้าน ของผูบ้ ริ หารเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประจาปี 2560
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2.3 เพื่อต้องการทราบระดับความพึงพอใจของประชาชนที่ มีต่อการดาเนิ นงานตามยุทธศาสตร์ การ
พัฒนา ของเทศบาล 4 ยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประจาปี 2560
2.4 เพื่อต้องการทราบระดับของความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการรักษาความสะอาดของเทศบาล
เมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประจาปี 2560
3. ขอบเขตของกำรประเมิน
1) ขอบเขตด้ ำนเนือ้ หำ
การประเมินครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดาเนิ นงานตาม
ภารกิจต่าง ๆ ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดาเนิ นงานตามนโยบายเร่ งด่วน 5 เรื่ อง และนโยบาย
การพัฒนา 5 ด้าน ของผูบ้ ริ หารระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของเทศบาล 4 ยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนาเทศบาล และระดับของความพึงพอใจของประชาชนที่มี ต่อการรักษา
ความสะอาดของเทศบาลเมื อ งทุ่ ง สง จัง หวัดนครศรี ธ รรมราช ตลอดจนเพื่ อ ให้ท ราบถึ ง ประสิ ท ธิ ภาพและ
ประสิ ทธิผลของการดาเนินตามนโยบายและแผนพัฒนาเทศบาล ซึ่งแบบประเมิน ประกอบด้วย 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ข้อมูลแสดงความคิดเห็นจากความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดาเนิ นงานของเทศบาล
เมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประจาปี 2560
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นทัว่ ไปและข้อเสนอแนะ
2) ขอบเขตด้ ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ ำง
ประชำกร
ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ เป็ นประชาชนที่เป็ นตัวแทนครัวเรื อนที่อาศัยในเขตเทศบาลเมือง
ทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็ น 20 ชุมชน และ 1 ย่านการค้า จานวน 30,732 คน
(ที่ มา: งานทะเบียนราษฎร์ เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ข้ อมูล ณ เดือนกันยายน พ.ศ. 2560)
กลุ่มตัวอย่ ำง
1. สุ่มจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ เป็ นประชาชนที่เป็ นตัวแทนครัวเรื อนที่อาศัยในเขตเทศบาลเมือง
ทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่ใช้ในการศึกษาด้วยความเชื่อมัน่ 95% ( =
.05) ซึ่งเทียบจากตารางขนาดกลุ่มตัวอย่างของยามาเน่ (ล้ วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2538 : 297 ; อ้ างอิงจาก
Yamane. 1967) หรื อจากสูตร n = N/(1+Ne2) ปรากฏว่าต้องใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 395 คน แต่ผปู ้ ระเมิน
กาหนดที่ 400 คน โดยแบ่งพื้นที่ ออกเป็ น 20 ชุ มชน และ 1 ย่านการค้า จานวน 400 คน (ร้อยละ 1.3016 ของ
30,732 คน) ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling)
2. สุ่ มจากหน่ วยงานของราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และอื่น ๆ ที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรี ธรรมราช จานวน 50 หน่วยงาน โดยวิธีการสุ่มแบบโควต้า (Quota Sampling)
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4. นิยำมศัพท์ เฉพำะ
1.4.1 ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดาเนินงานของเทศบาลเมือง ทุ่ง
สง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประจาปี 2560 ในประเด็นต่อไปนี้
1) ความพึงพอใจของประชาชนในการดาเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ
2) ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานตามนโยบายเร่ งด่วน 5 เรื่ อง
3) ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดาเนินงานตามนโยบายการพัฒนา 5 ด้าน
4) ความพึ ง พอใจของประชาชนที่ มี ต่ อ การด าเนิ น งานตามยุท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาของเทศบาล 4
ยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนาเทศบาล
5) ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการรักษาความสะอาด
1.4.2 ประชาชน หมายถึง บุคคลทุกคนที่ มีรายชื่ อในทะเบี ยนบ้านในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด
นครศรี ธรรมราช ในปี ประจาปี 2560
1.4.3 เทศบาล หมายถึ ง การปกครองท้องถิ่นรู ปแบบหนึ่ ง ซึ่ งกฎหมายได้กาหนดอานาจหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบให้เหมาะสมกับการบริ หารจัดการท้องถิ่นของตนเอง ในที่น้ ีหมายถึง เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด
นครศรี ธรรมราช
5. ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ ำจะได้ รับ
5.1 ทาให้ทราบถึงระดับของความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดาเนิ นงานตามภารกิจต่าง ๆ ของ
เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประจาปี 2560
5.2 ท าให้ ท ราบถึ ง ระดับ ของความพึ ง พอใจของประชาชนที่ มี ต่ อ การด าเนิ น งานตามนโยบาย
เร่ งด่วน 5 เรื่ อง และนโยบายการพัฒนา 5 ด้าน ของผูบ้ ริ หารเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประจาปี
2560
5.3 ทาให้ทราบถึงระดับของความพึงพอใจของประชาชนที่ มีต่อการดาเนิ นงานตามยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาของเทศบาล 4 ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประจาปี 2560
5.4 ทาให้ทราบระดับของความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมือง
ทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประจาปี 2560
5.5 สามารถนาผลที่ได้จากการสารวจความพึงพอใจของประชาชนมาใช้ในการปรับปรุ งแก้ไขและเป็ น
ข้อมูลในการนามาใช้จดั ทาแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช และเร่ งรัดการพัฒนางานตาม
นโยบายต่อไป
6. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ ำง
ประชำกร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็ นประชาชนที่เป็ นตัวแทนครัวเรื อนที่อาศัยในเขตเทศบาล
เมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็ น 20 ชุมชน และ 1 ย่านการค้า จานวน 30,732 คน (ที่ มา:
งานทะเบียนราษฎร์ เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ข้ อมูล ณ เดือนกันยายน พ.ศ. 2560)
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กลุ่มตัวอย่ ำง
ขั้นที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็ นประชาชนที่เป็ นตัวแทนครัวเรื อนที่อาศัยในเขต
เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็ น 20 ชุมชน และ 1 ย่านการค้า จานวน 400 คน
ประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่ ใช้ในการศึ กษาด้วยความเชื่ อมัน่ 95% ( = .05) ซึ่ งเที ยบจาก
ตารางขนาดกลุ่มตัวอย่างของยามาเน่ (ล้ วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2538 : 297 ; อ้ างอิงจาก Yamane. 1967)
หรื อจากสูตร n = N/(1+Ne2)
จากสูตร
n
= N/(1+Ne2)
N = 30,732
e = 0.05
n
= 30,732/[1+(30,732*0.052)]
= 30,732/77.83
= 394.86 คน
ปรากฏว่าต้องใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง อย่างน้อย 395 คน แต่ผปู ้ ระเมินต้องใช้กลุ่มตัวอย่างไม่ต่ากว่า 400
คน ดังนั้นผูป้ ระเมินต้องกระจายพื้นที่ การเก็บข้อมูลให้ครอบคลุมทุกชุมชนและย่านการค้า ดังแสดงตามลาดับ
ดังนี้
ขั้นที่ 2 กระจายพื้นที่การเก็บข้อมูลให้ครอบคลุมทุกชุมชนและย่านการค้า โดยใช้สูตร N*0.013016 ดัง
แสดงในตารางที่ 1
ตำรำงที่ 1 กลุ่มตัวอย่ ำงทีใ่ ช้ ในกำรประเมิน
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ชุมชน
ท่าแพใต้
ตะวันออกวัดชัยชุมพล
หลังโรงพยาบาลทุ่งสง
ตลาดใน
เขาปรี ดี
สะพานเหล็ก
บ้านพักรถไฟทุ่งสง
เสริ มชาติ
หมู่บา้ นพัฒนา
เปรมประชา
ประชาอุทิศ
บ้านนาเหนือ
ยุทธศาสตร์
บ้านในหวัง

ประชำกร (คน)
910
1,201
1,068
1,106
1,723
954
720
2,677
1,915
631
1,856
1,334
5,031
902

กลุ่มตัวอย่ ำง (คน)
12
16
14
14
22
12
9
35
25
8
24
17
66
12
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ลำดับ
15
16
17
18
19
20
21

ชุมชน
ทุ่งสง-ห้วยยอด
ทุ่งสง-นาบอน
ท่าแพเหนือ
ตลาดสด
โดมทองธานี (ท่าแพ)
ราชบริ พาร
ย่านการค้า
รวม

ประชำกร (คน)
422
2,057
1,277
375
324
684
3,565
30,732

กลุ่มตัวอย่ ำง (คน)
6
27
17
5
4
9
46
400

ขั้นที่ 3 สุ่มจากหน่วยงานของราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และอื่น ๆ ที่อยูใ่ นเขตเทศบาลเมืองทุ่ง
สง จังหวัดนครศรี ธรรมราช จานวน 50 หน่วยงาน โดยวิธีการสุ่มแบบโควต้า (Quota sampling)
7. เครื่องมือทีใ่ ช้ ในกำรศึกษำค้ นคว้ ำ
เครื่ องมื อที่ ใช้ในการศึ กษาครั้ งนี้ ประกอบด้วย แบบสอบถามปลายปิ ด และแบบสอบถามปลายเปิ ด
ประเมิ นความพึงพอใจของประชาชนที่ มีต่อการดาเนิ นงานของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช
ประจาปี 2560 แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งแบบประเมิน ประกอบด้วย 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ข้อมูลแสดงความพึงพอใจของประชาชนที่ มีต่อการดาเนิ นงานตามภารกิ จต่าง ๆ ที่ มีต่อการ
ดาเนิ นงานตามนโยบายเร่ งด่วน 5 เรื่ อง และนโยบายการพัฒนา 5 ด้าน ของผูบ้ ริ หาร ที่มีต่อการดาเนิ นงานตาม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของเทศบาล 4 ยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนาเทศบาล และที่มีต่อการรักษาความสะอาดของ
เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประจาปี 2560
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นทัว่ ไปและข้อเสนอแนะ
8. วิธีกำรเก็บข้ อมูล
การประเมินนี้จะใช้วธิ ีการเก็บข้อมูล ดังนี้
1) ลงส ารวจพื้ น ที่ จ ริ งโดยการใช้แ บบสอบถามปลายปิ ด และแบบสอบถามปลายเปิ ด ส าหรั บ
แบบสอบถามปลายเปิ ด และข้อเสนอแนะต่าง ๆ จะใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิ งลึ ก บันทึ กข้อมูลลงแบบสอบถาม
บันทึ กภาพนิ่ ง เก็บข้อมูลตามชุ มชนโดยมี การกระจายข้อมูล ให้ครบตามปริ มาณกลุ่มตัวอย่างที่ กาหนด โดย
พิจารณาจากสัดส่วนของประชากรแต่ละชุมชน
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ภำพที่ 1 กำรลงสำรวจพืน้ ทีจ่ ริง
2) วิเคราะห์ผลการประเมิน
3) เข้าร่ วมการประชุมประจาเดื อนขององค์การบริ หารสภาชุมชนเมืองทุ่งสง ในวันอังคารที่ 23 เดื อน
มกราคม พ.ศ. 2561 ณ กองช่างสุ ขาภิบาล เพื่อกาหนดวันเวลาและสถานที่ การจัดเวที รายงานผลการประเมิน ที่
ประชุมสรุ ปให้จดั ในระหว่างวันที่ 19-22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
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ภำพที่ 2 กำรเตรียมควำมพร้ อมก่อนกำรประชุมประจำเดือนขององค์ กำรบริหำรสภำชุมชนเมืองทุ่งสง เพือ่
กำหนดวันเวลำและสถำนทีก่ ำรจัดเวทีรำยงำนผลกำรประเมิน
4) เก็บข้อมูลจากการจัดเวทีรายงานผลการประเมินโดยรับฟังความคิดเห็นของผูท้ ี่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์
ผลการประเมิน ข้อเสนอแนะร่ วมกันระหว่างผูป้ ระเมิน ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง และตัวแทนจากเทศบาล การจัดเวที จดั ขึ้น
ทั้งหมด 4 วัน ดังนี้
1. วันจันทร์ที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ที่ทาการชุมชนสะพานเหล็ก
มีชุมชนเข้าร่ วม 5 ชุมชน ได้แก่
- ชุมชนสะพานเหล็ก
- ชุมชนตลาดสด
- ชุมชนบ้านพักรถไฟทุ่งสง
- ชุมชนราชบริ พาร
- ชุมชนตะวันออกวัดชัยชุมพล
2. วันอังคารที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 13.00-15.00 น. ณ อาคารดารงธรรมาภิบาล
มีชุมชนเข้าร่ วม 5 ชุมชน ได้แก่
- ชุมชนบ้านนาเหนือ
- ชุมชนยุทธศาสตร์
- ชุมชนเขาปรี ดี
- ชุมชนเสริ มชาติ
- ชุมชนประชาอุทิศ
3. วันพุธที่ 21 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ที่ทาการชุมชนท่าแพใต้
มีชุมชนเข้าร่ วม 5 ชุมชน ได้แก่
- ชุมชนท่าแพใต้
ชุมชนท่าแพเหนือ
- ชุมชนโดมทองธานี (ท่าแพ)
- ชุมชนหมู่บา้ นพัฒนา
- ชุมชนบ้านในหวัง
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4. วันพฤหัสบดีที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 09.30-11.30 น. ณ ที่ทาการชุมชนเปรมประชา
มีชุมชนเข้าร่ วม 5 ชุมชน ได้แก่
- ชุมชนเปรมประชา
- ชุมชนทุ่งสง-ห้วยยอด
- ชุมชนทุ่งสง-นาบอน
- ชุมชนหลังโรงพยาบาลทุ่งสง
- ชุมชนตลาดใน

ภำพที่ 3 กำรจัดเวทีรำยงำนผลกำรประเมิน
5) รายงานผลการเก็บข้อมูลจากการจัดเวทีรายงานผลการประเมิน
6) รายการผลการประเมิน
9. กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
การประเมินนี้จะใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
9.1) นาผลที่ได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ค่าทางสถิติ โดยคานวณหาค่าสถิติพ้ืนฐาน ด้วยโปรแกรม
สาเร็ จรู ป SPSS for Windows ได้แก่ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เพื่อวัดค่าเฉลี่ย
และการกระจายของข้อมูล และนาเสนอในรู ปแบบตารางพร้อมกับพรรณนาประกอบ
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9.2) การใช้กระบวนการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามวัตถุประสงค์ท้ งั 4 ข้อจะใช้หลักการสังเคราะห์มูลตีความ
(Interpretive Analysis)
ระดับ การแปรผลจากการใช้สถิ ติเ ชิ งพรรณนา ได้แ ก่ ค่า ร้ อยละ (%) ค่าเฉลี่ ย ( x ) และค่ าเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (S.D) จากแบบสอบถามซึ่งใช้มาตราส่วน (Rating Scale) ตามแบบไลเกิร์ดจะแบ่งมาตราส่วนออกเป็ น 5
ลาดับ คือ
มำตรำส่ วน
คะแนน
มากที่สุด
5
มาก
4
ปานกลาง
3
น้อย
2
น้อยที่สุด
1
การแปลความหมายของข้อมูล พิจารณาจากคะแนนเฉลี่ย (Mean) โดยกาหนดเกณฑ์ในการคานวณค่า
คะแนนของ John W.Best ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย
4.50 - 5.00
ร้อยละ 90.00-100.00
หมายถึง มากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย
3.50 - 4.49
ร้อยละ 70.00-89.99
หมายถึง มาก
คะแนนเฉลี่ย
2.50 - 3.49
ร้อยละ 50.00-69.99
หมายถึง ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย
1.50 - 2.49
ร้อยละ 30.00-49.99
หมายถึง น้อย
คะแนนเฉลี่ย
1.00 - 1.49
ร้อยละ 20.00-29.99
หมายถึง น้อยที่สุด
สาหรับข้อมูลที่ได้จากคาถามปลายเปิ ดได้ทาการรวบรวมข้อมูลทั้งหมด และดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ด้วยการจัดจาแนกประเภทข้อความที่ มีลกั ษณะเหมือนกันและคล้ายคลึงกันให้อยู่ในประเภทเดี ยวกัน จากนั้น
วิเคราะห์เนื้อหาของข้อมูลและนาเสนอในรู ปแบบของความเรี ยง
10. กำรเสนอผลกำรวิเครำะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์หาค่าสถิติพ้ืนฐาน ผูว้ ิจยั จะนาผลที่ได้จากแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนและ
หน่ วยของรัฐที่ มีต่อการดาเนิ นงานของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประจาปี 2560 และการใช้
กระบวนการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ดาเนิ นการควบคู่ไปกับการเก็บข้อมูล ตั้งแต่ข้ นั แรกจนถึงขั้นสุ ดท้าย โดยในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลตามวัตถุประสงค์ท้ งั 4 ข้อจะใช้หลักการสังเคราะห์ขอ้ มูลตีความ (Interpretive analysis) จานวน
450 คน มาวิเคราะห์หาค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ตามวัตถุประสงค์ท้ งั 4 คือ
1) ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดาเนิ นงานตามภารกิจต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด
นครศรี ธรรมราช ประจาปี 2560 ใน 9 ด้าน คื อ ด้านการศึ กษาด้านการส่ งเสริ มศิ ลปวัฒนธรรม ศาสนา จารี ต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการส่งเสริ มสนับสนุน กีฬา และนันทนาการ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการ
ส่ งเสริ มคุ ณภาพชี วิต ด้านการจัดระเบี ยบชุ มชนและการรักษาความสงบเรี ยบร้ อยด้านเศรษฐกิ จ การวางแผน
ส่ งเสริ ม การลงทุ น พาณิ ชยกรรมและการท่ องเที่ ยวด้านการบริ ห ารจัดการและอนุ รั กษ์ทรั พ ยากรธรรมชาติ
สิ่ งแวดล้อม ด้านบริ หารจัดการเทศบาล

12
2) ความพึงพอใจของประชาชนที่ มีต่อการดาเนิ นงานตามนโยบายเร่ งด่ วน 5 เรื่ อง และนโยบายการ
พัฒนา 5 ด้าน ของผูบ้ ริ หารเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประจาปี 2560 รายละเอียดดังนี้
นโยบำยเร่ งด่ วน (วำระท้ องถิ่นเมืองทุ่งสง) 5 เรื่อง ได้ แก่
นโยบายเร่ งด่วนที่ 1 จัดความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของบ้านเมือง ปรับปรุ งถนน ทางเท้า ปรับ ภูมิทศั น์
เมือง และยกระดับมาตรฐานตลาดสดน่าซื้ อจัดทาฐานข้อมูลและจัดระเบียบการขายสิ นค้าหาบเร่ แผงลอยในเขต
เทศบาลให้สาเร็ จ
นโยบายเร่ งด่วนที่ 2 สานต่อแผนป้ องกันและแก้ไขปั ญหาภัยพิบตั ิอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม
ควบคู่กบั การป้ องกันภัยแล้งที่ส่งผลกระทบต่อชีวติ ความเป็ นอยูแ่ ละอาชีพของคนในท้องถิ่นอย่างยัง่ ยืน
นโยบายเร่ งด่วนที่ 3 พัฒนารายได้ เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการใช้งบประมาณ และการบริ หารทรัพย์สินของ
เทศบาล ขับเคลื่อนการพัฒนาศูนย์กระจายสิ นค้าระบบรางภาคใต้-ทุ่งสงให้สาเร็ จ โดยประสานงานเชิงรุ กกับกลไก
ภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ และขับเคลื่อนโครงการสถานี ขนส่งย่อยให้เสร็ จ
สมบูรณ์ เชื่อมโยงการใช้งานกับสถานีขนส่งอาเภอทุ่งสง เพื่อนามาซึ่งรายได้ในการพัฒนาเมืองในอนาคต
นโยบายเร่ งด่วนที่ 4 สนองนโยบายเร่ งด่วนของรัฐบาล และจังหวัดนครศรี ธรรมราชในเรื่ องยาเสพติด
โดยป้ องกันกลุ่มเสี่ ยงและประชาชนในท้องถิ่นไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และส่ งเสริ มให้ผตู ้ ิดยาเสพติด
ได้รับการบาบัดรักษาให้กลับมาเป็ นคนดีของสังคม ตามแนวทาง “เมืองสี ขาว หัวใจสี เขียว”
นโยบายเร่ งด่วนที่ 5 กาหนดมาตรการ “เมืองสี ขาว หัวใจสี เขียว”และปฏิบตั ิการขั้นเด็ดขาดในการขจัด
อบายมุขและยาเสพติด รวมทั้งบังคับใช้มาตรการปฏิ บตั ิตามวินยั จราจร และมาตรการประหยัดพลังงานภายใน
องค์กรเทศบาลเมืองทุ่งสง
นโยบำยกำรพัฒนำ 5 ด้ ำนได้ แก่
นโยบายที่ 1 นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา ส่งเสริ มการกีฬา ศิลปวัฒนธรรม จารี ตประเพณี และ ภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างทุ่งสงเป็ น “เมืองแห่ งการเรี ยนรู้ ”
นโยบายที่ 2 นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาและส่ งเสริ มการค้าขาย ของ
ผูป้ ระกอบการ ทุกประเภท ทุกระดับ และชุมชน ให้สามารถเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และมีขีดความสามารถในการ
แข่งขัน
นโยบายที่ 3 นโยบายด้านด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้ อยูด่ ีมีสุข อยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข อย่างยัง่ ยืน เพื่อดูแล
ความเป็ นอยูข่ องประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี บ้านเมืองสะอาดและเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน ปลอดอาชญากรรม มีสุขภาวะ สุ ขอนามัยที่ดี มีความสุ ข มีความอบอุ่นในครอบครัวชุมชน
เข้มแข็ง และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี
นโยบายที่ 4 นโยบายด้านการพัฒนาระบบการบริ หารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในบริ หารงาน
เทศบาลเมืองทุ่งสงโดยยึดหลักธรรมาภิ บาล ด้วยความโปร่ งใส เป็ นธรรม ตรวจสอบได้ มุ่งผลประโยชน์ของ
ประชาชนเป็ นหลัก บู ร ณาการทุ กภาคส่ วน ให้มี ส่ว นร่ วมร่ วมคิ ด ร่ วมวางแผน ร่ ว มท า ร่ วมตรวจสอบ ร่ ว ม
ประเมินผล ร่ วมรับผิดชอบ ร่ วมรับผลการพัฒนา และร่ วมภาคภูมิใจกับความสาเร็ จจากผลของพัฒนาเมืองทุ่งสงที่
ได้ร่วมกันทาอย่างต่อเนื่องด้วยความรู ้สึกรวมเป็ นหนึ่งเดียวว่า “ทุกคนเป็ นเจ้ าของเมืองทุ่งสงร่ วมกัน”
นโยบายที่ 5 นโยบายด้านการวางผัง เมื อ งและผังชุ มชน พัฒนาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน สาธารณู ปโภค
สาธารณูปการ เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม การจัดการความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของบ้านเมือง การ
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จัดการจราจร และภูมิทศั น์ของเมือง การบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม และที่สาคัญอย่างยิ่ง
คือการจัดการภัยพิบตั ิอุทกภัย วาตภัย ดินถล่ม ภัยแล้ง และอัคคีภยั
3) ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล 4ยุทธศาสตร์
ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประจาปี 2560 ใน 4 ยุทธศาสตร์ คือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพ
มาตรฐานที่เหนือกว่า
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ร่ วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่ งแวดล้อม ป้ องกันน้ าท่วม สู่
เมืองน่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ร่ วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวติ ที่ดีกว่า
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ปรับปรุ งและพัฒนาการบริ หารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่ การบริ หาร
จัดการที่ดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่ วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริ ยะ
4) เพื่อต้องการทราบระดับของความพึงพอใจของประชาชนที่ มีต่อการรักษาความสะอาดของเทศบาล
เมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประจาปี 2560
11. สรุปผลกำรประเมินและข้ อเสนอแนะ
จากการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล สามารถสรุ ป ผลการประเมิ น ประกอบด้ว ย ข้อ มู ล ความพึ ง พอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการดาเนิ นงานของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประจาปี 2560 ในประเด็น 13
ประเด็นต่อไปนี้
1) สรุ ปภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนในการดาเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ
2) สรุ ปภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานตามนโยบายเร่ งด่วน 5 เรื่ อง
3) สรุ ปภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดาเนินงานตามนโยบายการพัฒนา 5 ด้าน
4) สรุ ปภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนที่ มี ต่อการดาเนิ นงานตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ
เทศบาล 4 ยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนาเทศบาล
5) สรุ ปภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการบริ หารจัดการน้ าท่วมเมืองทุ่งสงแบบ
บูรณาการ
6) สรุ ปเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของชุมชนต่าง ๆ 2 ปี ย้อนหลัง (ประจาปี 2559-2560)
7) สรุ ปภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการรักษาความสะอาด
8) สรุ ปความคิดเห็นทัว่ ไปและข้อเสนอแนะ (ข้อมูลได้จากการเก็บแบบสอบถาม)
9) สรุ ปความต้องการที่ให้เทศบาลเมืองทุ่งสงดาเนินการเป็ นเรื่ องเร่ งด่วนระดับประชาชน (ข้อมูลได้จาก
การเก็บแบบสอบถาม)
10) สรุ ปความต้องการที่ให้ดาเนินการเป็ นเรื่ องเร่ งด่วนระดับชุมชน (ข้อมูลได้จากการจัดเวที)
11) สรุ ปความต้องการที่ให้ดาเนินการเป็ นเรื่ องเร่ งด่วนระดับเมือง (ข้อมูลได้จากการจัดเวที)
12) เปรี ยบเทียบผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ 5 ปี ย้อนหลัง (ประจาปี 2556-2560)
13) เปรี ยบเทียบความต้องการที่ให้ดาเนินการเป็ นเรื่ องเร่ งด่วนระดับเมือง (ข้อมูลได้จากการจัดเวที)
5 ปี ย้อนหลัง (ประจาปี 2556-2560)
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11.1 สรุปภำพรวมควำมพึงพอใจของประชำชนทีม่ ตี ่ อกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจต่ ำง ๆ ของเทศบำลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมรำช ประจำปี 2560
ตำรำงที่ 2 สรุปภำพรวมควำมพึงพอใจของประชำชนทีม่ ตี ่อกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจต่ ำง ๆ ของเทศบำลเมืองทุ่ง
สง จังหวัดนครศรีธรรมรำช ประจำปี 2560
ภำรกิจด้ ำน
ค่ ำเฉลีย่ ค่ ำเบี่ยงเบน
ระดับ
อันดับ
มำตรฐำน ควำมพึงพอใจ
3. การส่งเสริ ม สนับสนุน กีฬาและนันทนาการ
3.316
.777
ปานกลาง
1
2. การส่งเสริ มศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารี ตประเพณี 3.280
.788
ปานกลาง
2
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. โครงสร้างพื้นฐาน
3.260
.706
ปานกลาง
3
1. การศึกษา
3.257
.746
ปานกลาง
4
5. การส่งเสริ มคุณภาพชีวติ
3.235
.688
ปานกลาง
5
6. การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบ
3.231
.678
ปานกลาง
6
เรี ยบร้อย
9. การบริ หารจัดการเทศบาล
3.212
.713
ปานกลาง
7
8. การบริ หารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 3.177
.761
ปานกลาง
8
และสิ่ งแวดล้อม
7. เศรษฐกิจ การวางแผนส่งเสริ มการลงทุนพาณิ ช
3.112
.781
ปานกลาง
9
กรรมและการท่องเที่ยว
รวม
3.273
.602
ปำนกลำง
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11.2 สรุปภำพรวมควำมพึงพอใจของประชำชนทีม่ ตี ่ อกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยเร่ งด่ วน
(วำระท้ องถิ่นเมืองทุ่งสง) 5 เรื่อง ของผู้บริหำรเทศบำลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมรำช ประจำปี 2560
ตำรำงที่ 3 สรุปภำพรวมควำมพึงพอใจของประชำชนทีม่ ตี ่อกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยเร่ งด่ วน
(วำระท้ องถิ่นเมืองทุ่งสง) 5 เรื่อง ของผู้บริหำรเทศบำลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมรำช ประจำปี 2560
นโยบำยเร่ งด่ วน (วำระท้ องถิ่นเมืองทุ่งสง) 5 เรื่อง
ค่ ำเฉลีย่
ค่ ำเบี่ยงเบน
ระดับ
อันดับ
มำตรฐำน
ควำมพึง
พอใจ
1. จัดความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของบ้านเมือง ปรับปรุ ง
3.261
.712
ปานกลาง
1
ถนน ทางเท้า ปรับภูมิทศั น์เมือง และยกระดับมาตรฐาน
ตลาดสดน่าซื้อจัดทาฐานข้อมูลและจัดระเบียบการขาย
สิ นค้าหาบเร่ แผงลอยในเขตเทศบาลให้สาเร็ จ
5. กาหนดมาตรการ “เมืองสี ขาว หัวใจสี เขียว”และ
3.228
.754
ปานกลาง
2
ปฏิบตั ิการขั้นเด็ดขาดในการขจัดอบายมุขและยาเสพติด
รวมทั้งบังคับใช้มาตรการปฏิบตั ิตามวินยั จราจร และ
มาตรการประหยัดพลังงานภายในองค์กรเทศบาลเมือง
ทุ่งสง
2. สานต่อแผนป้ องกันและแก้ไขปั ญหาภัยพิบตั ิอทุ กภัย
3.195
.735
ปานกลาง
3
วาตภัย และดินโคลนถล่ม ควบคูก่ บั การป้ องกันภัยแล้งที่
ส่งผลกระทบต่อชีวติ ความเป็ นอยูแ่ ละอาชีพของคนใน
ท้องถิ่นอย่างยัง่ ยืน
4. สนองนโยบายเร่ งด่วนของรัฐบาล และจังหวัด
3.195
.836
ปานกลาง
3
นครศรี ธรรมราชในเรื่ องยาเสพติด โดยป้ องกันกลุ่มเสี่ ยง
และประชาชนในท้องถิ่นไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับ ยาเสพ
ติด และส่งเสริ มให้ผตู ้ ิดยาเสพติดได้รับการบาบัดรักษา
ให้กลับมาเป็ นคนดีของสังคม ตามแนวทาง “เมืองสี ขาว
หัวใจสี เขียว”
3. พัฒนารายได้ เพิ่มประสิ ทธิภาพการใช้งบประมาณ
3.110
.787
ปานกลาง
4
และการบริ หารทรัพย์สินของเทศบาล ขับเคลื่อนการ
พัฒนาศูนย์กระจายสิ นค้าระบบรางภาคใต้-ทุ่งสงให้
สาเร็ จ โดยประสานงานเชิงรุ กกับกลไกภาครัฐ เอกชน
และประชาสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ
ขับเคลื่อนโครงการสถานีขนส่งย่อยให้เสร็จสมบูรณ์
เชื่อมโยงการใช้งานกับสถานีขนส่งอาเภอทุ่งสง เพื่อ
นามาซึ่งรายได้ในการพัฒนาเมืองในอนาคต
รวม
3.212
.648
ปำนกลำง
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11.3 สรุปภำพรวมควำมพึงพอใจของประชำชนทีม่ ตี ่ อกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยกำรพัฒนำ 5 ด้ ำนของผู้บริหำร
เทศบำลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมรำช ประจำปี 2560
ตำรำงที่ 4 สรุปภำพรวมควำมพึงพอใจของประชำชนทีม่ ตี ่อกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยกำรพัฒนำ 5 ด้ ำนของ
ผู้บริหำรเทศบำลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมรำช ประจำปี 2560
นโยบำยด้ ำน
ค่ ำเฉลีย่
ค่ ำเบี่ยงเบน
ระดับ
อันดับ
มำตรฐำน ควำมพึงพอใจ
1. การพัฒนาการศึกษา ส่งเสริ มการกีฬา
3.319
.626
ปานกลาง
1
ศิลปวัฒนธรรม จารี ตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพื่อสร้างทุ่งสงเป็ น “เมืองแห่ งการเรี ยนรู้ ”
5. การวางผังเมืองและผังชุมชน พัฒนาโครงสร้าง
3.234
.678
ปานกลาง
2
พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพื่อรองรับ
การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม การจัดการความ
เป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของบ้านเมือง การจัด
การจราจร และภูมิทศั น์ของเมือง การบริ หาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม และที่
สาคัญอย่างยิง่ คือการจัดการภัยพิบตั ิอุทกภัย วาต
ภัย ดินถล่ม ภัยแล้ง และอัคคีภยั
3. การพัฒนาคุณภาพชีวติ ให้อยูด่ ีมีสุข อยูเ่ ย็นเป็ น
3.233
.652
ปานกลาง
3
สุข อย่างยัง่ ยืน เพื่อดูแลความเป็ นอยูข่ อง
ประชาชนให้มีคุณภาพชีวติ ที่ดี บ้านเมืองสะอาด
และเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย มีความปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สิน ปลอดอาชญากรรม มีสุขภาวะ
สุขอนามัยที่ดี มีความสุข มีความอบอุ่นใน
ครอบครัวชุมชนเข้มแข็ง และมีส่ิงแวดล้อมที่ดี
4. การพัฒนาระบบการบริ หารจัดการ เพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพในบริ หารงานเทศบาลเมืองทุ่งสง
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ด้วยความโปร่ งใส เป็ น
ธรรม ตรวจสอบได้ มุ่งผลประโยชน์ของ
ประชาชนเป็ นหลักบูรณาการทุกภาคส่วน ให้มี
ส่วนร่ วมร่ วมคิด ร่ วมวางแผน ร่ วมทา ร่ วม
ตรวจสอบ ร่ วมประเมินผล ร่ วมรับผิดชอบ ร่ วม
รับผลการพัฒนา และร่ วมภาคภูมิใจกับ
ความสาเร็ จจากผลของพัฒนาเมืองทุ่งสงที่ได้
ร่ วมกันทาอย่างต่อเนื่องด้วยความรู ้สึกรวมเป็ น

3.212

.713

ปานกลาง

4
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นโยบำยด้ ำน
หนึ่งเดียวว่า “ทุกคนเป็ นเจ้ าของเมืองทุ่งสง
ร่ วมกัน”
2. การพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
พัฒนาและส่งเสริ มการค้าขาย ของผูป้ ระกอบการ
ทุกประเภท ทุกระดับ และชุมชน ให้สามารถเพิม่
รายได้ ลดรายจ่าย และมีขีดความสามารถในการ
แข่งขัน
รวม

ค่ ำเฉลีย่

ค่ ำเบี่ยงเบน
ระดับ
มำตรฐำน ควำมพึงพอใจ

3.112

.781

ปานกลาง

3.262

.606

ปำนกลำง

อันดับ

5

11.4 สรุปภำพรวมควำมพึงพอใจของประชำชนทีม่ ตี ่ อกำรดำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำของเทศบำล 4
ยุทธศำสตร์ ตำมแผนพัฒนำเทศบำลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมรำช ประจำปี 2560
ตำรำงที่ 5 สรุปภำพรวมควำมพึงพอใจของประชำชนทีม่ ตี ่อกำรดำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำของ
เทศบำล 4 ยุทธศำสตร์ ตำมแผนพัฒนำเทศบำลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมรำช ประจำปี 2560
ยุทธศำสตร์ ด้ำน
ค่ ำเฉลีย่
ค่ ำเบี่ยงเบน
ระดับ
อันดับ
มำตรฐำน ควำมพึงพอใจ
1. พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี
3.321
.625
ปานกลาง
1
ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่
คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า
2. ร่ วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3.240
.659
ปานกลาง
2
รักษาสิ่ งแวดล้อม ป้ องกันน้ าท่วม สู่เมืองน่าอยูอ่ ย่าง
ยัง่ ยืน
4. ปรับปรุ งและพัฒนาการบริ หารจัดการองค์กร
3.215
.686
ปานกลาง
3
เทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริ หารจัดการที่ดี
โดยทุกภาคีมีส่วนร่ วมแบบบูรณาการรองรับความ
เปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริ ยะ
3. ร่ วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวติ
3.206
.650
ปานกลาง
4
ที่ดีกว่า
รวม
3.262
.606
ปำนกลำง
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11.5 สรุปภำพรวมควำมพึงพอใจของประชำชนทีม่ ตี ่ อโครงกำรบริหำรจัดกำรนำ้ ท่ วมเมืองทุ่งสงแบบบูรณำกำร
ของเทศบำลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมรำช ประจำปี 2560
ตำรำงที่ 6 สรุปภำพรวมควำมพึงพอใจของประชำชนทีม่ ตี ่อโครงกำรบริหำรจัดกำรนำ้ ท่ วมเมืองทุ่งสงแบบบูรณำ
กำรของเทศบำลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมรำช ประจำปี 2560
ยุทธศำสตร์ ด้ำน
ค่ ำเฉลีย่
ค่ ำเบี่ยงเบน
ระดับ
อันดับ
มำตรฐำน ควำมพึงพอใจ
1. ความพึงพอใจต่อโครงการบริ หารจัดการน้ าท่วม 3.644
.738
มาก
1
เมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ
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11.6 สรุปเปรียบเทียบควำมพึงพอใจของชุมชนต่ ำง ๆ ที่มีต่อกำรดำเนินงำนของเทศบำลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมรำช 2 ปี ย้ อนหลัง (ประจำปี 2559-2560)
ตำรำงที่ 7 สรุปเปรียบเทียบควำมพึงพอใจของชุมชนต่ ำง ๆ ที่มีต่อกำรดำเนินงำนของเทศบำลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมรำช 2 ปี ย้ อนหลัง (ประจำปี 2559-2560)
ลำดับ
2559
2560
ชุมชน
ค่ ำเฉลีย่
ระดับ
ชุมชน
ค่ ำเฉลีย่
ระดับ
ควำมพึงพอใจ
ควำมพึงพอใจ
1 18. ตลาดสด
3.767
มาก
4. ตลาดใน
3.808
มาก
2

20. ราชบริ พาร

3.766

มาก

16. ทุ่งสง-นาบอน

3.614

มาก

3

14. บ้านในหวัง

3.699

มาก

5. เขาปรี ดี

3.559

มาก

4

3. หลังโรงพยาบาลทุง่ สง

3.632

มาก

1. ท่าแพใต้

3.463

ปานกลาง

5

4. ตลาดใน

3.601

มาก

17. ท่าแพเหนือ

3.372

ปานกลาง

6

15. ทุ่งสง-ห้วยยอด

3.497

ปานกลาง

15. ทุ่งสง-ห้วยยอด

3.346

ปานกลาง

7

3.464

ปานกลาง

3. หลังโรงพยาบาลทุง่ สง

3.340

ปานกลาง

8

22. หน่วยงานของราชการ
รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน
และอื่น ๆ
1. ท่าแพใต้

3.449

ปานกลาง

11. ประชาอุทิศ

3.336

ปานกลาง

9

10. เปรมประชา

3.405

ปานกลาง

13. ยุทธศาสตร์

3.318

ปานกลาง

10

16. ทุ่งสง-นาบอน

3.400

ปานกลาง

7. บ้านพักรถไฟทุง่ สง

3.313

ปานกลาง

11

9. หมู่บา้ นพัฒนา

3.364

ปานกลาง

20. ราชบริ พาร

3.289

ปานกลาง

12

6. สะพานเหล็ก

3.337

ปานกลาง

12. บ้านนาเหนือ

3.287

ปานกลาง

13

8. เสริ มชาติ

3.303

ปานกลาง

3.204

ปานกลาง

14

12. บ้านนาเหนือ

3.256

ปานกลาง

22. หน่วยงานของราชการ
รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน
และอื่น ๆ
21. ย่านการค้า

3.200

ปานกลาง

15

21. ย่านการค้า

3.248

ปานกลาง

6. สะพานเหล็ก

3.181

ปานกลาง

16

7. บ้านพักรถไฟทุง่ สง

3.202

ปานกลาง

19. โดมทองธานี (ท่าแพ)

3.158

ปานกลาง

17

17. ท่าแพเหนือ

3.166

ปานกลาง

2. ตะวันออกวัดชัยชุมพล

3.117

ปานกลาง
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2. ตะวันออกวัดชัยชุมพล

3.157

ปานกลาง

9. หมู่บา้ นพัฒนา

3.055

ปานกลาง
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13. ยุทธศาสตร์

3.077

ปานกลาง

8. เสริ มชาติ

3.035

ปานกลาง

20

19. โดมทองธานี (ท่าแพ)

3.057

ปานกลาง

18. ตลาดสด

2.989

ปานกลาง

21

5. เขาปรี ดี

2.449

น้อย

14. บ้านในหวัง

2.727

ปานกลาง

22

11. ประชาอุทิศ

1.968

น้อย

10. เปรมประชา

2.528

ปานกลาง

รวม

3.199

ปำนกลำง

รวม

3.273

ปำนกลำง
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11.7 สรุปภำพรวมควำมพึงพอใจของประชำชนทีม่ ตี ่ อกำรรักษำควำมสะอำดของเทศบำลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมรำช ประจำปี 2560
ตำรำงที่ 8 สรุปภำพรวมควำมพึงพอใจของประชำชนทีม่ ตี ่อกำรรักษำควำมสะอำดของเทศบำลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมรำช ประจำปี 2560
ประเด็น
ค่ ำเฉลีย่
ค่ ำเบี่ยงเบน
ระดับ
มำตรฐำน
ควำมพึง
พอใจ
1. ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 3.45
.854
ปานกลาง
2. ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 3.40
.818
ปานกลาง
4. โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด
3.40
.834
ปานกลาง
8. ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด
3.40
.834
ปานกลาง
5. ความพึงพอใจต่อการปฏิบตั ิหน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่
3.39
.856
ปานกลาง
เพียงใด
7. พนักงานกวาดขยะปฏิบตั ิหน้าที่ได้ทวั่ ถึงในพื้นที่รับผิดชอบ
3.35
.870
ปานกลาง
เพียงใด
3. ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 3.32
.844
ปานกลาง
6. ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทาความสะอาด/การ
3.27
.842
ปานกลาง
ดูดฝุ่ น
รวม
3.372
.759
ปำนกลำง

อันดับ

1
2
2
2
3
4
5
6
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11.8 สรุปควำมคิดเห็นทัว่ ไปและข้ อเสนอแนะ (ข้ อมูลได้ จำกกำรเก็บแบบสอบถำม)
ตำรำงที่ 9 สรุปควำมคิดเห็นทัว่ ไปและข้ อเสนอแนะ (ข้ อมูลได้ จำกกำรเก็บแบบสอบถำม)
ลำดับ
ประเด็น
ควำมคิดเห็นทัว่ ไปและข้ อเสนอแนะ
1
ในช่วง 1 ปี ที่ผา่ นมา ท่าน 1. กาจัดขยะ การจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล การแก้ปัญหาเรื่ อง
คิดว่างานด้านใดของ
ขยะพลิกถุงพลิกโลก การคัดแยกขยะ ด้านความสะอาดของเรื่ อง ขยะ
เทศบาลเมืองทุ่งสงที่มีการ ลดน้อยลง การจัดการขยะแบบบูรณาการ
พัฒนาอย่างชัดเจนที่สุด
2. เรื่ องน้ า ป้ องกันน้ าท่วม การจัดการน้ าท่วม บริ หารจัดการเรื่ องน้ า
ท่วม แก้ปัญหาเรื่ องน้ าท่วม การระบายน้ าป้ องกันน้ าท่วม
3. งานช่าง งานก่อสร้างบารุ ง ซ่อมแซมถนนหนทาง มีถนนหนึ่งสาย
ลาดยาง พร้อมรางวีคอนกรี ต จดถนนเอเชียสาย 41 การปรับปรุ งด้าน
ผังเมือง
4. ศูนย์กระจายสิ นค้าภาคใต้
5. ด้านการศึกษาและกีฬา
6. ด้านเศรษฐกิจ
7. งานกองสวัสดิการ
2
ท่านมีความต้องการให้
1. ติดตั้งกล้องวงจรปิ ด เพื่อแก้ไข้ปัญหาอาชญากรรม งัดแงะลักขโมย
เทศบาลเมืองทุ่งสง
ยาเสพติดเพราะมีมากในทุกชุมชน
ปรับปรุ งการดาเนินงาน 2. ปั ญหาการจราจร การจราจรช่วงนี้เร่ งด่วน โดยเฉพาะหน้าห้างไทย
ในเรื่ องใดมากที่สุด เพราะ สมบูรณ์ ด้านการจราจรโดยเฉพาะในตลาดสด จัดระเบียบการจราจร
อะไร
บนถนนในเมืองทุ่งสงให้ปลอดภัย สามารถปั่ นจักรยานได้อย่าง
ปลอดภัย การจราจรถนนติด (ชัว่ โมงเร่ งด่วน) ตลาดย้อนยุค ถนนคน
เดิน ให้เปิ ดอีก 1 ซอย เพราะคนแนนมาก เดินแล้วหายใจไม่ออก
3. ในด้านน้ าท่วม เพราะถ้าน้ าท่วมนานหรื อบ่อย จะทาให้ประชาชน
เดือดร้อน
4. ด้านการประชาสัมพันธ์ ข่าวสารของเทศบาลให้ประชาชนรับรู ้
ทัว่ ถึง
5. สิ่ งเดิม ๆ เรื่ องที่ขอไปในชุมชนยังไม่ได้ดาเนินการเลยทุก ๆ เรื่ อง
6. การบริ การด้านสาธารณสุข
7. ติดป้ ายจราจรเขตชุมชนลดความเร็ ว
8. ห้องน้ าหลังศาลาชุมชนราชบริ พาร
9. ไฟฟ้ ารอบ ๆ สวนสาธารณะถ้ าตลอด
10. ของเล่นเด็กสวนสาธารณะถ้ าตลอด
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ประเด็น
ควำมคิดเห็นทัว่ ไปและข้ อเสนอแนะ
3
ท่านคิดว่าเทศบาลเมือง
ทุ่งสงมีจุดเด่นจุดด้อยเรื่ อง
อะไร
3.1 มีจุดเด่นเรื่ องอะไร
1. เรื่ องกาจัดขยะ กาจัดขยะ เรื่ องการแก้ปัญหาขยะลดลง เรื่ องความ
สะอาดของเมืองขยะไม่มีเหมือนก่อน การจัดการขยะ คัดแยกขยะ ขยะ
มูลฝอย ขยะดีข้ ึน
2. บริ หารจัดการน้ า ปรับปรุ งเรื่ องน้ าได้ดีมาก ระบบการบริ การน้ า
การจัดการน้ าท่วม การจัดการเรื่ องน้ าท่วม การดูแลน้ าท่วม
3. นายกสนใจประชาชน ประชาชนเข้าถึง
4. ศูนย์กระจายสิ นค้า
5. กีฬาและสถานที่รองรับการแข่งขันทุกประประเภท
6. ตลาดวัฒนธรรมชุมทางทุ่งสง
7. การทาถนน เลียบทางรถไฟ พร้อมปลูกต้นไม้
8. ความปลอดภัยบนท้องถนน
9. การศึกษา
10. การส่งเสริ มอาชีพ
3.2 มีจุดด้อยเรื่ องอะไร

1. การประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์ยงั น้อย ให้นายก รอง
สมาชิก ลงพื้นที่พบประชาชนในชุมชนให้ทาบ่อย ๆ ประชาชนไม่คอย
ได้เข้าถึงเทศบาลโดยตรง
2. ไม่ค่อยได้ช่วยเหลือตามที่ประชาชนต้องการ เช่น เวลาน้ าท่วม เวลา
ไฟดับ
3. จราจร รถติดมาก การจราจร
4. ซ่อมแซมหอกระจายข่าวชุมชน
5. น้ าประปาขาดแคลน ไม่ทวั่ ทุกครัวเรื อน
6. มีพนักงานมาก แต่ไม่คอยจะทางานกัน
7. การค้าขายที่ไม่เป็ นระเบียบ
8. น้ าท่วมขังมากที่ถ้ าตลอด
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4
ข้อเสนอแนะต่อการการ
ดาเนินงาน
4.1 ด้านการศึกษา

4.2 ด้านการส่งเสริ ม
ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา
จารี ต ประเพณี และภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่น

ควำมคิดเห็นทัว่ ไปและข้ อเสนอแนะ

สอนพิเศษเด็กนักเรี ยน ที่อ่านหนังสื อไม่ออก เช่นโรงเรี ยนสังกัด
เทศบาลเมืองทุ่งสง เช่น ป.1 ป.6
ควรพัฒนาให้เด็กและเยาวชน สามารถอ่าน/พูดภาษาอังกฤษได้ดีเทียม
เท่าโรงเรี ยนเอกชน.
ต้องพัฒนาให้เด็กเขียนได้อ่านได้
ให้พฒั นาครู ให้ดีกว่านี้ ให้ครู เอาใจใส่กบั เด็กนักเรี ยนตลอดถึง
ครอบครัว
ควรพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เท่าเทียมกัน ทุกโรงเรี ยน
ปานกลาง
ควรช่วยนักเรี ยนที่เรี ยนดีแต่ยากจน โดยให้โรงเรี ยนในเขตเทศบาล
สารวจนักเรี ยนที่ตนรับผิดชอบ
พอใช้ในการศึกษาของนักเรี ยนทุกระดับ
อยากให้คุณครู สอนในคาบเรี ยนให้มากกว่าเดิม
ด้านการศึกษาของเทศบาลเมืองทุ่งสงทาให้เด็กเทศบาลมีการพัฒนา
ด้านการศึกษาได้ดี และด้านการกีฬา
ด้านวิชาการให้มากกว่าเดิม
ลิเกป่ า เพลงกระบอก
ควรส่งเสริ มอย่างจริ งจัง
ต้องพัฒนาเรื่ องพระที่บิทตบาทตามบนทางเท้า
จัดให้ประชาชนในท้องถิ่น มีอาชีพ ชักชวนประชาชนไปวัดในวัน
สาคัญต่าง ๆ
ควรสนับสนุนให้ความสาคัญกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมประเพณี ใน
ชุมชน
ดี
ให้มีการฟื้ นฟูศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมเช่น วันสงกรานต์ วันสารทเดือน
สิ บ และเชิญวิทยากรมาให้การอบรมสมาชิกในชุมชนเกี่ยวกับภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่น
พอใช้ ควรจัดกิจกรรมด้านนี้ให้มากใช้ชุมชยได้มีส่วนร่ วม
ฝึ กการพิธีกรด้านศาสนะพิธีในงานต่างๆ ในชุมชน
อยากให้ส่งเสริ มอาบน้ าผูส้ ูงอายุ ต้องการให้ส่งเสริ มประเพณี ชกั พระ
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ประเด็น
4.3 ด้านการส่งเสริ ม
สนับสนุน กีฬา และ
นันทนาการ.

4.4 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

4.5 ด้านการส่งเสริ ม
คุณภาพชีวติ

ควำมคิดเห็นทัว่ ไปและข้ อเสนอแนะ
เปตอง
ควรมีสนามกีฬาในทุกชนชน พร้อมเครื่ องออกกาลังกายกลางแจ้งและ
ของเด็กเล่น
ยังขาดอุปกรณ์ กีฬา
ควรจัดลานกีฬา เครื่ องออกกาลังกายให้กบั ชุมชน
ดีมาก
ให้ที่ทาการชุมชน เป็ นที่ออกกาลังกาย
ควรมีอุปกรณ์กีฬาและสนามกีฬาให้
ขาดลานกีฬาแต่ละชุมชน
อยากให้มีลานกีฬา สนามเด็กเล่น
อยากให้พฒั นาให้มากกว่านี้ ต้องเด็กเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้ทาชื่อเสี ยง
ด้านการกีฬาไว้มาก อยากให้พฒั นาให้ดีกว่านี้
เครื่ องออกกาลังกาย
ควรเก็บสายไฟลงใต้ดิน/แสงสว่างตามซอยถนนสายหลักไม่สมควรมี
หลุม ถ้าเจอให้ถมทันที่
ศาลาชุมชน
ถนนที่รางวี เมื่อวางวางรางวีเรี ยบร้อยแล้ว ควรปรับพื้นถนน
ประชาชนยังเข้าไม่ถึง
ปรับปรุ งแสงสว่างในชุมชน มีนอ้ ยเกินไป
ให้มีการซ่อมแซมศาลาชุมชน และสนามกีฬาชุมชน
พื้นฐานดีมากอยูแ่ ล้ว แต่ปรับปรุ งเป็ นบางจุด
มีการฝึ กอาชีพให้กบั ชุมชน
ดูแลเด็กและผูส้ ูงอายุให้มีคุณภาพชีวติ ที่ดีและอุ่น
พอประมาณถือว่าผ่าน
จัดอบรมเรื่ องอาชีพ ส่งเสริ มอาชีพ
อยากให้ชดั เจนกว่านี้
ส่งเสริ มการประกอบอาชีพ
จัด อสม.เข้าไปดูแลสมาชิกในชุมชนและครอบครัวที่บอบบางทาง
สังคม และหาทางช่วยเหลือเป็ นราย ๆไป
อยากให้ผสู ้ ูงอายุออกกาลังกายทุก ๆ วันในชุมชน
ดี พอสมควร
อยากให้เช็คบ้านที่มีคนแก่ คนพิการ คนไข้ติดเตียง แล้วให้ทาง
หน่วยงานเทศบาลลงไปให้การบริ การเดือนละ 2-3 ครั้งต่อเดือน
อุปกรณ์การออกกาลังกายกลางแจ้ง
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ประเด็น
ควำมคิดเห็นทัว่ ไปและข้ อเสนอแนะ
4.6 ด้านการจัดระเบียบ
จัดตูแ้ ดงให้กบั ชุมชน
ชุมชนและการรักษาความ ควรมี อปพร.ในชุมชนและสายตรวจออกตรวจทุกครั้ง
สงบเรี ยบร้อย
ต้องเพิ่มตารวจชุมชนให้มาดูแลความสงบเรี ยบร้อยพร้อมกับตาตรวจ
ยังไม่ดีเท่าที่ควร
ร่ วมมือกับเทศบาลและโรงพักในการจัดอบรมเยาวชนในแต่ละชุมชน
โดยเฉพาะเรื่ องยาเสพติด
ในชุมชนบ้านในหวังมี อส. ตร.ในชุมชนอยูป่ ระมาณ 10 นายได้ออก
ตรวจดูแลอยูแ่ ล้ว
ทุกชุมชนได้จดั การวางแผนงานได้ดีอยูแ่ ล้ว แต่ตอ้ งการให้ทางเทศบาล
ส่งเสริ มให้ดีกว่านี้อีกและเอาใจใส่ชุมชน
4.7 ด้านเศรษฐกิจ การ
จัดให้มีอาชีพเสริ ม
วางแผนส่งเสริ มการ
ควรส่งเสริ มให้ชุมชนมีกลุ่มอาชีพเพื่อเป็ นรายได้เสริ ม และจัดการ
ลงทุน พาณิ ชยกรรมและ ท่องเที่ยวชุมชน
การท่องเที่ยว
ต้องพัฒนาให้มากกว่านี้
พอใช้
ควรดึงเอกชนเข้ามาพัฒนาแหล่งการท่องเทียว โดยร่ วมมือกับทาง
ราชการ เพื่อผลักดันให้เมืองทุ่งสงเป็ นเมืองทุ่งสง
รณรงค์ให้คนในชุมชนปลูกผักปลอดสารพิษริ มรั้วกินได้
4.8 ด้านการบริ หารจัดการ ช่วยกันดูแลและรักษาพันธุ์ไม้
และอนุรักษ์
อนุรักษ์ตน้ น้ าลาคลอง ต้นไม้ริมลาคลองตลอดสาย
ทรัพยากรธรรมชาติ
ควรพัฒนาดูคลองที่อยูใ่ นเขตเทศบาลให้ให้สะอาดและสวยงาม
สิ่ งแวดล้อม
พอประมาณ
ควรพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างทัว่ ถึง
ใช้ได้
เมื่อมีการตัดต้นไม้ในชุมชนควรปลูกเสริ มทันที และให้มีความร่ วมมือ
กันการปกครองส่วนท้องถิน่ ที่มีเซตตัดต่อกับเทศบาล
รณรงค์ให้ชุมชนไม้ทิ้งขยะลงในแม่น้ าลาคลอง และทิ้งขยะให้เป็ นที่
เป็ นทาง
อยากให้เอาใจใส่เรื่ องคลองท่าเลา การจัดแต่งต้นไม้ทางเกาะกลางถนน
ตามสถานที่ต่าง ๆ ในอาเภอทุ่งสง เช่น สวน ร.5 ถ้ าตลอด เป็ นต้น
4.9 ด้านการบริ หารจัดการ การไฟฟ้ าบกพร่ องไม่ติด แจ้งแล้วมาดาเนิน แจ้งแล้วมาดาเนินให้แล้ว
เทศบาล
เสร็ จ บางที่แจ้งแล้ว 3 ครั้งก็ยงั ไม่มาดาเนินการ
การกระจายงานควรให้ตรงกับหน่วยงาน
พอใช้ได้และต้องพัฒนาต่อไป
ดี บางครั้งแต่ละกองต้องปรับปรุ ง
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ประเด็น

4.10 ด้านการรักษาความ
สะอาด

5

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
เพิม่ เติม

ควำมคิดเห็นทัว่ ไปและข้ อเสนอแนะ
ทางานให้สอดคล้องและประสานงานกับชุมชนให้รวดเร็ วและทันกับ
เหตุการณ์
ด้านการบริ หารจัดการปานกลางและในอนาคตบริ หารให้ดีกว่าเดิม
อยากให้มีการจัดการให้ดีมากกว่าเดิม
ควรเก็บขยะทุกวัน
บริ หารจัดการดี
การเก็บกวาดขยะบางจุดไม่สะอาดเท่าที่ควร
ต้องเพิ่มเจ้าหน้าที่ให้มากกว่านี้
ยังไม่ดีเท่าที่ควร
ควรกวนขันผูร้ ับผิดชอบด้านความสะอาดทุกระดับชั้น ตั้งแต่หวั หน้า
และผูป้ ฏิบตั ิอย่างจริ งจังมากกว่านี้
ถนนปลอดถังขยะ
อยากคนในชุมชนคัดแยกขยะ
ดีอยูแ่ ล้ว เพราะขยะตอนนี้นอ้ ยลงมาก ถนนก็สะอาดมากขึ้น
อยากให้ทางเทศบาลจัดถังขยะที่มีฝาครอบมิดชิดให้แต่ละบ้านเหมือ
เทศบาลนครศรี ฯ เขาจะมีทุกบ้านแต่ละบ้านเขาจะรักษาความสะอาด
กันเอง
จัดอุปกรณ์แยกขยะมูลฝอย
งานที่ตกค้างควรควรจะซ่อมบารุ งให้เรี ยบร้อย
การคัดแยกขยะให้ทุกชุมชนทาแบบเขาปรี ดี
เครื่ องออกกาลังกาย กล้องวงจรปิ ด ซ่อมแซมขอบถนนที่ชารุ ด
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11.9 สรุปควำมต้ องกำรทีใ่ ห้ เทศบำลเมืองทุ่งสงดำเนินกำรเป็ นเรื่องเร่ งด่ วนระดับประชำชน
(ข้ อมูลได้ จำกกำรเก็บแบบสอบถำม)
ตำรำงที่ 10 สรุปควำมต้องกำรทีใ่ ห้ เทศบำลเมืองทุ่งสงดำเนินกำรเป็ นเรื่องเร่ งด่ วนระดับประชำชน
(ข้ อมูลได้ จำกกำรเก็บแบบสอบถำม)
ลำดับ
ชุมชน
ควำมต้ องกำรทีใ่ ห้ เทศบำลเมืองทุ่งสงดำเนินกำรเป็ นเรื่องเร่ งด่ วนระดับประชำชน
1
ท่าแพใต้
1. ความสะอาดบนถนนขยะเต็ม เพิ่มถังขยะ
2. จัดการคลองท่าแพให้สะอาด และปรับปรุ งเป็ นแหล่งท่องเที่ยว
3. พนังหิ นทิ้งคอนกรี ต บริ เวณฝายชะลอน้ าข้างศาลาชุมชนท่าแพใต้พงั ต้องซ่อมแซมด่วน
ก่อนจะขยายกว้างกว่านี้
4. ความเป็ นระเบียบของแม่คา้ แผงลอยบน ถนนแผงต่อกับถนนหน้าตลาดทาให้การจราจร
เลี้ยวยากอาจกระแทกแผงแม่คา้ พลิกเสี ยหายได้ (แม่คา้ ปลาทู)
5. การดูแลเรื่ องสวัสดิการเด็กอย่างจริ งจัง พัฒนาเรื่ องการจัดกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชน
อย่าจัดกิจกรรมเพื่อเด็กบังหน้า
6. ดูแลความสงบเรี ยบร้อยกลางคืน
7. ปูนซิเมนต์ ส่วนปิ ดบนท่อระบายน้ า จากนาเหนือ วัดชัยชุมชน ควรแก้ไขให้ดีกว่านี้ ใน
สภาพขับรถไม่สะดุด คนซ้อนท้ายเกือบตกถ้าขับเร็ ว ๆ
2
ตะวันออกวัด
1. ศาลาชุมชน
ชัยชุมพล
2. ดูน้ าหลังบ้านน้ าท่วม อยากให้นายกมาดูแลบ้าน เลขที่ 447 น้ าจะท่วมก่อนเพื่อน
3. ถนน ควรปรับปรุ งถนน
4. ความซื่อสัตย์ของพนังงานเทศบาลและคณะของประชาชนแต่ละชุมชน ความเป็ นกลาง
การทางานปั ญหาต่าง ๆ
5. ตัดต้นไม้ขา้ งกาแพงวัดตอนลมพัดจะน่ากลัวมาก
6. สร้างอาชีพและรายได้ให้คนชรา ผูพ้ ิการ ผูม้ ีรายได้นอ้ ยในชุมชน จัดตั้งกลุ่มอาชีพใน
ชุมชนให้จดั เชน
7. การจัดกิจกรรมในชุมชน
8. ประชาชนสามารถเรี ยกร้องการปรับปรุ งแก้ไขได้หากเทศบาลทางานแล้วไม่ได้ผลที่ดี
9. จัดการขยะ
10. ดูแลผูส้ ูงอายุมากขึ้น
11. สนับสนุนด้านกีฬาแก่เด็กและเยาวชน เครื่ องออกกาลังกาย
12. ปรับปรุ งไฟฟ้ า ถ.พัฒนาการ ซ.12
13. ปรับปรุ งซ่อมแซม ถ.ชัยชุมพล จากสะพาน
14. ใส่ท่อระบายน้ าให้ใหญ่กว่าเดิม
3
หลังโรงพยาบาล
1. กล้องวงจรปิ ด
ทุ่งสง
2. การจัดเก็บขยะ
3. ฉี ดพ่นยากาจัดลูกน้ ายุงลาย บริ เวณบ้านหน้าวัดชัยชุมพล
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ลำดับ

ชุมชน

4

เสริ มชาติ

5

หมู่บา้ นพัฒนา

6

เปรมประชา

ควำมต้ องกำรทีใ่ ห้ เทศบำลเมืองทุ่งสงดำเนินกำรเป็ นเรื่องเร่ งด่ วนระดับประชำชน
4. การประชาสัมพันธ์เวลามีเหตุ ภัยพิบตั ิไม่ทวั่ ถึง การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่
ประสบภัยช้ามากและไม่ทวั่ ถึง ควรจะนาไปให้ชาวบ้านถึงบ้านเรื อนแต่ละหลัง
5. ควรมีการบริ การฉี ดยาคุมกาเนิดหมา แมวตามบ้านเรื อน
6. เครื่ องเสี ยงของชุมชน
7. ระบบท่อระบายน้ า
1. การจัดการน้ าให้มาดูแลประชาชน หลังน้ าท่วมอยากให้มาช่วยดูแลเรื่ องที่อยูอ่ าศัย การ
จัดการน้ าให้มาดูแลประชาชน หลังน้ าท่วมอยากให้มาช่วยดูแลเรื่ องที่อยูอ่ าศัย
2. ถนนขรุ ขระเป็ นหลุมเป็ นหล่อ
3. ปรับปรุ งลานกีฬา ให้มีที่ออกกาลังกาย
4. ทาลูกระนาดบนถนนเพราะรถขับเร็ ว มีสญ
ั ลักษณ์เขตชุมชนให้รถวิง่ ช้า ๆ ลง
5. จัดสรรสถานที่ให้แม่คา้ ขายของ
6. การประชาสัมพันธ์ของผูน้ าชุมชน
7. อยากให้ชุมชนติดตั้งกล้องวงจรปิ ด
8. ปรับปรุ งสวนสาธารณะ
9. ให้มีหอกระจายเสี ยงชุมชน
10. แก้ไขปั ญหาหม้อแปลงไฟ ถ.เสริ มชาติ เนื่องจากระเบิดบ่อยครั้ง
1. ถังขยะมีนอ้ ย ขอให้มีถงั มาก ต้องการให้เก็บขยะทุกวัน
2. การจัดทาคูน้ าข้างบ้านในหมู่บา้ นพัฒนาเพื่อไม่ให้น้ าท่วม ขุดลอกท่อระบายน้ าทุกท่อ
ทุกซอย สร้างพนังปูนซีเมนต์เพื่อให้เป็ นคลองที่รองรับน้ าล้น
3. ทาราวสะพานกันเด็กตกน้ า ตรวจสอบดูแลคูระบายน้ าที่ชารุ ด
4. ให้มีการสร้างถนนในเขตชุมชนบ่อยขึ้นกว่าเดิม ทาถนนทางเข้าซอย 8
5. เพิม่ ระยะการฉี ดยาป้ องกันยุงในเขตเทศบาลทุกชุมชนให้บ่อยกว่าเดิม
6. หากมีไฟฟ้ าดับในเขตชุมชนใดให้รีบแก้ไขโดยเร็ วเมื่อมีการแจ้งจากประชาชน
7. ให้ ส.ท. และ เจ้าหน้าที่ออกตรวจเยีย่ มชุมชนในเขตที่รับผิดชอบของตนเดือนละ 1 ครั้ง
8. สุนขั ในชุมชนเยอะ
9. ให้รถน้ ามาฉี ดล้างตามท้องถนน
10. ให้เจ้าหน้าที่ดูแลกลุ่มวัยรุ่ นในยามวิกาล
11. กล้องวงจรปิ ด
12. ทาลูกระนาด ปรับปรุ งถนน ซ.14
13. ยังขาดความสามัคคีในหมูบ่ า้ น
14. สวนสาธารณะต้องสวยงาม น่าใช้ สะดวกและปลอดภัย
1. แก้ไขปั ญหาน้ าท่วม
2. เปลี่ยนการปกครองใหม่ไปเลย เอาคนที่พร้อมจะทางาน ไม่มีอะไรที่ถูกใจกับเทศบาลนี้
3. ประชาสัมพันธ์ข่าวให้ทวั่ ถึง

29
ลำดับ
7

ชุมชน
ประชาอุทิศ

8

บ้านนาเหนือ

9

ยุทธศาสตร์

ควำมต้ องกำรทีใ่ ห้ เทศบำลเมืองทุ่งสงดำเนินกำรเป็ นเรื่องเร่ งด่ วนระดับประชำชน
1. ขุดลอกคูคลองป้ องกันน้ าท่วม
2. ส่งเสริ มการท่องเที่ยวและอาชีพคนในพื้นที่
3. ล้างถนนในซอยหลังน้ าท่วม
4. ความเป็ นระเบียบของตลาด
5. กลิ่นควันของแม่คา้ -พ่อค้าประเภทปิ้ ง-ย่าง
1. การทิ้งขยะไม่เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ออกนอกถังเลอะเทอะ ควรเก็บขยะตอนเช้ามืด
ปั ญหานอกเขตมีกลิ่น ถังขยะไม่เพียงพอ
2. กล้องวงจรปิ ด
3. ต้องให้ขยายหรื อเพิ่มทางระบายน้ า หรื อขุดลอกคูคลองให้ระบายน้ าได้ทนั เวลา
4. ถ้าเป็ นไปได้อยากให้เทศบาลทาลูกระนาดทางเข้าโรงเรี ยนบ้านนาเหนือ เพราะว่าวัยรุ่ น
ขี่รถเร็ วมากเลย
5. ฝาครอบท่อระบายน้ าบนถนน ช่วยปรับปรุ งหน่อย (เป็ นสันดอนอยู)่ ใครเป็ นผูร้ ับเหมา
6. ฟุตบาธช่วงตั้งแต่คอสะพาน 2 ฝั่ง เริ่ มตั้งแต่ท่าแพ สร้างได้ห่วยมาก ไม่ได้ระดับคดเคี้ยว
เป็ นสันดอน
7. ช่วยกาจัดความเร็ วรถวิง่ ในเมืองไม่ควรเกิน 60 กม./ชม. โดยเฉพาะเส้นตั้งแต่แยกโรง
น้ าแข็งเก่าถึงโรงเรี ยนทุ่งสงไม่เกิน 50 กม./ชม.
8. ช่วยเอาเจ้าหน้าที่ไปอบรมเด็ก ๆ ทิ้งขยะ ไม่เป็ นที่ทางหน้าโรงเรี ยน
9. อยากให้มีเสาไฟฟ้ าเพิ่มอีก
10. น่าจะให้ประธานชุมชนประชุมลูกบ้านเรื่ องการทิ้งขยะให้ถูกต้อง เพราะบางคนไม่มี
จิตสานึกในการทิ้งขยะ มักง่าย
1. ที่ป่ารถรุ กล้ าถนนในซอยยุทธศาสตร์
2. ซ่อมแซมถนนในจุดที่รถขับไม่สะดวก จัดจราจร เช้า ๆ เย็น ๆ ที่จอดรถในตลาด ที่จอด
รถยนต์
3. การจราจร การมีสิ่งกีดขวางที่จอดรถ รถติดในช่วงเช้าควรมีตารวจจราจรตามแยกมาก
ขึ้น
4. การวางของขายโดยปิ้ งย่าง ควันไฟ รบกวนผูอ้ ื่นมาก ๆ
5. การทากิจการซากรถในเขตเทศบาล พื้นที่หอ้ งแถวทาความราคัญใจ กับบ้านข้างเคียง
ช่วยดาเนินการจัดการให้ขนย้าย
6. ควรจัดสถานที่ออกกาลังกายที่เป็ นสัดส่วน แบ่งเขตเด็ก ๆ และผูใ้ หญ่
7. การรักษาความสะอาด
8. ช่วงเช้าและเย็น หน้า-หลัง ร.5 รถติดมากอยากให้ช่วยดูการระบายรถจนถึง 08.30 น.
เพราะไม่ทนั 08.00 น. ตารวจหายหมดแล้ว และช่วยแจ้งให้อยูก่ ลางถนนไม่ช่ายยืนดูริม
ถนน (ฝากนายกดูแลด้วย)
9. ความปลอดภัย ป้ องกันการงัดแงะ ขโมย
10. ขยะมูลฝอยตามแนวคลอง
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ลำดับ

ชุมชน

10

บ้านในหวัง

11
12

ทุ่งสง-นาบอน
ท่าแพเหนือ

13

ตลาดสด

ควำมต้ องกำรทีใ่ ห้ เทศบำลเมืองทุ่งสงดำเนินกำรเป็ นเรื่องเร่ งด่ วนระดับประชำชน
11. การแก้ปัญหาน้ าท่วม ประชาชนที่น้ าท่วมจริ ง ๆ ต้องการให้เทศบาลไปถึงจุดเร็ วกว่านี้
สาธารณสุขเทศบาลเมืองทุ่งสงควรตรวจผูป้ ่ วยนอกเวลาให้เร็ วกกว่านี้
12. ไฟฟ้ าข้างทางมีนอ้ ย
13. จะเห็นได้วา่ ในบางช่วงจะพาคนมาทาความสะอาดบนท้องถนน แต่จานวนมากเกินไป
งานไม่เกิด น่าจะแบ่งกลุ่มการทางานจะได้เห็นผลการทางาน จะได้ไม่ตอ้ งเสี ยงบประมาณ
เปล่า ๆ
14. พัฒนาถ้ าตลอด
15. พัฒนาทางเดินสี่ แยกชนปรี ดาติดกับ ธ.อิสลาม ให้ดูสะอาด ควรทาสัญลักษณ์ของทุ่ง
สง ให้ผคู ้ นที่ผา่ นมาผ่านไปเห็นแล้วบอกต่อว่าตรงนี้แหล่ะเป็ นส่วนหนึ่งของทุ่งสง
16. จัดระเบียบการวางของขาย โดยเฉพาะช่วงสามแยกไฟแดงไปถึงรางรถไฟ รถติด
สัญจรลาบากมาก
1. ถนนเป็ นหลุมเป็ นบ่อ ซ่อมแซมถนน การใช้ถนน กฎจราจร การจอดรถซื้อของ
2. ไฟส่องสว่าง ริ มถนน
3. การเก็บขยะควรจัดสรรเวลาให้เป็ นเวลาที่สม่าเสมอ
4. การบริ การของเทศบาลควรมีความพร้อมเมื่อประชาชนไปใช้บริ การ พบปะประชาชน
เพื่อให้บริ การนอกสถานที่
5. น้ าประปาไหลบ้างไม่ไหลบ้าง ขุ่น
6. หญ้าริ มถนน ต้นไม้ กิ่งไม้
7. อยากให้ขดุ คูขา้ งถนนบริ เวณร้านส้มตาเจ้กล้วยไปถึงศูนย์กระจายสิ นค้า
1. ความสะอาดบนท้องถนน
1. การจอดรถบนท้องถนน จอดรถซ้อนคัน การขับรถย้อนศร การวางสิ่ งของกีดขวางทาง
จราจร
2. ทางเข้าโรงเรี ยนถนนขรุ ขระ ปรับถนนให้เรี ยบและกว้างขึ้น (ตอนเช้าและเย็นรถติด)
3. ควรเข้ามาดูแลความเรี ยบร้อยในชุมชน ขับรถเร็ วเกิดอุบตั ิเหตุบ่อย
4. อยากให้มีการปรับปรุ งสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อสร้างรายได้ให้กบั ทุ่งสง เช่น ถ้ าตลอด
สวนพฤกษา เป็ นต้น
5. ควรดูแลด้านเศรษฐกิจ
6. ถังขยะไม่เพียงพอ
7. ติดตั้งกระจกดูรถถนนท่าแพเหนือ ซอย 2 (ขอนานแล้ว) รถชนบ่อย
8. อยากให้มีไฟฟ้ าตรงซอย 8 ท่าแพเหนือ
9. กล้องวงจรปิ ด ซอย 6 และ 8
1. จัดการเรื่ องหนู
2. งบประมาณช่วยเหลือคนน้ าท่วม
3. คนกวาดขยะ ควรมี 2 รอบต่อวัน
4. ขยะมูลฝอย
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ลำดับ
14
15

ชุมชน
โดมทองธานี
(ท่าแพ)
ราชบริ พาร

16

ย่านการค้า

ควำมต้ องกำรทีใ่ ห้ เทศบำลเมืองทุ่งสงดำเนินกำรเป็ นเรื่องเร่ งด่ วนระดับประชำชน
1. ปั ญหาการจราจรช่วงตอนเช้าและตอนเย็น
1. น้ าท่วม อยากให้แก้ปัญหาเรื่ องน้ าท่วม อยากให้ดูแลมากกว่านี้
2. จัดระเบียบสวนสาธารณะ จัดระเบียบถ้ าตลอดให้เรี ยบร้อยกว่าที่เป็ นอยู่ พัฒนาถ้ าตลอด
ให้เป็ นที่ท่องเที่ยว
3. งานด้านบริ การควรให้ดีกว่าปั จจุบนั ให้มีความเสมอภาคในการบริ การทุกด้าน วุฒิภาวะ
ของพนักงานควรมีมากกว่านี้
4. หัวหน้าชุมชนราชบริ พารไม่คอ่ ยช่วยส่งข่าวให้สมาชิกของชุมชน ส่วนมากเอาเฉพาะ
หัวหน้าบริ หารชุมชนเท่านั้น ควรจะเข้าถึงประชาชนให้มากกว่านี้ ให้มีการกระจายข่าวให้
ทัว่ ถึง
5. ไฟฟ้ าส่องสว่างในชุมชน
1. จัดระเบียบทางเท้า มีการรุ กทางเท้ามาก บริ เวณถนนชัยชุมพล ตลาดโต้รุ่ง การขายของ
บนทางเท้า การวางของหน้าร้านเพื่อกันพื้นที่จอดรถ การจราจร การจอดรถซ้อนคัน
2. เวลาน้ าท่วมอย่าให้รถวิง่ ผ่านหน้าร้านค้า ปั ญหาน้ าท่วมในเขตเทศบาลและในตลาด
ทุ่งสง เช่น ค่าความเสี ยหายของทรัพย์สินที่ประชาชนควรจะได้ ครั้งที่แล้วก็ยงั ไม่ได้กนั เลย
(น้ าท่วมครั้งแรก 5 มกราคม 2560) เป็ นต้น
3. เพิ่มสถานที่ออกกาลังกาย สร้างสระว่ายน้ าเทศบาล 50 เมตร สร้างสนามฟุตซอล
4. การจอดรถในที่หา้ ม จอดระเบียบจราจร หน้าห้างไทยสมบูรณ์
5. ไฟส่องสว่างในสวน ร.5 ทาไมดับหมด ไฟส่องสว่างสนามหน้าอาเภอให้สว่างกว่านี้ คน
ไปออกกาลังกายจะได้สะดวกไม่น่ากลัว
6. ทางลาดฟุตบาทสาหรับคนพิการ ทางจักรยาน
7. การทางานของเจ้าหน้าที่เก็บขยะ
8. สวนสาธารณะ โรงเรี ยน ภายในศาลาพัก ตอนเช้าสกปรก เศษขยะ อาหารเกลื่อนพื้น ถัง
ขยะไม่พอต่อความต้องการ
9. มีหลุมบนถนนชัยชุมพล 2 อยูน่ านมากแล้ว ไม่ได้รับการแก้ไข จัดให้ลา้ งถนนบ้าง ถนน
ชัยชุมพล 2 ไม่เคยล้างเลย
10. จัดการคนที่เลี้ยงสุนขั ให้มีการดูแลให้ถูกสุขลักษณะ
11. ทางเข้าสถานีขนส่งย่อย ระหว่าง 7-11 กับร้านทุ่งสงบุ๊คเฮ้าส์ ควรมีป้ายบอกว่าเป็ นทาง
One Way เพราะเห็นมีรถมอเตอร์ไซค์สวนทางออกมาบ่อยครั้งมาก กลัวจะเกิดอุบตั ิเหตุ
อาจเกิดขึ้นได้จากการกระทาง่าย ๆ เช่นนี้
12. การแต่งรถของวัยรุ่ น สร้างเสี ยงรบกวน
13. เกาะกลางบางจุดควรรื้ อออก ไม่ควรมี
14. ไฟแดงบางจุด ตัวเลขนับถอยหลังไม่แก้ไข บริ เวณตลาดเกษตร
15. ไม่ควรจัดงานขายสิ นค้าหน้าอาเภอบ่อยเกินไป ทาให้พอ่ ค้า แม่คา้ อยูไ่ ม่ไหว
16. เร่ งก่อสร้างอาคาร ศาลาประชาคมที่หน้าอาเภอ
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ชุมชน

17

หน่วยงานของ
ราชการ รัฐวิสาหกิจ
องค์กรเอกชนและ
อื่น ๆ

ควำมต้ องกำรทีใ่ ห้ เทศบำลเมืองทุ่งสงดำเนินกำรเป็ นเรื่องเร่ งด่ วนระดับประชำชน
17. อาคารข้าง รสพ. เก่า สร้างเพื่ออะไร
18. นายกเทศบาลเคยบอกว่าจะสร้างเขื่อนวังหี บ เพื่อช่วยน้ าท่วมในเขตเทศบาลทุ่งสง
ต้องการความจริ งว่า เขื่อนวังหีบช่วยคนทุ่งสงจริ งรึ น้ าจากวังหีบไม่ได้เข้าเมืองทุ่งสง แต่
ถ้าวันหนึ่งเขื่อนวังหี บแตก น้ ามหาศาลจะมีผลต่อชาวตลาดทุ่งสงหรื อไม่ อย่าบอกว่าเขื่อน
ที่จะสร้างใหม่จะไม่แตก อนาคตเราไม่รู้ สิ่ งที่มนุษย์สร้างขึ้น ขวางทางน้ าธรรมชาติ
ทั้งหมด เราก็ได้ยนิ ข่าวบ้านเมืองอื่นอยู่ พอเขื่อนอ่างเก็บน้ าแตกความฉิ บหายมามหาศาล
น้ าปริ มาณมหาศาลลงมามากและเร็ ว เหมือนที่เห็นในข่าวบ้านอื่น ขอท่านโปรดพิจารณา
19. อยากให้สร้างเอกลักษณ์ประจาเมืองทุ่งสง เป็ นลักษณะเด่นที่คนทัว่ ไปนึกถึงและจดจา
ได้ เช่น จ.ยะลา เคยได้ชื่อว่าเป็ นเมืองที่สะอาดที่สุด สุพรรณบุรี ก็เป็ นเสาไฟฟ้ าบรรหาร
20. การลอกคูคลอง
21. การประชาสัมพันธ์
22. การคัดแยกขยะ ไม่ใช่แยกแล้วไปรวมกลับอีกครั้ง
23. มีเบอร์โทรด่วน สาหรับติดต่อรับแจ้งเรื่ องไฟฟ้ าบนถนน
24. การอุดตันของท่อระบายน้ า
25. มาตรการต่าง ๆ ในการปลูกฝังจิตสานึก จิตสาธารณะ ความรับผิดชอบ การมีระเบียบ
วินยั คุณธรรม จริ ยธรรมที่ประชาชนต้องมีต่อสิ่ งแวดล้อม สังคมในทุกด้านโดยเน้นไปที่
เยาวชนตั้งแต่ระดับต้นเพื่อหวังผลในระยะยาวผ่านกระบวนการทางการดีกว่า
1. ควรจะมีเจ้าหน้าที่จราจรในตอนเช้า/บ่าย ช่วงเวลาเข้า-ออก โรงเรี ยนต่าง ๆ ให้จดั
ระเบียบการจราจรหน้าไทยสมบูรณ์ด่วน แก้ไขเรื่ องปัญหาจราจรติดขัดภายในตลาดสด จัด
ให้มีเจ้าหน้าที่คอยบริ การและจัดระเบียบจราจร การจัดการจราจรไม่ให้รถติด การจอดรถ
บนทางเท้า รถจอดซ้อนคัน
2. อยากได้ถงั ขยะเพิม่ ช่วงเทศกาลเวลามีงานต่าง ๆ ให้แม่คา้ รักษาความสะอาดให้มากกว่า
นี้ ถังขยะสมควรจะมีการทาความสะอาดบ้าง พนักงานเก็บขยะ เก็บไม่ค่อยเรี ยบร้อย
เท่าที่ควร พอเอาถังส่วนตัววางไว้เก็บของส่วนตัวไปด้วย
3. แก้ไขปรับพื้นสภาพผิวถนน ปรับปรุ งภูมิทศั น์เกาะกลางถนนให้น่ามอง สวยงาม การ
ปรับปรุ งถนนให้ดีกว่านี้ ถนนขรุ ขระไม่ค่อยเรี ยบร้อยเดี๋ยวซ่อมเดี๋ยวพัง ฝุ่ นเยอะมาก
4. สนามบาสหน้าโรงพักให้ทาหลังคา สถานที่ออกกาลังกายไม่ควรนาไปจัดเป็ นสถานที่
ขายของหน้าอาเภอ สถานที่ออกกาลังกายต้องให้สะอาดกว่านี้
5. ช่วยพัฒนาทางขึ้นสะพานเหล็ก
6. แก้ไขน้ าท่วม
7. รถเข็นขายของบนถนนหรื อทางเท้า ควรจัดระเบียบมากกว่านี้
8. ควรจะมีไฟแดง หรื อไฟเตือนตามสี่ แยก เช่น แยกเขาปรี ดี แยกก่อนถึงโรงเรี ยนสตรี
9. อยากให้ผบู ้ ริ หารของเทศบาลลงมาดูแลทุกข์สุขของประชาชนบ้าง
10. อยากให้พฒั นาถ้ าตลอดให้สะอาด และเป็ นแหล่งท่องเที่ยว ไม่ใช้เป็ นที่มวั่ สุมของ
วัยรุ่ นที่ชอบขึ้นเขาตอนเย็น ๆ ไปทาอะไรกันไม่รู้
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11.10 สรุปควำมต้ องกำรทีใ่ ห้ เทศบำลเมืองทุ่งสงดำเนินกำรเป็ นเรื่องเร่ งด่ วนระดับชุมชน
(ข้ อมูลได้ จำกกำรจัดเวที)
ตำรำงที่ 11 สรุปควำมต้องกำรทีใ่ ห้ เทศบำลเมืองทุ่งสงดำเนินกำรเป็ นเรื่องเร่ งด่ วนระดับชุมชน
(ข้ อมูลได้ จำกกำรจัดเวที)
ลำดับ
ชุมชน
ควำมต้ องกำรทีใ่ ห้ เทศบำลเมืองทุ่งสงดำเนินกำรเป็ นเรื่องเร่ งด่ วนระดับชุมชน
1
ท่าแพใต้
1. ขอกล้องวงจรปิ ด CCTV แก้ไขปั ญหาอาชญากรรมและลักขโมย
2. แก้ไขตลิ่งพังบริ เวณที่ทาการชุมชน โดยใช้ตาข่ายเหล็กใส่หินใน
3. ทาถนนราดยางถนนพร้อมรางวี หน้า ร.ร.รี สอร์ท และ ร.ร. มัธยมท่าแพ
4. ซ่อมแซมหอกระจายข่าว สายและลาโพงเสี ย
5. ขอเครื่ องออกกาลังกายกลางแจ้ง
2
ตะวันออกวัด
1. ปรับปรุ งถนนทางข้ามถนนรถไฟ ทุ่งสง-กันตัง ไปออกถนนพัฒนาการซอย 12 ขยายผิว
ชัยชุมพล
จราจร น้ าเซาะพัง
2. ปรับปรุ งคอสะพานข้ามคลองทั้ง 2 ฝั่งสะพานทางข้ามไปถนนพัฒนาการซอย 12
3. สร้างที่ทาการชุมชน
4. ต้องการเครื่ องออกกาลังกายกลางแจ้งและฟิ ตเนต 1 ชุด
5. ติดตั้งกล้องวงจรปิ ด CCTV ภายในชุมชน
3
หลังโรงพยาบาล
1. ปรับปรุ งภนน คูระบายน้ า ดูแลความสะอาด
ทุ่งสง
2. ติดตั้งกล้องวงจรปิ ด CCTV
3. ขอหอกระจายข่าว
4. แก้ไขปั ญหาการจราจรในชัว่ โมงเร่ งด่วน บริ เวณ 4 แยกถนนพาดรถไฟ และ
ร.ร.ชัยชุมพล
5. จัดตั้งกลุ่มอาชีพให้กบั ชุมชน
6. ***ให้มีสถานที่ออกกาลังกายสาหรับผูส้ ูงอายุและเด็ก (ปั ญหาเดิม ปี 2558-2559)***
4
ตลาดใน
1. ปรับปรุ งถนนในชุมชน
2. ปรับปรุ งความสว่างในชุมชน
3. ขอกล้องวงจรปิ ด CCTV
4. ขุดลอกคูคลองระบายน้ า
5. ปรับภูมิทศั น์สิ่งแวดล้อมในชุมชน
5
เขาปรี ดี
1. ทาเขื่อนกั้นน้ าให้กบั คนที่อยูข่ า้ งลาคลอง ประสานโครงการฝายมีชีวติ
2. ทาท่อระบายน้ าเวลาฝนตกหนักหรื อน้ าท่วมเพื่อไม่ให้น้ าขัง
3. ซ่อมแซมถนนที่ชารุ ดเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
4. หางานให้กบั คนจนทาเพื่อให้มีรายได้
5. ทาเขื่อนกั้นน้ าต่อจากร้านขนมจีนข้างโรงเรี ยน
6. จัดการขี้ววั บริ เวณบ่อนชนวัว
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6

ชุมชน
สะพานเหล็ก

7

บ้านพักรถไฟทุ่งสง

8

เสริ มชาติ

9

หมู่บา้ นพัฒนา

10

เปรมประชา

11

ประชาอุทิศ

ควำมต้ องกำรทีใ่ ห้ เทศบำลเมืองทุ่งสงดำเนินกำรเป็ นเรื่องเร่ งด่ วนระดับชุมชน
1. ***ขอกล้องวงจรปิ ด CCTV (ปั ญหาเดิม ปี 2557-2559)***
2. ***ขอเครื่ องออกกาลังกายกลางแจ้ง (ปั ญหาเดิม ปี 2557-2559)***
3. ***ทาถนนและท่อระบายน้ าตลอดแนวเขตชุมชน (ปั ญหาเดิม ปี 2559)***
4. ***ถนนบางซอยที่ยงั ไม่ดาเนินการ กรุ ณาสารวจให้ดว้ ย (2 ซอย ตรงข้ามวัดเขาปรี ดี)
(ปั ญหาเดิม ปี 2559)***
5. ***ขอหอกระจายข่าวชุมชน (ปั ญหาเดิม ปี 2559)***
6. ซ่อมแซมหลังคาโรงครัวและฝ้ าเพดานที่ทาการชุมชน
1. ***แก้ปัญหาการจราจรภายในชุมชน ให้ขบั รถทางเดียว (One way)
(ปั ญหาเดิม ปี 2559)***
2. ***แก้ไขปั ญหาถนนแคบ รถขับสวนทางกันไม่ได้ (ทาคูระบายน้ าแบบรางวี)
(ปั ญหาเดิม ปี 2559)***
3. ***แก้ไขปั ญหาไฟฟ้ าในชุมชนดับบ่อยมาก รวมถึงแก้ไขปั ญหาไฟส่องสว่างถนน
(ปั ญหาเดิม ปี 2559)***
4. ***เพิม่ รถสายตรวจดูแลความเรี ยบร้อยกลางดึก (ปั ญหาเดิม ปี 2559)***
5.*** การกาหนดเวลาการเก็บขยะที่แน่นอน ชัดเจน (ปั ญหาเดิม ปี 2558-2559)***
1. ***ขอหอกระจายข่าว (ปั ญหาเดิม ปี 2559)***
2. ขอลานกีฬา เครื่ องออกกาลังกาย
3. ปรับภูมิทศั น์หนองป่ าแก่เพื่อรองรับการท่องเที่ยว ชาวบ้านจับปลาโดยไม่ได้รับอนุญาต
ดูดน้ าจนแห้งทาให้ปลาตาย
4. ปรับปรุ งถนนเสริ มชาติซอย 8 ถนนแหว่ง เกิดอุบตั ิเหตุบ่อยครั้ง
1. ดูแลการแยกขยะของชุมชน
2. จัดการสนุขและแมวจรจัด เพราะเยอะมาก
3. ติดตั้งกล้องวงจรปิ ด CCTV
1. บริ เวนสุดถนนเปรมประชาขอทาคูระบายน้ าเพื่อป้ องกันปั ญหาน้ าท่วม
2. ปากซอยจอดรถทั้งสองฝั่งทาให้รถยนต์สวนกันไม่ได้
3. จัดระเบียบแม่คา้ แผงลอยในซอย อย่าให้ขีดขวางการจราจร
4. ***ขอหอกระจายข่าว (ปั ญหาเดิม ปี 2559)***
5. ติดตั้งกล้องวงจรปิ ด CCTV บริ เวณทางร่ วมทางแยก
1. ***ช่วยขุดลอกคลองตมอย่างเร่ งด่วน (ปั ญหาเดิม ปี 2559)***
2. ***ขออุปกรณ์ใช้งานของที่ทาการชุมชน (ปั ญหาเดิม ปี 2559)***
3. ปรับปรุ งภูมิทศั น์ที่ทาการชุมชน
4. ขอไฟฟ้ าส่องสว่าง ซอย 9 จานวน 2 จุด
5. ขอเครื่ องออกกาลังกายประจาชุมชน
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ลำดับ
12

ชุมชน
บ้านนาเหนือ

13

ยุทธศาสตร์

14

บ้านในหวัง

15

ทุ่งสง-ห้วยยอด

16

ทุ่งสง-นาบอน

17

ท่าแพเหนือ

ควำมต้ องกำรทีใ่ ห้ เทศบำลเมืองทุ่งสงดำเนินกำรเป็ นเรื่องเร่ งด่ วนระดับชุมชน
1. ขอหอกระจายข่าว
2. กล้องวงจรปิ ด CCTV สามแยกนาเหนือ
3. การสารวจนักเรี ยนยากจน เด็กไร้โอกาส เด็กยากไร้
4. เทศบาลพบประชาชน
1. ทาป้ ายจราจร ป้ ายเขตชุมชนลดความเร็ ว ซอย 19
2. เพิ่มความปลอดภัยในชุมชนป้ องกันการงัดแงะลักขโมย
3. ซ่อมแซมขอบถนนทรุ ดจากน้ ากัดเซาะ
4. ขอเครื่ องออกกาลังกาย
5. เพิ่มการรักษาความสะอาดพื้นถนน
1. ***ขอกล้องวงจรปิ ด CCTV (ปั ญหาเดิม ปี 2559)***
2. *** ถนน คูระบายน้ า (ปั ญหาเดิม ปี 2558-2559)***
3. ***หอกระจายข่าว (ปั ญหาเดิม ปี 2559)***
4. ***ปรับผิวถนนสวนพฤกษาและในชุมชน (ปั ญหาเดิม ปี 2558-2559)***
1. ***ขอหอกระจายข่าว (ปั ญหาเดิม ปี 2559)***
2. ***ทาสะพานลอยหน้าโรงเรี ยนเสริ มปั ญญา (ปั ญหาเดิม ปี 2558-2559)***
3. ขอกล้องวงจรปิ ด CCTV
4. ขอประตูระบายน้ า
5. ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ในการประกอบอาชีพ
1. ***ขอหอกระจายข่าว (ปั ญหาเดิม ปี 2559)***
2. ขอกล้องวงจรปิ ด CCTV แก้ไขปั ญหาอาชญากรรม
3. ***ทาคูระบายน้ า ถนนสายทุ่งสง-นาบอน ซอย 1 เนื่องจากน้ าท่วมบ่อย
(ปั ญหาเดิม ปี 2559)***
4. ปรับปรุ งถนนในโรงเรี ยนวัดโคกสะท้อน
5. ขยายถนนซอย3 ไปซอย 5 เพื่อแก้ไขปั ญหารถติด
6. อยากได้ที่ทาชุมชนใหม่
1. ทาคูระบายน้ าหลังที่ทาการชุมชน
2. ***จัดการฝาระบายน้ ากลางถนนทุ่งสง-นครศรี ฯ เพราะอุบตั ิเหตุบ่อยมาก
(ปั ญหาเดิม ปี 2559)***
3. ***อยากให้มีหม้อแปลงของชุมชน (ปั ญหาเดิม ปี 2559)***
4. ***เพิ่มถังขยะในชุมชน (ปั ญหาเดิม ปี 2559)***
5. ให้จดั ทาหน้าหมูบ่ า้ นพรศักดิ์ถมดินในคูระบายน้ า
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ลำดับ
18

ชุมชน
ตลาดสด

ควำมต้ องกำรทีใ่ ห้ เทศบำลเมืองทุ่งสงดำเนินกำรเป็ นเรื่องเร่ งด่ วนระดับชุมชน
1. ***ขอสถานที่จอดรถเพิ่ม เพื่อความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
(ปั ญหาเดิม ปี 2558-2559)***
***2. อยากให้มีหอกระจายข่าวให้กบั พ่อค้าแม่คา้ สะดวกในการรับฟังอย่างทัว่ ถึง
(ปั ญหาเดิม ปี 2559)***
2. กาจัดหนูในตลาด
3. จัดการพื้นชั้นล่างของตลาด เพราะลื่นมาก
4. จัดการกลิ่นคาวกลิ่นเหม็นจากชั้น 1 ส่งกลิ่นถึงตลาดชั้น 2
5. จัดการน้ ารั่วจากชั้น 4 ลงมาที่ร้านน้ าชาชั้น 2 มีกลิ่นเหม็น
6. จัดการพ่อค้าขายหมูจากภายนอกเขตเทศบาลที่ขายถูกกว่า เพราะไม่ตอ้ งจ่าย
ค่าธรรมเนียมฆ่าสัตว์

19

โดมทองธานี
(ท่าแพ)

20

ราชบริ พาร

1. ขอกล้องวงจรปิ ด CCTV
2. ขอเครื่ องออกกาลังกายกลางแจ้ง
3. ขุดลอกคลองท่าแพเพื่อจัดกิจกรรมของชุมชน
4. ซ่อมแซมถนนในชุมชน ซอย 1 และ 2
1. ***แก้ไขการจอดรถตูท้ ี่จอดเต็มพื้นที่รอบวงเวียนถ้ าตลอด
(ปั ญหาเดิม ปี 2558-2559)***
2. ***ขอเครื่ องออกกาลังกายและเครื่ องเล่นเด็กในสนามเด็กเล่นเสี ยหายจากน้ าท่วม
(ปั ญหาเดิม ปี 2558-2559)***
3. ซ่อมห้องน้ าหน้าศาลาชุมชนให้ดีข้ นึ

21

ย่านการค้า
***(ข้อมูลได้จาก
การเก็บ
แบบสอบถาม)***

4. ต้องการตะแกรงกั้นปากทางเข้าถ้ าตลอด ป้ องกันสิ่ งไหลเข้าถ้ าตลอดเวลาน้ าท่วม
5. ปรับปรุ งระบบไฟฟ้ าส่องสว่างรอบถ้ าตลอด
6. ขออุปกรณ์เครื่ องใช้ โต๊ะ เก้าอี้ ถ้วยจาม ถ้วยกาแฟ กาน้ า เครื่ องขยายเสี ยง และอื่น ๆ
1. จัดระเบียบทางเท้า มีการรุ กทางเท้ามาก บริ เวณถนนชัยชุมพล ตลาดโต้รุ่ง การขายของ
บนทางเท้า การวางของหน้าร้านเพื่อกันพื้นที่จอดรถ การจราจร การจอดรถซ้อนคัน
2. เวลาน้ าท่วมอย่าให้รถวิง่ ผ่านหน้าร้านค้า ปั ญหาน้ าท่วมในเขตเทศบาลและในตลาด
ทุ่งสง เช่น ค่าความเสี ยหายของทรัพย์สินที่ประชาชนควรจะได้ ครั้งที่แล้วก็ยงั ไม่ได้กนั เลย
(น้ าท่วมครั้งแรก 5 มกราคม 2560) เป็ นต้น
3. เพิ่มสถานที่ออกกาลังกาย สร้างสระว่ายน้ าเทศบาล 50 เมตร สร้างสนามฟุตซอล
4. การจอดรถในที่หา้ ม จอดระเบียบจราจร หน้าห้างไทยสมบูรณ์
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ลำดับ
22

ชุมชน
หน่วยงานของ
ราชการ รัฐวิสาหกิจ
องค์กรเอกชนและ
อื่น ๆ
***(ข้อมูลได้จาก
การเก็บ
แบบสอบถาม)***

ควำมต้ องกำรทีใ่ ห้ เทศบำลเมืองทุ่งสงดำเนินกำรเป็ นเรื่องเร่ งด่ วนระดับชุมชน
1. ควรจะมีเจ้าหน้าที่จราจรในตอนเช้า/บ่าย ช่วงเวลาเข้า-ออก โรงเรี ยนต่าง ๆ ให้จดั
ระเบียบการจราจรหน้าไทยสมบูรณ์ด่วน แก้ไขเรื่ องปัญหาจราจรติดขัดภายในตลาดสด จัด
ให้มีเจ้าหน้าที่คอยบริ การและจัดระเบียบจราจร การจัดการจราจรไม่ให้รถติด การจอดรถ
บนทางเท้า รถจอดซ้อนคัน
2. อยากได้ถงั ขยะเพิ่ม ช่วงเทศกาลเวลามีงานต่าง ๆ ให้แม่คา้ รักษาความสะอาดให้มากกว่า
นี้ ถังขยะสมควรจะมีการทาความสะอาดบ้าง พนักงานเก็บขยะ เก็บไม่ค่อยเรี ยบร้อย
เท่าที่ควร พอเอาถังส่วนตัววางไว้เก็บของส่วนตัวไปด้วย
3. แก้ไขปรับพื้นสภาพผิวถนน ปรับปรุ งภูมิทศั น์เกาะกลางถนนให้น่ามอง สวยงาม การ
ปรับปรุ งถนนให้ดีกว่านี้ ถนนขรุ ขระไม่ค่อยเรี ยบร้อยเดี๋ยวซ่อมเดี๋ยวพัง ฝุ่ นเยอะมาก
4. สนามบาสหน้าโรงพักให้ทาหลังคา สถานที่ออกกาลังกายไม่ควรนาไปจัดเป็ นสถานที่
ขายของหน้าอาเภอ สถานที่ออกกาลังกายต้องให้สะอาดกว่านี้

11.11 สรุปควำมต้ องกำรทีใ่ ห้ ดำเนินกำรเป็ นเรื่องเร่ งด่ วนระดับเมือง(ข้ อมูลได้ จำกกำรจัดเวที)
ตำรำงที่ 12 สรุปควำมต้ องกำรทีใ่ ห้ ดำเนินกำรเป็ นเรื่องเร่ งด่ วนระดับเมือง(ข้ อมูลได้ จำกกำรจัดเวที)
ลำดับ
ประเด็น
ควำมต้ องกำรทีใ่ ห้ เทศบำลเมืองทุ่งสงดำเนินกำรเป็ นเรื่องเร่ งด่ วนระดับเมือง
1
กล้องวงจรปิ ด CCTV 1. สารวจความสมบูรณ์ของทุกชุมชน และประสานงานการได้งบจากจังหวัด
2. ติดตั้งให้ทุกจุดที่ขอ
2
หอกระจายข่าว
1. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ
2. มีระบบเตือนภัยน้ าท่วม
3
ลานกีฬา/อุปกรณ์กีฬา 1. ปรับปรุ งสนามเด็กเล่น
2. ให้มีลานกีฬาทุกชุมชุนซ่อมแซมลานกีฬาที่มีอยูแ่ ล้ว และขออุปกรณ์เพิ่ม
3. ตรวจตราการมัว่ สุมของวัยรุ่ นในห้องน้ า
4
การจราจร
1. จัดระเบียบที่จอดรถ ดูแลการจราจรภาพรวมทั้งหมด โดยเฉพาะเวลาเร่ งด่วน
2. ทาป้ ายเขตชุมชนลดความเร็ วตรงแยกต่าง ๆ
3. จัดการการวางของบนทางเท้า
4. ตั้งแท่นแบรี เออร์ตรงสามแยกนาเหนือให้รถรถผ่านจากตลาดนาเหนือได้ตลอดเวลา
5. ติดตั้งกระจกนูน กระจกโค้ง บริ เวณทางแยกทางร่ วม
6. กาหนดการจอดรถวันคู่-วันคี่
5
ถนน
1. รักษาความสะอาดบนถนนสายต่าง ๆ และทารางวี
2. ลาดยางต่อจากโรงเรี ยนอนุบาลรี สอร์ทถึงโรงเรี ยนมัธยทท่าแพ
3. ทาถนนหน้าวัดโคกสะท้อน
4. ซ่อมแซมถนนหลังจากเกิดน้ าท่วม
5. กาหนดการล้างถนนให้เป็ นเวลา

38
ลำดับ
6

7

8

9

10

11
12
13
14

ประเด็น
ปรับภูมิทศั น์/
สิ่ งแวดล้อม

ควำมต้ องกำรทีใ่ ห้ เทศบำลเมืองทุ่งสงดำเนินกำรเป็ นเรื่องเร่ งด่ วนระดับเมือง
1. ปรับปรุ งภูมิทศั น์ของสายไฟฟ้ า สายโทรศัพท์ ถนนพัฒนาการ ซอย 12 ถนนชนชน
ปรี ดา
2. ปรับปรุ งภูมิทศั น์หนองป่ าแก่เป็ นแหล่งท่องเที่ยว
3. รักษาต้นไม้ใหญ่
ฝายมีชีวติ /คูระบายน้ า 1. ขุดลอกคลอกตามจุดต่าง ๆ
2. ปรับปรุ งการระบายน้ า/ระบบท่อน้ าทิ้งถนนทุ่งสง-นาบอน ซอย 1
3. สร้างฝายมีชีวติ หรื อผนังกั้นน้ า
ขยะ/ความสะอาด
1. ให้ความรู ้การคัดแยกขยะประเภทต่าง ๆ
2. ควบคุมการรักษาความสะอาดของพ่อค้าแม่คา้ และบริ เวณห้างไทยสมบูรณ์
3. ควบคุมการจอดรถบรรทุกปลาสด
4. จัดการขยะที่ลน้ ถัง และให้คนกวาดขยะในรางวีดว้ ย
5. ให้เทศบาลกับชุมชนช่วยกันลดปริ มาณขยะ
ยาเสพติด/ความ
1. ป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด
ปลอดภัยในชีวติ และ 2. การสร้างสะพานลอยหน้าโรงเรี ยนเสริ มปั ญญา
ทรัพย์สิน
3. ให้มียามดูแลความปลอดภัยทุกชุมชน
การสร้างอาชีพ
1. ส่งเสริ มอาชีพให้กบั ชุมชนและผูว้ า่ งงาน (ดอกไม้จนั ทน์ พวงหรี ด ของชาร่ วย)
2. ส่งเสริ มการท่องเที่ยว
3. จัดตั้งศูนย์จาหน่ายสิ นค้า OTOP
อุปกรณ์ที่ทาการ
1. ขอเครื่ องขยายเสี ยงอย่างเร่ งด่วน
ชุมชน
2. ขออุปกรณ์เครื่ องใช้ โต๊ะ เก้าอี้ ถ้วยจาม
ประเพณี วฒั นธรรม 1. ส่งเสริ มประเพณี วฒั นธรรมด้านต่าง ๆ
จัดระเบียบการ
1. จัดระเบียบการบิณฑบาตรพระสงฆ์ที่ยนื่ แช่บริ เวณจุดเดิมเป็ นเวลานาน
บิณฑบาตรพระสงฆ์
ช่วยเหลือผูย้ ากไร้
1. ให้การช่วยเหลือผูย้ ากไร้
2. ซ่อมแซมบ้านผูย้ ากไร้
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11.12 เปรียบเทียบผลกำรวิเครำะห์ ควำมพึงพอใจ 5 ปี ย้ อนหลัง (ประจำปี 2556-2560)
ตำรำงที่ 13 เปรียบเทียบผลกำรวิเครำะห์ ควำมพึงพอใจของประชำชนทีม่ ตี ่ อกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจต่ ำงๆ ของ
เทศบำลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมรำช 5 ปี ย้ อนหลัง (ประจำปี 2556-2560)
ด้ ำน
ค่ ำเฉลีย่
ระดับควำมพึงพอใจ
2556 2557 2558 2559 2560 2556 2557 2558 2559
1. การศึกษา
3.42 3.41 3.333 3.257 3.328 ปาน ปาน ปาน ปาน
กลาง กลาง กลาง กลาง
2. การส่งเสริ ม
3.65 3.52 3.383 3.270 3.280 มาก มาก ปาน ปาน
ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา
กลาง กลาง
จารี ตประเพณี และภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่น
3. การส่งเสริ ม สนับสนุน
3.59 3.50 3.480 3.283 3.316 มาก มาก ปาน ปาน
กีฬาและนันทนาการ
กลาง กลาง
4. โครงสร้างพื้นฐาน
3.53 3.34 3.284 3.235 3.260 มาก ปาน ปาน ปาน
กลาง กลาง กลาง
5. การส่งเสริ มคุณภาพชีวติ
3.19 3.27 3.217 3.153 3.235 ปาน ปาน ปาน ปาน
กลาง กลาง กลาง กลาง
6. การจัดระเบียบชุมชนและ 3.40 3.35 3.294 3.186 3.231 ปาน ปาน ปาน ปาน
การรักษาความสงบเรี ยบร้อย
กลาง กลาง กลาง กลาง
7. เศรษฐกิจ การวางแผน
3.16 3.26 3.218 3.121 3.112 ปาน ปาน ปาน ปาน
ส่งเสริ มการลงทุน พาณิ ช
กลาง กลาง กลาง กลาง
กรรมและการท่องเที่ยว
8. การบริ หารจัดการและ
3.23 3.27 3.198 3.141 3.177 ปาน ปาน ปาน ปาน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
กลาง กลาง กลาง กลาง
และสิ่ งแวดล้อม
9. การบริ หารจัดการเทศบาล 3.36 3.31 3.207 3.138 3.212 ปาน ปาน ปาน ปาน
กลาง กลาง กลาง กลาง
3.39 3.36 3.305 3.199 3.273 ปำน ปำน ปำน ปำน
รวม
กลำง กลำง กลำง กลำง

2560
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปำน
กลำง
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ตำรำงที่ 14 เปรียบเทียบผลกำรวิเครำะห์ ควำมพึงพอใจของประชำชนทีม่ ตี ่ อกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยเร่ งด่ วน
(วำระท้ องถิ่นเมืองทุ่งสง) 5 เรื่องของผู้บริหำรเทศบำลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมรำช 5 ปี ย้ อนหลัง
(ประจำปี 2556-2560)
ด้ ำน
ค่ ำเฉลีย่
ระดับควำมพึงพอใจ
2556 2557 2558 2559 2560 2556 2557 2558 2559 2560
1. จัดความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย - 3.34 3.290 3.246 3.261
ปาน ปาน ปาน ปาน
ของบ้านเมือง ปรับปรุ งถนน
กลาง กลาง กลาง กลาง
ทางเท้า ปรับภูมิทศั น์เมือง และ
ยกระดับมาตรฐานตลาดสดน่า
ซื้อจัดทาฐานข้อมูลและจัด
ระเบียบการขายสิ นค้าหาบเร่
แผงลอยในเขตเทศบาลให้สาเร็ จ
2. สานต่อแผนป้ องกันและแก้ไข - 3.39 3.332 3.197 3.195
ปาน ปาน ปาน ปาน
ปั ญหาภัยพิบตั ิอทุ กภัย วาตภัย
กลาง กลาง กลาง กลาง
และดินโคลนถล่ม ควบคู่กบั การ
ป้ องกันภัยแล้งที่ส่งผลกระทบ
ต่อชีวติ ความเป็ นอยูแ่ ละอาชีพ
ของคนในท้องถิ่นอย่างยัง่ ยืน
3. พัฒนารายได้ เพิ่ม
- 3.27 3.225 3.128 3.110
ปาน ปาน ปาน ปาน
ประสิ ทธิภาพการใช้งบประมาณ
กลาง กลาง กลาง กลาง
และการบริ หารทรัพย์สินของ
เทศบาล ขับเคลื่อนการพัฒนา
ศูนย์กระจายสิ นค้าระบบราง
ภาคใต้-ทุ่งสงให้สาเร็จ โดย
ประสานงานเชิงรุ กกับกลไก
ภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
และขับเคลื่อนโครงการสถานี
ขนส่งย่อยให้เสร็ จสมบูรณ์
เชื่อมโยงการใช้งานกับสถานี
ขนส่งอาเภอทุ่งสง เพื่อนามาซึ่ง
รายได้ในการพัฒนาเมืองใน
อนาคต
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ด้ ำน
4. สนองนโยบายเร่ งด่วนของ
รัฐบาล และจังหวัด
นครศรี ธรรมราชในเรื่ อง
ยาเสพติด โดยป้ องกันกลุ่มเสี่ ยง
และประชาชนในท้องถิ่นไม่ให้
เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
และส่งเสริ มให้ผตู ้ ิดยาเสพติด
ได้รับการบาบัดรักษาให้กลับมา
เป็ นคนดีของสังคม ตามแนวทาง
“เมืองสี ขาว หัวใจสี เขียว”
5. กาหนดมาตรการ “เมืองสี ขาว
หัวใจสี เขียว”และปฏิบตั ิการขั้น
เด็ดขาดในการขจัดอบายมุขและ
ยาเสพติด รวมทั้งบังคับใช้
มาตรการปฏิบตั ิตามวินยั จราจร
และมาตรการประหยัดพลังงาน
ภายในองค์กรเทศบาลเมือง
ทุ่งสง
รวม

ค่ ำเฉลีย่
2556 2557 2558 2559 2560
- 3.18 3.175 3.148 3.195

2556
-

ระดับควำมพึงพอใจ
2557 2558 2559
ปาน ปาน ปาน
กลาง กลาง กลาง

2560
ปาน
กลาง

-

3.21 3.195 3.167 3.228

-

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

-

3.28 3.243 3.177 3.212

-

ปำน
กลำง

ปำน
กลำง

ปำน
กลำง

ปำน
กลำง
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ตำรำงที่ 15 เปรียบเทียบผลกำรวิเครำะห์ ควำมพึงพอใจของประชำชนทีม่ ตี ่ อกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยกำร
พัฒนำ 5 ด้ ำนของผู้บริหำรเทศบำลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมรำช5ปี ย้ อนหลัง (ประจำปี 2556-2560)
ด้ ำน
ค่ ำเฉลีย่
ระดับควำมพึงพอใจ
2556 2557 2558 2599 2560 2556 2557 2558 2559
1. นโยบายด้านการพัฒนา
3.51 3.45 3.382 3.267 3.319 มาก ปาน ปาน ปาน
การศึกษา ส่งเสริ มการกีฬา
กลาง กลาง กลาง
ศิลปวัฒนธรรม จารี ตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้าง
ทุ่งสงเป็ น “เมืองแห่ งการ
เรี ยนรู้ ”
2. นโยบายด้านการพัฒนา
3.30 3.26 3.218 3.121 3.112 ปาน ปาน ปาน ปาน
กลาง กลาง กลาง กลาง
เศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพการ

2560
ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

พัฒนาและส่งเสริ มการค้าขาย
ของผูป้ ระกอบการ ทุกประเภท
ทุกระดับ และชุมชน ให้
สามารถเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย
และมีขีดความสามารถในการ
แข่งขัน
3. นโยบายด้านด้านการพัฒนา 3.30 3.32 3.263
คุณภาพชีวติ ให้อยูด่ ีมีสุข อยู่
เย็นเป็ นสุข อย่างยัง่ ยืน เพื่อดูแล
ความเป็ นอยูข่ องประชาชนให้มี
คุณภาพชีวติ ที่ดี บ้านเมือง
สะอาดและเป็ นระเบียบ
เรี ยบร้อย มีความปลอดภัยใน
ชีวติ และทรัพย์สิน ปลอด
อาชญากรรม มีสุขภาวะ
สุขอนามัยที่ดี มีความสุข มี
ความอบอุ่นในครอบครัวชุมชน
เข้มแข็ง และมีส่ิ งแวดล้อมที่ดี

3.173

3.233

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

4. นโยบายด้านการพัฒนาระบบ 3.36 3.30 3.207
การบริ หารจัดการ เพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพในบริ หารงาน
เทศบาลเมืองทุ่งสงโดยยึดหลัก

3.138

3.212

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง
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ด้ ำน

ค่ ำเฉลีย่
2556 2557 2558 2599

ธรรมาภิบาล ด้วยความโปร่ งใส
เป็ นธรรม ตรวจสอบได้ มุ่งผล
ประโยชน์ของประชาชนเป็ น
หลัก บูรณาการทุกภาคส่วน ให้
มีส่วนร่ วมร่ วมคิด ร่ วมวางแผน
ร่ วมทา ร่ วมตรวจสอบ ร่ วม
ประเมินผล ร่ วมรับผิดชอบ ร่ วม
รับผลการพัฒนา และร่ วม
ภาคภูมิใจกับความสาเร็ จจากผล
ของพัฒนาเมือง ทุ่งสงที่ได้
ร่ วมกันทาอย่างต่อเนื่องด้วย
ความรู ้สึกรวมเป็ นหนึ่งเดียวว่า
“ทุกคนเป็ นเจ้ าของเมือง ทุ่งสง
ร่ วมกัน”
5. นโยบายด้านการวางผังเมือง 3.42 3.32 3.257
และผังชุมชน พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ เพื่อรองรับการ
พัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม การ
จัดการความเป็ นระเบียบ
เรี ยบร้อยของบ้านเมือง การจัด
การจราจร และภูมิทศั น์ของ
เมือง การบริ หารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม และที่สาคัญอย่าง
ยิง่ คือการจัดการภัยพิบตั ิอทุ กภัย
วาตภัย ดินถล่ม ภัยแล้ง และ
อัคคีภยั
รวม
3.40 3.33 3.266

2560

2556

ระดับควำมพึงพอใจ
2557 2558 2559

3.206

3.234

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

3.181

3.262

ปำน
กลำง

ปำน
กลำง

ปำน
กลำง

ปำน
กลำง

ปำน
กลำง

2560
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ตำรำงที่ 16 เปรียบเทียบผลกำรวิเครำะห์ ควำมพึงพอใจของประชำชนทีม่ ตี ่ อกำรดำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ กำร
พัฒนำของเทศบำล 4 ยุทธศำสตร์ ตำมแผนพัฒนำเทศบำลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมรำช 5 ปี ย้ อนหลัง
(ประจำปี 2556-2560)
ด้ ำน
ค่ ำเฉลีย่
ระดับควำมพึงพอใจ
2556 2557 2558 2559 2560 2556 2557 2558 2559
1. พัฒนาการศึกษา ศาสนา
3.51 3.45 3.452 3.267 3.321 มาก ปาน ปาน ปาน
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และ
กลาง กลาง กลาง
การกีฬาแบบบูรณาการสู่
คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า
2. ร่ วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนา 3.43 3.33 3.271 3.207 3.240 ปาน ปาน ปาน ปาน
โครงสร้างพื้นฐาน รักษา
กลาง กลาง กลาง กลาง
สิ่ งแวดล้อม ป้ องกันน้ าท่วม สู่
เมืองน่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน
3. ร่ วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและ 3.27 3.29 3.246 3.159 3.206 ปาน ปาน ปาน ปาน
สังคม สู่คุณภาพชีวติ ที่ดีกว่า
กลาง กลาง กลาง กลาง
4. ปรับปรุ งและพัฒนาการ
3.38 3.32 3.223 3.148 3.215 ปาน ปาน ปาน ปาน
บริ หารจัดการองค์กรเทศบาล
กลาง กลาง กลาง กลาง
และองค์กรชุมชนสู่การบริ หาร
จัดการที่ดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่ วม
แบบบูรณาการรองรับความ
เปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริ ยะ
3.40 3.35 3.298 3.195 3.262 ปำน ปำน ปำน ปำน
รวม
กลำง กลำง กลำง กลำง

2560
ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

ปำน
กลำง
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ตำรำงที่ 17 เปรียบเทียบผลกำรวิเครำะห์ ควำมพึงพอใจของประชำชนทีม่ ตี ่ อกำรรักษำควำมสะอำดของเทศบำล
เมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมรำช 5 ปี ย้ อนหลัง (ประจำปี 2556-2560)
ด้ ำน
ค่ ำเฉลีย่
ระดับควำมพึงพอใจ
2556 2557 2558 2559 2560 2556 2557 2558 2559
1. ถนนมีความสะอาดมากน้อย
3.79 3.37 3.36 3.30 3.45 มาก ปาน ปาน ปาน
เพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น.
กลาง กลาง กลาง
2. ถนนมีความสะอาดมากน้อย
3.73 3.31 3.32 3.20 3.40 มาก ปาน ปาน ปาน
เพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น.
กลาง กลาง กลาง
3. ถนนมีความสะอาดมากน้อย
3.67 3.21 3.23 3.17 3.32 มาก ปาน ปาน ปาน
เพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น.
กลาง กลาง กลาง
4. โดยภาพรวมถนนมีความสะอาด 3.73 3.34 3.29 3.24 3.40 มาก ปาน ปาน ปาน
มากน้อยเพียงใด
กลาง กลาง กลาง
5. ความพึงพอใจต่อการปฏิบตั ิ
3.68 3.35 3.39 3.24 3.39 มาก ปาน ปาน ปาน
หน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่
กลาง กลาง กลาง
เพียงใด
6. ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขน
3.60 3.29 3.18 3.16 3.27 มาก ปาน ปาน ปาน
ขยะ/การล้างทาความสะอาด/การดูด
กลาง กลาง กลาง
ฝุ่ น
7. พนักงานกวาดขยะปฏิบตั ิหน้าที่ 3.64 3.31 3.26 3.18 3.35 มาก ปาน ปาน ปาน
ได้ทวั่ ถึงในพื้นที่รับผิดชอบเพียงใด
กลาง กลาง กลาง
8. ภาพรวมการดาเนินงานของ
3.69 3.34 3.21 3.20 3.40 มาก ปาน ปาน ปาน
เทศบาลด้านการรักษาความสะอาด
กลาง กลาง กลาง
รวม
3.69 3.31 3.27 3.210 3.372 มำก ปำน ปำน ปำน
กลำง กลำง กลำง

2560
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปำน
กลำง
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11.13 เปรียบเทียบควำมต้ องกำรทีใ่ ห้ ดำเนินกำรเป็ นเรื่องเร่ งด่ วนระดับเมือง (ข้ อมูลได้ จำกกำรจัดเวที)
5 ปี ย้ อนหลัง (ประจำปี 2556-2560)
ตำรำงที่ 18 เปรียบเทียบควำมต้ องกำรทีใ่ ห้ ดำเนินกำรเป็ นเรื่องเร่ งด่ วนระดับเมือง (ข้ อมูลได้ จำกกำรจัดเวที)
5 ปี ย้ อนหลัง (ประจำปี 2556-2560)
ลำดับ
2556
2557
2558
2559
2560
1 การจราจร
การจราจร
การจราจร
หอกระจายข่าว
กล้องวงจรปิ ด CCTV
2 ขยะ/
ขยะ/
สิ่ งแวดล้อม
กล้องวงจรปิ ด CCTV หอกระจายข่าว
ความสะอาด
ความสะอาด
3 ถนน
ยาเสพติด
เครื่ องเล่นเด็ก/
ฝายมีชีวติ /คูระบายน้ า ลานกีฬา/อุปกรณ์กีฬา
เครื่ องออกกาลัง
กาย
4 ยาเสพติด
ถนน
ยาเสพติด
ลานกีฬา/อุปกรณ์กีฬา การจราจร
5 น้ าท่วม
สิ่ งแวดล้อม
ขยะ/ความสะอาด ปรับภูมิทศั น์/
ถนน
สิ่ งแวดล้อม
6 สิ่ งแวดล้อม
น้ าท่วม
ถนน
การสร้างอาชีพ
ปรับภูมิทศั น์/
สิ่ งแวดล้อม
7 ไฟฟ้ า
ไฟฟ้ า
การจราจร
ฝายมีชีวติ /คูระบายน้ า
8 เครื่ องเล่นเด็ก/ น้ าท่วม/
ถนน
ขยะ/ความสะอาด
เครื่ องออกกาลัง คูระบายน้ า
กาย
9 ศิลปวัฒนธรรม
ยาเสพติด/ความ
ยาเสพติด/ความปลอดภัย
และการส่งเสริ ม ปลอดภัยในชีวติ และ ในชีวติ และทรัพย์สิน
อาชีพ
ทรัพย์สิน
10 อาชญากรรม/
ขยะ/ความสะอาด
การสร้างอาชีพ
กล้อง CCTV
11 การศึกษา
ประเพณี วฒั นธรรม อุปกรณ์ที่ทาการชุมชน
12 สวนพฤกษา
ประเพณี วฒั นธรรม
13 ช่วยเหลือผูย้ ากไร้
จัดระเบียบการ
บิณฑบาตรพระสงฆ์
14 ช่วยเหลือผูย้ ากไร้
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12. บุคลำกรดำเนินโครงกำร
ทีมเสนอข้ อเสนอโครงกำร
1. ผู้จัดกำรโครงกำร
1.1 นายรัฐศวรรธน์ กิ่งแก้ว
2. ผู้เชี่ยวชำญกำรประเมินผล
กำรดำเนินงำนและกำรให้ บริกำร
2.1 นางอัญชลี แพรกปาน
3. ผู้เชี่ยวชำญด้ ำนกำรประเมินผล
สั มฤทธิ์ของภำรกิจและควำม
คุ้มค่ ำของกำรใช้ งบประมำณ
3.1 นางคนึงนิจ ศรี สุวรรณ

ทีมจัดทำรำยงำนกำรประเมิน
1. เก็บข้ อมูลกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนและ
กำรให้ บริกำร
1.1 นายรัฐศวรรธน์ กิ่งแก้ว
1.2 นางอัญชลี แพรกปาน
1.3 นางคนึงนิจ ศรี สุวรรณ
1.4 นางสาวสุ กญั ญา ใจเย็น
1.5 นางสาววิไลวรรณ ชานาญคา
1.6 นางสาวทรายทอง เสมอภาค
1.7 นางสาวประวิตรี ดุกทอง
1.8 นางสาวเสาวภาคย์ เพชรฤทธิ์
1.9 นางสาวกันยารัตน์ ทรัพยาสาร
1.10 นางอรัญญา หนูรอด
1.11 นาวสาวปนิตา ปัญญาพิจยั
1.12 นางสาวนุชจิรา เมืองสว่าง
1.13 นางสาวนันทวัน เจริ ญฤทธิ์
1.14 นางสาวพิรุณพร กาเนิดรักษา
1.15 นักศึกษาช่วยงาน
2. เก็บข้ อมูลกำรประเมินผลสั มฤทธิ์ของภำรกิจ
2.1 นายรัฐศวรรธน์ กิ่งแก้ว
2.2 นางคนึงนิจ ศรี สุวรรณ
2.3 นางเจนจิรา รัตนพันธ์
3. เก็บข้ อมูลกำรประเมินควำมคุ้มค่ ำของกำรใช้
งบประมำณ
3.1 นายรัฐศวรรธน์ กิ่งแก้ว
3.2 นางอัญชลี แพรกปาน
3.3 นางเจนจิรา รัตนพันธ์
4. จัดทำรำยงำนกำรประเมิน บทสรุปสำหรับ
ผู้บริหำร power point และนำเสนอต่ อเทศบำล
4.1 นายรัฐศวรรธน์ กิ่งแก้ว
5. นำเสนอผลกำรประเมินต่ อเวทีประชำคม
เมืองทุ่งสง
5.1 นายรัฐศวรรธน์ กิ่งแก้ว
5.2 นางอัญชลี แพรกปาน
5.3 นางคนึงนิจ ศรี สุวรรณ

ทีมจัดทำรำยงำนกำรวิจยั
1. กำรประเมินควำมพึงพอใจของ
ประชำชนที่มีต่อกำรดำเนินงำน
1.1 นายรัฐศวรรธน์ กิ่งแก้ว (30%)
1.2 นางสาววิไลวรรณ ชานาญคา (30%)
1.3 นางสาวทรายทอง เสมอภาค (20%)
1.4 นางสาวประวิตรี ดุกทอง (20%)
2. กำรประเมินควำมพึงพอใจของ
ประชำชนที่มีต่อกำรให้ บริกำร
2.1 นางคนึงนิจ ศรี สุวรรณ (30%)
2.2 นางอัญชลี แพรกปาน (25%)
2.3 นางสาวสุ กญั ญา ใจเย็น (25%)
2.4 นางสาวเสาวภาคย์ เพชรฤทธิ์ (20%)

บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
กำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อกำรให้ บริกำร
ของเทศบำลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมรำช ประจำปี 2560

โดย

รัฐศวรรธน์ กิง่ แก้ว และคณะ

วิทยำลัยเทคโนโลยีภำคใต้ SCT
โครงกำรนีไ้ ด้ รับงบประมำณจำกเทศบำลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมรำช
ปี งบประมำณ 2561

คำนำ
เทศบาลเมืองทุ่งสงมีพนั ธกิ จหน้าที่ ในการบริ หารงานและให้บริ การประชาชนผ่านแผนงานโครงการ
พัฒนาต่าง ๆ มากมาย ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติระเบี ยบบริ หารราชการแผ่นดิ น (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2554 ซึ่ งเป็ น
กฎหมายที่เป็ นที่มาของการปฏิรูประบบราชการได้วางกรอบแนวทางการบริ หารราชการไว้วา่ การบริ หารราชการ
ต้องเป็ นไป เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิ ทธิ ภาพ ความคุม้ ค่าใน
เชิ งภารกิ จแห่ งรั ฐ การลดขั้นตอนการปฏิ บตั ิ งาน การลดภารกิ จและยุบเลิ กหน่ วยงานที่ ไม่จาเป็ น การกระจาย
อานาจตัดสิ นใจ การอานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน อันเป็ นที่ มาของพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 การประเมินผลการปฏิบตั ิงานเป็ นสิ่ ง
สาคัญ เพราะการประเมินผลการปฏิ บัติงานอย่างสม่ าเสมอ จะเป็ นการสร้างระบบการควบคุ มตนเองให้มีการ
ตรวจสอบ ติดตาม วัดผลการปฏิ บัติงาน และการประเมิ นผลที่ มีประสิ ทธิ ภาพ โดยเฉพาะการประเมิ นผลการ
ปฏิ บัติราชการที่ นาผลการประเมินมาจากความพึงพอใจของประชาชน สามารถนาผลการประเมิ นไปบริ หาร
ราชการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ได้อย่างถูกต้องเป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี และเป็ นการ
เปิ ดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการตรวจสอบการทางานของเทศบาลได้ทางหนึ่ง
จากการส ารวจความพึ งพอใจของประชาชนที่ มี ต่อ การให้บ ริ ก ารของเทศบาลเมื อ งทุ่ ง สง จัง หวัด
นครศรี ธรรมราช ประจาปี 2560 โดยการสุ่ มตัวอย่างจากประชาชนที่ รับบริ การ จานวน 400 คน ผลปรากฏว่า
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริ การของเทศบาลเมื องทุ่ งสงในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คือมี ค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 3.722 ซึ่งสูงกว่าการประเมิน ประจาปี 2559 ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.419
ผูป้ ระเมินหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าข้อมูลผลการประเมิน จะสามารถนาไปใช้เป็ นประโยชน์ในการพัฒนา
เทศบาลเมืองทุ่งสงอย่างมีประสิ ทธิภาพต่อไป
รัฐศวรรธน์ กิ่งแก้ว และคณะ
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ SCT
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1. ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
การปกครองท้อ งถิ่ น เป็ นการปกครองหลักการกระจายอ านายปกครองโดยรั ฐ บาลมองอ านาจให้
ประชาชนในท้องถิ่นเป็ นการปกครองตามหลักการกระจายอานาจปกครองโดยรัฐบาลมองอานาจให้ประชาชนใน
ท้อ งถิ่ น ไปด าเนิ น การปกครองตนเอง และจัด ท าบริ ก ารสาธารณะบางอย่า งเพื่ อ นสนองความต้อ งการของ
ประชาชนในท้องถิ่น โดยมีอิสระภายในของเขตของกฎหมาย การมองอานาจให้ทอ้ งถิ่นนี้ ทาให้เกิดสภาพการ
ปกครองตนเอง หรื อการปกครองตนเองในท้องถิ่นนับตั้งแต่ พ.ศ. 2540 ต่อมาในปี พ.ศ. 2526 ได้มีการรับมอง
พื้นที่หลายหมู่บา้ นให้เข้ามาอยูใ่ นความรับผิดชอบของแต่ละเทศบาล องค์การบริ หารส่ วนตาบล จึงทาให้ปริ มาณ
ประชากรมีเพิ่มมากขึ้น ซึ่ งการเพิ่มของพื้นที่และการมีประชากรที่ค่อนข้างหนาแน่น ย่อมจะมีผลกระทบต่อการ
ดาเนิ นกิ จการขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น โดยเฉพาะในเรื่ องที่ เกี่ ยวกับการให้บริ การประชาชนทั้งในแง่
คุณภาพและปริ มาณ ไม่วา่ จะเป็ นกระบวนการขั้นตอนในการให้บริ การ ด้านสิ่ งสิ่ งอานวยความสะดวก สิ่ งเหล่านี้
จึงส่งผลกระทบต่อประสิ ทธิภาพในการให้บริ การ
“เทศบาล” เป็ นหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่มีความสาคัญรู ปแบบหนึ่ง ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามพระราช
บัญ ญัติ เ ทศบาล พ.ศ. 2476 และเริ่ ม มี ก ารจัด ตั้ง ในปี พ.ศ.2478 โดยก าหนดรู ป แบบเทศบาลออกเป็ น
3 รู ปแบบ ได้แก่ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตาบล อานาจหน้าที่ของเทศบาล เมื่อพิจารณาอานาจ
หน้าที่ ของเทศบาลโดยทัว่ ไปในขอบเขตที่ กว้าง อาจกล่าวได้ว่า สภาเทศบาลเป็ นองค์กรที่ มีหน้าที่ อย่างน้อย
3 ประการ คื อ 1) กาหนดนโยบายในการให้บริ การสาธารณะต่าง ๆ แก่ประชาชนในท้องถิ่ นนั้น 2) อนุ มตั ิงบ
ประมาณประจาปี เพื่อนาไปใช้จ่ายในการปฏิบตั ิงาน 3) ควบคุมการบริ หารงานของคณะผูบ้ ริ หาร การปฏิบตั ิงาน
ตามอานาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็ นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วธิ ี การบริ หารกิจการบ้านเมืองที่
ดี และให้คานึงถึงการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทางบประมาณ การจัดซื้ อ
จัดจ้างการตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิ บตั ิงานและการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามระเบี ยบ
ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกาหนดมาตรา 51 ภายใต้บงั คับกฎหมาย
เทศบาลเมืองทุ่งสง ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ตาบลปากแพรก อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช มีพ้ืนที่
ทั้งหมดรวม 7.17 ตารางกิโลเมตร แบ่งออกเป็ นชุมชนย่อย 20 ชุมชน และ 1 ย่านการค้า เดิมมีฐานะเป็ นเทศบาล
ตาบลปากแพรก (โดยประกาศพระราชกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 21 มิถุนายนพ.ศ. 2483) ต่อมาได้รับการยกฐานะโดย
ประกาศกระทรวงมหาดไทย ยกฐานะและเปลี่ ยนชื่ อเป็ นเทศบาลเมืองทุ่งสง เมื่อวันที่ 8 มี นาคม พ.ศ.2547
เทศบาลเมืองทุ่งสง เป็ นชุมชนที่มีแนวโน้มการขยายตัวสูงและเป็ นศูนย์กลางความเจริ ญแห่งหนึ่งของจังหวัด โดย
เริ่ มจากการเป็ นชุมทางการคมนาคมขนส่งทางรถไฟซึ่งมีผลให้เกิดการค้าและการบริ การอื่น ๆ ตามมา
เทศบาลเมืองทุ่งสงมีพนั ธกิจในการให้บริ การประชาชนตามแผนงานโครงการพัฒนาต่างๆ มากมาย ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่ งเป็ นกฎหมายที่เป็ นที่มาของการปฏิ รูป
ระบบราชการได้วางกรอบแนวทางการบริ หารราชการไว้วา่ การบริ หารราชการต้องเป็ นไป เพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิ ทธิภาพ ความคุม้ ค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอน
การปฏิ บตั ิ งาน การลดภารกิ จและยุบเลิกหน่ วยงานที่ ไม่จาเป็ น การกระจายอานาจตัดสิ นใจ การอานวยความ
สะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน อันเป็ นที่ มาของพระราชกฤษฎี กาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริ หารกิ จการบ้านเมืองที่ ดี พ.ศ. 2546 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 10 ตุลาคม 2546 โดยเนื้ อหาเป็ นการ
กาหนดแนวทางการบริ หารราชการ เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ในการบริ หารราชการ
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เทศบาลเมืองทุ่งสงเป็ นหน่วยงานปกครองส่ วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ฉะนั้น
การให้บริ การ การอานวยความสะดวกต่อประชาชนให้มากขึ้น มีการให้บริ การที่ ดี ประชาชนผูร้ ับบริ การก็จะ
ได้รับประโยชน์ การประเมินคุณภาพการให้บริ การจึงเป็ นการตรวจสอบว่าที่ผา่ นมาการให้บริ การที่ดาเนินการใน
ปั จจุบนั ประชาชนได้รับประโยชน์มากน้อยแค่ไหน และบริ การนั้นมีคุณภาพอยูใ่ นระดับใด มีปัจจัยหรื อปั ญหา
อุปสรรคใดที่ทาให้การบริ การประชาชนของเทศบาลเมืองทุ่งสงไม่มีประสิ ทธิภาพ เพื่อจะได้นาข้อมูลมาปรับปรุ ง
แก้ไข และเป็ นแนวทางในส่ งเสริ มให้เกิ ดการบริ หารจัดการที่ ดีในเทศบาลเมื องทุ่ งสงอีกทางหนึ่ ง และมี ส่วน
ผลักดันให้หน่วยงานสามารถนานโยบายสู่การปฏิบตั ิให้เป็ นรู ปธรรมได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากที่สุด
2. วัตถุประสงค์ ของกำรประเมิน
2.1 เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนที่ มีต่อการให้บริ การของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด
นครศรี ธรรมราช ประจาปี 2560
3. ขอบเขตของกำรประเมิน
3.1 ขอบเขตด้ ำนเนื้อหำ
การประเมินครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริ การของเทศบาล
เมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ด้านการให้บริ การประชาชน โดยครอบคลุมตามประกาศเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรี ธรรมราช เรื่ องการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิ บตั ิราชการเพื่อประชาชน 30 กระบวนงาน
บริ การ ซึ่งแบบประเมิน ประกอบด้วย 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ข้อมูลแสดงความคิดเห็นจากความพึงพอใจของประชาชนที่ มีต่อการให้บริ การของเทศบาล
เมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประจาปี 2560
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นทัว่ ไปและข้อเสนอแนะ
3.2 ขอบเขตด้ ำนประชำกร
ประชำกร
ประชากรที่ ใช้ในการศึ กษาค้นคว้าครั้ งนี้ เป็ นประชาชนที่ รับ บริ การจาก 6 กลุ่ มงาน ได้แก่ 1) งาน
ทะเบียนราษฎร์ 2) งานห้องสมุด 3) กองสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม 4) กองคลัง 5) กองสวัสดิการสังคม และ 6)
กองช่าง ของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประจาปี 2560 จานวน 65,136 คน
(ที่มา: จาก 6 กลุ่มงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ข้ อมูล ณ เดือนกันยายน พ.ศ. 2560)
กลุ่มตัวอย่ ำง
สุ่มจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ เป็ นประชาชนที่รับบริ การจากเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด
นครศรี ธรรมราช ประจาปี 2560 ประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่ ใช้ในการศึ กษาด้วยความเชื่ อมัน่ 95%
( = .05) ซึ่ งเที ยบจากตารางขนาดกลุ่มตัวอย่างของยามาเน่ (ล้ วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2538 : 297 ;
อ้ างอิ งจาก Yamane. 1967) ปรากฏว่าต้องใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 395 คน แต่ผปู ้ ระเมินกาหนดที่ 400 คน
(ร้อยละ 0.615 ของ 65,136 คน) ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling)
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4. นิยำมศัพท์ เฉพำะ
4.1 คุณภาพการให้บริ การ หมายถึง ระบบการให้บริ การที่ตรงกับความต้องการของผูร้ ับบริ การ ตรงตาม
ข้อกาหนดกฎระเบียบของเทศบาลเมืองทุ่งสง และผลที่ได้รับมีประสิ ทธิภาพ
4.2 ด้านการให้บริ การของพนักงาน หมายถึ ง คุณภาพการปฏิ บตั ิงานของพนักงาน/เจ้าหน้าที่ ในการ
ให้บริ การแก่ผมู ้ ารับบริ การในหน่วยงานของเทศบาลเมืองทุ่งสง รวมถึงมีความรู ้ความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ มี
ความซื่อสัตย์ ความถูกต้องในการบริ การเอกสารและระบบสื่ อสารของเทศบาล
4.3 ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริ การ หมายถึง ระบบการให้บริ การต่อผูร้ ั บบริ การมีข้ นั ตอนที่
ชัดเจน เข้าใจง่ายและปฏิบตั ิได้จริ ง
4.4 ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก หมายถึ ง เทศบาลเมื องทุ่ งสงจัดให้มีสิ่งอานวยความสะดวกไว้คอย
บริ การสาหรับผูม้ าติดต่อตามจุดให้บริ การอย่างเพียงพอและเหมาะสม เช่น ที่จอดรถ บริ การน้ าดื่ม ห้องน้ า ที่นงั่ รอ
เป็ นต้น
4.5 เทศบาล หมายถึง การปกครองท้องถิ่นรู ปแบบหนึ่ง ซึ่ งกฎหมายได้กาหนดอานาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบให้เหมาะสมกับการบริ หารจัดการท้องถิ่นของตนเอง ในที่ น้ ี หมายถึง เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด
นครศรี ธรรมราช
5. ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ ำจะได้ รับ
5.1 ทาให้ทราบถึงระดับของความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การของเทศบาลเมืองทุ่ งสง
จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประจาปี 2560
5.2 ทราบแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการให้บริ การของเทศบาลเมืองทุ่งสง ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริ การ
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริ การ และด้านสิ่ งอานวยความสะดวก
6. ขอบเขตด้ ำนเนื้อหำ
การประเมินครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริ การของเทศบาล
เมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ด้านการให้บริ การประชาชน โดยครอบคลุมตามประกาศเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรี ธรรมราช เรื่ องการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิ บตั ิราชการเพื่อประชาชน 30 กระบวนงาน
บริ การ ซึ่งแบบประเมิน ประกอบด้วย 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ข้อมูลแสดงความคิดเห็นจากความพึงพอใจของประชาชนที่ มีต่อการให้บริ การของเทศบาล
เมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประจาปี 2560
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นทัว่ ไปและข้อเสนอแนะ
7. ขอบเขตด้ ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ ำง
ประชำกร
ประชากรที่ ใช้ในการศึ กษาค้นคว้าครั้ งนี้ เป็ นประชาชนที่ รับ บริ ก ารจาก 6 กลุ่ มงาน ได้แก่ 1) งาน
ทะเบี ยนราษฎร์ 2) งานห้องสมุด 3) กองสาธารณสุ ข และสิ่ งแวดล้อม 4) กองคลัง 5) กองสวัสดิ การสังคม และ
6) กองช่าง ของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประจาปี 2560 จานวน 65,136 คน
(ที่มา: จาก 6 กลุ่มงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ข้ อมูล ณ เดือนกันยายน พ.ศ. 2560)
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กลุ่มตัวอย่ ำง
สุ่มจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ เป็ นประชาชนที่รับบริ การจากเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด
นครศรี ธรรมราช ประจาปี 2561 ประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่ ใช้ในการศึ กษาด้วยความเชื่ อมัน่ 95%
( = .05) ซึ่ งเที ยบจากตารางขนาดกลุ่มตัวอย่างของยามาเน่ (ล้ วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2538 : 297 ;
อ้ างอิ งจาก Yamane. 1967) ปรากฏว่าต้องใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 395 คน แต่ผปู ้ ระเมินกาหนดที่ 400 คน
(ร้อยละ 0.615 ของ 65,136 คน) ซึ่ งได้มาจากการสุ่ มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) โดยกาหนดการเก็บ
ข้อมูลตามสัดส่วนประชาชนที่รับบริ การจากกลุ่มงานต่าง ๆ ดังแสดงในตารางที่ 1
ตำรำงที่ 1 กลุ่มตัวอย่ ำงทีใ่ ช้ ในกำรประเมิน
ลำดับ
1

2
3

4
5
6

กลุ่มงำน
งานทะเบียนราษฎร์
-รับบริ การงานทะเบียนราษฎร์
-ทาบัตรประจาตัวประชาชน
งานห้องสมุด
-รับบริ การห้องสมุด
กองสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อม
-รับบริ การคลินิกชุมชนอบอุน่
-ยืน่ คาขออนุญาตรถบรรทุกศพ
-ชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
-ชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสถานที่สะสม/จาหน่ายอาหาร
-ชาระค่าธรรมเนียมหนังสื อรับรองการแจ้งสถานที่สะสม/จาหน่ายอาหาร
-ชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน
-ชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจาหน่ายสิ นค้าในที่หรื อทางสาธารณะ
-ชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการประเภทที่ 3
พ.ร.บ.ควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง (เป็ นภารกิจถ่ายโอน)
กองคลัง
-ชาระภาษี
กองสวัสดิการสังคม
-รับบริ การงานสังคมสงเคราะห์
กองช่าง
-ยืน่ คาร้องทุกข์
-ยืน่ คาขออนุญาตไม้พ้นื เวที
-ยืน่ คาขออนุญาตหิ นคลุก
-ยืน่ คาขออนุญาตไม้ประดับ

จำนวน

กลุ่มตัวอย่ ำง

ประชำกร (คน)

(คน)

12,546

77

26,017

160

18,841

116

3,674

23

3,670

22

388

2
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-ยืน่ คาขออนุญาตหลอดไฟแสงสว่าง
-ยืน่ คาขอรับรองทางสาธารณะ
-ยืน่ คาขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้ อถอน เคลื่อนย้ายอาคาร
รวม

65,136

400

8. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในกำรศึกษำค้ นคว้ ำ
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ให้บริ การของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราชประจาปี 2560 แบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ
โดยแบ่งออกเป็ น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ข้อมูลแสดงความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริ การของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด
นครศรี ธรรมราช ประจาปี 2560
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นทัว่ ไปและข้อเสนอแนะ
9. วิธีกำรเก็บข้ อมูล
การประเมินนี้จะใช้วธิ ีการเก็บข้อมูล ดังนี้
1) ลงส ารวจพื้ น ที่ จ ริ งโดยการใช้แ บบสอบถามปลายปิ ด และแบบสอบถามปลายเปิ ด ส าหรั บ
แบบสอบถามปลายเปิ ด และข้อเสนอแนะต่าง ๆ จะใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิ งลึ ก บันทึ กข้อมูลลงแบบสอบถาม
บันทึกภาพนิ่ง เก็บข้อมูลในพื้นที่งานบริ การต่าง ๆ และเก็บข้อมูลตามชุมชน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เคยใช้บริ การ
มีการกระจายข้อมูลให้ครบตามปริ มาณกลุ่มตัวอย่างที่กาหนด

ภำพที่ 1 กำรลงสำรวจพื้นทีจ่ ริง
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2) วิเคราะห์ผลการประเมิน
3) นาผลการวิเคราะห์ ผลการประเมินประชุมร่ วมกับกองวิชาการและแผนงานวิชาการเพื่อสรุ ปผลการ
ประเมิน
4) รายการผลการประเมิน
10. กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
การประเมินนี้จะใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1) นาผลที่ได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ค่าทางสถิติ โดยคานวณหาค่าสถิติพ้ืนฐาน ด้วยโปรแกรม
สาเร็ จรู ป SPSS for Windows ได้แก่ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เพื่อวัดค่าเฉลี่ย
และการกระจายของข้อมูล และนาเสนอในรู ปแบบตารางพร้อมกับพรรณนาประกอบ
2) การใช้กระบวนการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามวัตถุประสงค์ท้ งั 4 ข้อจะใช้หลักการสังเคราะห์ มูลตีความ
(Interpretive Analysis)
ระดับ การแปรผลจากการใช้สถิ ติเ ชิ งพรรณนา ได้แ ก่ ค่า ร้ อยละ (%) ค่าเฉลี่ ย ( x ) และค่ าเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (S.D) จากแบบสอบถามซึ่งใช้มาตราส่วน (Rating Scale) ตามแบบไลเกิร์ดจะแบ่งมาตราส่วนออกเป็ น 5
ลาดับ คือ
มำตรำส่ วน
คะแนน
มากที่สุด
5
มาก
4
ปานกลาง
3
น้อย
2
น้อยที่สุด
1
การแปลความหมายของข้อมูล พิจารณาจากคะแนนเฉลี่ย (Mean) โดยกาหนดเกณฑ์ในการคานวณค่า
คะแนนของ John W.Best ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย
4.50 - 5.00
ร้อยละ 90.00-100.00
หมายถึง มากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย
3.50 - 4.49
ร้อยละ 70.00-89.99
หมายถึง มาก
คะแนนเฉลี่ย
2.50 - 3.49
ร้อยละ 50.00-69.99
หมายถึง ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย
1.50 - 2.49
ร้อยละ 30.00-49.99
หมายถึง น้อย
คะแนนเฉลี่ย
1.00 - 1.49
ร้อยละ 20.00-29.99
หมายถึง น้อยที่สุด
สาหรับข้อมูลที่ได้จากคาถามปลายเปิ ดได้ทาการรวบรวมข้อมูลทั้งหมด และดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ด้วยการจัดจาแนกประเภทข้อความที่ มีลกั ษณะเหมือนกันและคล้ายคลึงกันให้อยู่ในประเภทเดี ยวกัน จากนั้น
วิเคราะห์เนื้อหาของข้อมูลและนาเสนอในรู ปแบบของความเรี ยง
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จากการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล สามารถสรุ ป ผลการประเมิ น ประกอบด้ว ย ข้อ มู ล ความพึ ง พอใจของ
ประชาชนที่ มีต่อการให้บริ การของเทศบาลเมื องทุ่ งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประจาปี 2560 ในประเด็น 3
ประเด็นต่อไปนี้
1) สรุ ปภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริ การ
2) สรุ ปความคิดเห็นทัว่ ไปและข้อเสนอแนะ
3) เปรี ยบเทียบผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ 5 ปี ย้อนหลัง (ประจาปี 2556-2560)
11. ผลกำรวิเครำะห์ ควำมพึงพอใจของประชำชนทีม่ ตี ่ อกำรให้ บริกำร (ในภำพรวม) ของเทศบำลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมรำช ประจำปี 2560
ตำรำงที่ 2 สรุปควำมพึงพอใจของประชำชนทีม่ ตี ่อกำรให้ บริกำร (แยกตำมกลุ่มงำน) ของเทศบำลเมืองทุ่งสง
นครศรีธรรมรำช ประจำปี 2560
กลุ่มงำน
ค่ ำเฉลีย่ ค่ ำเบี่ยงเบน
ระดับ
อันดับ
มำตรฐำน ควำมพึงพอใจ
3. กองสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อม
3.786
.439
มาก
1
2. งานห้องสมุด
3.710
.695
มาก
2
5. กองสวัสดิการสังคม
3.709
.383
มาก
3
1. งานทะเบียนราษฎร์
3.670
.536
มาก
4
4. กองคลัง
3.697
.568
มาก
5
6. กองช่าง
3.464
.050
ปานกลาง
6
รวม
3.722
.575
มำก
จากการสารวจควำมพึง พอใจของประชำชนที่มีต่ อ กำรให้ บริ ก ำรของเทศบาลเมื อ งทุ่ ง สง จัง หวัด
นครศรี ธรรมราช ประจาปี 2560 โดยการสุ่ มตัวอย่างจากประชาชนที่ รับบริ การ จานวน 400 คน ผลปรากฏว่า
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริ การของเทศบาลเมืองทุ่งสงในภำพรวมอยู่ในระดับมำก คือมีค่ำเฉลีย่ เท่ ำกับ
3.722 โดยสามารถเรี ยงลาดับความพึงพอใจกลุ่มงานต่าง ๆ 3 อันดับแรก ได้ดงั นี้
ควำมพึงพอใจมำกทีส่ ุ ด 3 อันดับแรก (เรียงจำกมำกไปหำน้ อย)
อันดับที่ 1 กองสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อม ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก คือมีค่าเฉลี่ย
3.786
อันดับที่ 2 งานห้องสมุด ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง คือมีค่าเฉลี่ย 3.710
อันดับที่ 3 กองสวัสดิการสังคม ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง คือมีค่าเฉลี่ย 3.709
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ตำรำงที่ 3 สรุปควำมพึงพอใจของประชำชนทีม่ ตี ่อกำรให้ บริกำร (ในภำพรวม) ของเทศบำลเมืองทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมรำช ประจำปี 2560
ประเด็นกำรพิจำรณำ
ค่ ำเฉลีย่
ค่ ำเบี่ยงเบน
ระดับ
มำตรฐำน
ควำมพึง
พอใจ
1. ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริ การ
1. เจ้าหน้าที่พดู จาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัวเรี ยบร้อย
3.93
.776
มาก
2. เจ้าหน้าที่ให้บริ การด้วยความเต็มใจ รวดเร็ ว และเอาใจใส่ผมู ้ าติดต่อ
3.84
.763
มาก
รับบริ การ
3. เจ้าหน้าที่ให้คาแนะนา ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง
3.82
.798
มาก
น่าเชื่อถือ
4. เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
3.76
.797
มาก
5. เจ้าหน้าที่ให้บริ การด้วยความเป็ นธรรม
3.86
.767
มาก
6. เจ้าหน้าที่ให้บริ การด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต
3.97
.740
มาก
7. ความเชื่อมัน่ ต่อเจ้าหน้าที่ให้บริ การ
3.89
.773
มาก
8. ภาพรวมความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ให้บริ การ
3.87
.810
มาก
2. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริ การ
9. มีป้ายประชาสัมพันธ์สถานที่และป้ ายบอกจุดที่ให้บริ การในแต่ละ
3.78
.768
มาก
ภารกิจไว้
10. มีช่องทางการให้บริ การที่หลากหลาย
3.62
.807
มาก
11. มีช่องทางการให้บริ การเร่ งด่วนแก่ผพู ้ ิการ ผูส้ ูงอายุ และหญิง
3.57
.858
มาก
ตั้งครรภ์
12. ขั้นตอนการให้บริ การมีระบบไม่ยงุ่ ยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน
3.85
.766
มาก
13. ขั้นตอนการให้บริ การแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ ว
3.78
.766
มาก
14. แบบฟอร์มในการยืน่ เรื่ องต่าง ๆ ชัดเจนและอ่านเข้าใจง่าย
3.85
.674
มาก
15. มีผงั แสดงลาดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริ การอย่างชัดเจน
3.77
.762
มาก
16. ระยะเวลาในการปฏิบตั ิหรื อให้บริ การเรื่ องต่าง ๆ มีความรวดเร็ ว
3.76
.696
มาก
17. ความเชื่อมัน่ ต่อกระบวนการขั้นตอนการให้บริ การ
3.80
.723
มาก
18. ภาพรวมความพึงพอใจต่อกระบวนการขั้นตอนการให้บริ การ
3.81
.745
มาก
3. ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก
19. การจัดสิ่ งอานวยความสะดวกในสถานที่ให้บริ การด้านที่จอดรถ
3.12
.965
ปานกลาง
20. การจัดสิ่ งอานวยความสะดวกในสถานที่ให้บริ การด้านทางลาดคน
3.47
.872
ปานกลาง
พิการ
21. การจัดสิ่ งอานวยความสะดวกในสถานที่ให้บริ การด้านที่บริ การน้ า
3.46
.875
ปานกลาง
ดื่ม
22. การจัดสิ่ งอานวยความสะดวกในสถานที่ให้บริ การด้านที่นงั่ รอ
3.62
.854
มาก
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23. การจัดสิ่ งอานวยความสะดวกในสถานที่ให้บริ การด้านห้องน้ า ที่
เพียงพอ มีความสะอาดและเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
24. มีเครื่ องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริ การข้อมูลสารสนเทศ
25. มีการจัดผังการให้บริ การและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจนสะดวก
เหมาะสม
26. อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย
27. ความเชื่อมัน่ ต่อสิ่ งอานวยความสะดวก
28. ภาพรวมความพึงพอใจต่อสิ่ งอานวยความสะดวก
รวม

ค่ ำเฉลีย่

ค่ ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน

3.45

.863

ระดับ
ควำมพึง
พอใจ
ปานกลาง

3.52
3.68

.884
.803

มาก
มาก

3.81
3.78
3.79
3.722

.765
.750
.768
.575

มาก
มาก
มาก
มำก

จากการสารวจควำมพึง พอใจของประชำชนที่มีต่ อ กำรให้ บริ ก ำรของเทศบาลเมื อ งทุ่ ง สง จัง หวัด
นครศรี ธรรมราช ประจาปี 2560 โดยการสุ่ มตัวอย่างจากประชาชนที่ รับบริ การ จานวน 400 คน ผลปรากฏว่า
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริ การของเทศบาลเมืองทุ่งสงในภำพรวมอยู่ในระดับมำก คือมีค่ำเฉลีย่ เท่ ำกับ
3.722 โดยสามารถเรี ยงลาดับความพึงพอใจ 3 อันดับแรก และ 3 อันดับหลัง ได้ดงั นี้
ควำมพึงพอใจมำกทีส่ ุ ด 3 อันดับแรก (เรียงจำกมำกไปหำน้ อย)
อันดับที่ 1 ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริ การ
ข้อ 6 เจ้าหน้าที่ให้บริ การด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต
ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก คือมีค่าเฉลี่ย 3.97
อันดับที่ 2 ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริ การ
ข้อ 1 เจ้าหน้าที่พดู จาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัวเรี ยบร้อย
ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก คือมีค่าเฉลี่ย 3.93
อันดับที่ 3 ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริ การ
ข้อ 7 ความเชื่อมัน่ ต่อเจ้าหน้าที่ให้บริ การ
ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก คือมีค่าเฉลี่ย 3.89
ควำมพึงพอใจน้ อยทีส่ ุ ด 3 อันดับหลัง (เรียงจำกน้ อยไปหำมำก)
อันดับที่ 1 ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริ การ
ข้อ 19 การจัดสิ่ งอานวยความสะดวกในสถานที่ให้บริ การด้านที่จอดรถ
ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง คือมีค่าเฉลี่ย 3.12
อันดับที่ 2 ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริ การ
ข้อ 23 การจัดสิ่ งอานวยความสะดวกในสถานที่ให้บริ การด้านห้องน้ าที่เพียงพอ มีความสะอาดและเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้อย
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ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง คือมีค่าเฉลี่ย 3.45
อันดับที่ 3 ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริ การ
ข้อ 21 การจัดสิ่ งอานวยความสะดวกในสถานที่ให้บริ การด้านห้องน้ า ที่เพียงพอ มีความสะอาดและเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้อย
ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง คือมีค่าเฉลี่ย 3.46
12. ควำมคิดเห็นทัว่ ไปและข้ อเสนอแนะ
ตำรำงที่ 4 สิ่งทีป่ ระชำชนมีควำมต้ องกำรให้ ปรับปรุงกำรให้ บริกำรเป็ นเรื่ องเร่ งด่ วนในปี ต่ อไป 5 อันดับแรก
(ในภำพรวมทุกกลุ่มงำน)
ลำดับ
รำยกำร
1 ที่จอดรถ ที่จอดรถควรทาหลังคา ที่จอดรถสาหรับติดต่องานเทศบาล อยากให้มีพ้นื ที่จอดรถสาหรับผู ้
ไปติดต่องานที่เทศบาลมากกว่านี้ โดยส่วนใหญ่รถที่จอดจะเป็ นของพนักงานเทศบาล แนะนาให้
พนักงานเทศบาลนารถไปจอดในโซนด้านหลัง (เพราะจอดนาน) และผูไ้ ปติดต่อจอดด้านหน้า (ใช้
เวลาน้อยกว่า) และมีเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่ องจัดระเบียบการจอดรถ
2 ห้องน้ ามีนอ้ ย เพิ่มห้องน้ าสาหรับคนพิการ ขยายห้องน้ าและทาห้องน้ าให้สะอาดยิง่ ขึ้น ให้มีกลิ่นหอม
กระดาษทิชชู่ในห้องน้ าไม่มีบริ การ ควรปรับปรุ งประตูหอ้ งน้ า
3 สถานที่ให้บริ การคับแคบ ที่นงั่ รอน้อย ห้องน้ าแคบ การมารอแต่ละครั้งนานมากโดยเฉพาะเด็ก ๆ ที่นงั่
รอ ควรมีสถานที่เล่นของเด็ก ๆ ให้เด็กได้ผอ่ นคลายบ้าง
4 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ ควรปรับปรุ งสัญญาณ wifi อุปกรณ์คอมพิวเตอร์บางเครื่ องใช้ไม่ได้
เครื่ องมืออุปกรณ์สารสนเทศไม่เพียงพอ ไม่ทนั สมัย ปลัก๊ ไฟแต่ละที่มีความชารุ ดเล็กน้อย อยากให้เพิ่ม
ปลัก๊ สาหรับต่อสายโน้ตบุ๊ค ควรเล่นเกมส์ออนไลน์ได้
5 ที่บริ การน้ าดื่มยังมีนอ้ ย เวลาคนเยอะต้องต่อแถวยาว บริ การน้ าดื่มด้วยแก้วกระดาษ
ตำรำงที่ 5 สิ่งทีป่ ระชำชนมีควำมต้ องกำรให้ ปรับปรุงกำรให้ บริกำรเป็ นเรื่ องเร่ งด่ วนในปี ต่ อไป
(1. งำนทะเบียนรำษฎร์ )
ลำดับ
รำยกำร
1 ที่จอดรถ ที่จอดรถควรทาหลังคา
2 ห้องน้ ามีนอ้ ย เพิ่มห้องน้ าสาหรับคนพิการ
3 ที่บริ การน้ าดื่มยังมีนอ้ ย เวลาคนเยอะต้องต่อแถวยาว บริ การน้ าดื่มด้วยแก้วกระดาษ
4 ในตอนพักเที่ยงเวลา 12.00-13.00 น. ควรมีพนักงานเจ้าหน้าที่ไว้ให้บริ การ (สลับกันพักเที่ยง) เพื่อให้มี
การบริ การอย่างทัว่ ถึง และเข้าใจสภาพเป็ นอยูข่ องประชาชนคนทางานอย่างแท้จริ ง
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ตำรำงที่ 6 สิ่งทีป่ ระชำชนมีควำมต้ องกำรให้ ปรับปรุงกำรให้ บริกำรเป็ นเรื่ องเร่ งด่ วนในปี ต่ อไป
(2. งำนห้ องสมุด)
ลำดับ
รำยกำร
1 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ ควรปรับปรุ งสัญญาณ wifi อุปกรณ์คอมพิวเตอร์บางเครื่ องใช้ไม่ได้
เครื่ องมืออุปกรณ์สารสนเทศไม่เพียงพอ ไม่ทนั สมัย ปลัก๊ ไฟแต่ละที่มีความชารุ ดเล็กน้อย อยากให้เพิ่ม
ปลัก๊ สาหรับต่อสายโน้ตบุ๊ค ควรเล่นเกมส์ออนไลน์ได้
2 การจัดเรี ยงหมวดหมูห่ นังสื อให้หาง่ายขึ้น ควรมีหนังสื อใหม่ๆ มาตลอด เช่น หนังสื อแนวข้อสอบ การ
วางหนังสื อที่ช้ นั สูงเกินไปทาให้คนตัวเล็กหยิบไม่ถึง ปรับปรุ งมุมหนังสื อสาหรับคนพิการและ
ผูส้ ูงอายุ เพิ่มจานวนหนังสื อตามหลักสูตรที่มีผอู ้ ่านมากที่สุด ส่วนหนังสื อนิทานให้ใช้หนังสื อที่ไม่
หนามาก เพราะถ้าหนามากเวลาขาดจะติดยากหรื อเปลืองค่าหนังสือ แบ่งประเภทเนื้อหาของหนังสือ
ในแต่ละชั้นของอาคาร
3 ขยายห้องน้ าและทาห้องน้ าให้สะอาดยิง่ ขึ้น ให้มีกลิ่นหอม กระดาษทิชชู่ในห้องน้ าไม่มีบริ การ ควร
ปรับปรุ งประตูหอ้ งน้ า
4 ควรเพิ่มเก้าอี้นงั่ รอหน้าหอสมุด ในห้องสมุดควรเพิ่มที่นงั่ ให้มากกว่าเดิม เพิ่มสถานที่สาหรับนัง่ กิน
ขนม มีหอ้ งนัง่ ทารายงาน ควรมีถงั ขยะที่ช้ นั สอง
5 การฝากกระเป๋ าไว้ดา้ นหน้าบางวันคนมากทาให้บางครั้งหากระเป๋ าไม่เจอ ควรให้ถือกระเป๋ าขึ้นไปได้
กระเป๋ าที่ฝากควรเอาขึ้นมาได้ เพราะว่าบางทีอุปกรณ์ของคนที่เข้ามาใช้บริ การเยอะ ไม่สามารถนา
ขึ้นมาได้ และพอกก่อนออกจากอาคาร ควรมีเจ้าหน้าที่ตรวจกระเป๋ าเพื่อเป็ นการป้ องกันความปลอดภัย
ของห้องสมุด และเป็ นหลักฐานได้วา่ คนที่เข้ามาใช้บริ การไม่ได้ “ขโมย”
6 เจ้าหน้าที่พดู ไม่เพราะ ควรมีการอบรมเจ้าหน้าที่ อยากให้ปรับทัศนคติของบรรณรักษ์ ตั้งแต่ที่เริ่ มเข้า
มาใช้หอ้ งสมุดตั้งแต่ ป.4 ถึง ม.4 ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง บรรณารักษ์ทาหน้าเบื่อโลกตลอด ประเทศ
ไทยคือสยามเมืองยิม้ นะคะ คาพูดคาจาที่ใช้กบั นักเรี ยนหรื อเด็กอายุนอ้ ยๆ ยังไงบรรณารักษ์ก็ไม่ได้ยงุ่
ตลอดเวลา เด็กบางคนลืมของ พอไปเอาก็พดู จาตักเตือน แต่ไม่ตอ้ งทาหน้านัง่ ยิม้ ค่ะ
7 ที่จอดรถไม่เพียงพอและสะดวก
8 ควรมีขนมบริ การฟรี อยากให้มีที่ให้ผใู ้ ช้บริ การได้นงั่ พักรับประทานอาหารด้านนอก
9 แก้วน้ าที่ใช้ควรเป็ นแก้วกระดาษ
10 เพิม่ แอร์ เพิม่ พัดลม แอร์ไม่เปิ ดในบางเวลา
11 ควรรักษาความสะอาดให้มากกว่านี้ บางจุดมีฝนมากตามซอกต่
ุ่
าง ๆ ทาสี อาคารหอสมุดให้สวยงาม
12 เสี ยงรบกวนจากเด็กที่มาเล่นเกมส์/เสี ยงรบกวนจากเด็กที่มาเล่นเกมส์
13 อยากให้มีของเล่นเพิ่มมากขึ้น
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ตำรำงที่ 7 สิ่งทีป่ ระชำชนมีควำมต้ องกำรให้ ปรับปรุงกำรให้ บริกำรเป็ นเรื่ องเร่ งด่ วนในปี ต่ อไป
(3. กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ลำดับ
รำยกำร
1 สถานที่ให้บริ การคับแคบ ที่นงั่ รอน้อย ห้องน้ าแคบ การมารอแต่ละครั้งนานมากโดยเฉพาะเด็ก ๆ ที่นงั่
รอ ควรมีสถานที่เล่นของเด็ก ๆ ให้เด็กได้ผอ่ นคลายบ้าง
2 เจ้าหน้าที่ควรใส่ใจมากขึ้น ควรมีบุคลากรมากกว่านี้เพื่อความรวดเร็ วในการใช้บริ การ พยาบาลพูดจา
ไม่ดี ให้บริ การไม่ค่อยดี
3 กรณี เด็กตัวร้อนมากมีการตรวจกับแพทย์ก่อนทาประวัติเพราะมันช้า พัฒนาให้หมอมาเร็ ว ๆ ควรมี
โซนสาหรับเด็กก่อน
4 สถานที่จอดรถ
5 ความเป็ นระเบียบของตลาด กลิ่นควันจากพ่อค้า-แม่คา้ ประเภทปิ้ งย่าง และจัดการเรื่ องหนู
6 จัดการขยะมูลฝอย เพิ่มถังขยะ ซอยนิกรบารุ ง
7 ช่วยล้างถนนกวาดขยะเศษทรายไม่เคยกวาดเลย เอาน้ ามารดอย่างเดียว ไม่ใส่แว่นหรื อหน้ากากปิ ด ขับ
รถไม่ได้เลยฝุ่ นเยอะมาก ๆ (แถวนาเหนือ)
ตำรำงที่ 8 สิ่งทีป่ ระชำชนมีควำมต้ องกำรให้ ปรับปรุงกำรให้ บริกำรเป็ นเรื่ องเร่ งด่ วนในปี ต่ อไป
(4. กองคลัง)
ลำดับ
รำยกำร
1 ปรับปรุ งสถานที่จอดรถ
ตำรำงที่ 9 สิ่งทีป่ ระชำชนมีควำมต้ องกำรให้ ปรับปรุงกำรให้ บริกำรเป็ นเรื่ องเร่ งด่ วนในปี ต่ อไป
(5. กองสวัสดิกำรสังคม)
ลำดับ
รำยกำร
1 ติดตามการสารวจข้อมูลปั ญหาน้ าท่วม
2 ปรัปรุ งสถานที่จอดรถที่มีมาตรฐาน
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ตำรำงที่ 10 สิ่งทีป่ ระชำชนมีควำมต้ องกำรให้ ปรับปรุงกำรให้ บริกำรเป็ นเรื่ องเร่ งด่ วนในปี ต่ อไป
(6. กองช่ ำง)
ลำดับ
รำยกำร
1 ที่จอดรถสาหรับติดต่องานเทศบาล อยากให้มีพ้นื ที่จอดรถสาหรับผูไ้ ปติดต่องานที่เทศบาลมากกว่านี้
โดยส่วนใหญ่รถที่จอดจะเป็ นของพนักงานเทศบาล แนะนาให้พนักงานเทศบาลนารถไปจอดในโซน
ด้านหลัง (เพราะจอดนาน) และผูไ้ ปติดต่อจอดด้านหน้า (ใช้เวลาน้อยกว่า) และมีเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่ องจัด
ระเบียบการจอดรถ
2 อยากให้จดั เป็ นถนน one way จัดวันคู่ วันคี่ในซอยถนนนิกรบารุ ง เพราะตอนนี้การจราจรติดขัดมาก
โดยเฉพาะหน้าร้านขายดอกไม้อญั ชลี และกรุ ณาเปิ ดใช้สญ
ั ญาณไฟทุกแยกตลาด 24 ชัว่ โมง
3 ให้เทศบาลช่วยดูแลบ้านที่ไม่มีเลขที่ริมคลองชุมชนตะวันออกวัดชัยชุมพล เรื่ องน้ าไฟ เพราะใช้มิเตอร์
รวมกันมานานหลายปี จะขอแยกเป็ นสัดส่วนก็ไม่ได้ เพราะไม่มีบา้ นเลขที่ เพราะเสี ยค่าน้ าค่าไฟมาก
เกินไป (ที่ดินรถไฟ)
13. เปรียบเทียบผลกำรวิเครำะห์ ควำมพึงพอใจของประชำชนทีม่ ตี ่ อกำรให้ บริกำรของเทศบำลเมืองทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมรำช 5 ปี ย้ อนหลัง (ประจำปี 2556-2560)
ตำรำงที่ 11 เปรียบเทียบผลกำรวิเครำะห์ ควำมพึงพอใจของประชำชนทีม่ ตี ่ อกำรให้ บริกำรของเทศบำลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมรำช 5 ปี ย้ อนหลัง (ประจำปี 2556-2560)
ด้ ำน
ค่ ำเฉลีย่
ระดับควำมพึงพอใจ
2556 2557 2558 2559 2560 2556 2557 2558 2559 2560
1. งานทะเบียนราษฎร์
4.06 4.11 4.204 3.452 3.670 มาก มาก มาก ปาน มาก
กลาง
2. งานห้องสมุด
3.66 3.72 3.733 3.308 3.710 มาก มาก มาก ปาน มาก
กลาง
3. กองสาธารณสุขและ
4.47 3.86 3.264 3.456 3.786 มาก มาก ปาน ปาน มาก
สิ่ งแวดล้อม
กลาง กลาง
4. กองคลัง
4.74 4.34 3.535 2.942 3.697 มาก มาก มาก ปาน มาก
กลาง
5. กองสวัสดิการสังคม
3.93 4.37 3.947 3.910 3.709 มาก มาก มาก มาก มาก
6. กองช่าง
3.72 3.06 3.240 3.173 3.464 มาก ปาน ปาน ปาน ปาน
กลาง กลาง กลาง กลาง
รวม
4.09 4.08 3.616 3.419 3.722 มำก มำก มำก ปำน มำก
กลำง

บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
กำรประเมินผลสั มฤทธิ์ของภำรกิจของเทศบำลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมรำช ประจำปี 2560

Inputs

Economy

Processes

Quantity

Quality

Efficiency
Time

Outputs
Outcomes

Effectiveness

6

Cost

โดย

รัฐศวรรธน์ กิง่ แก้ว และคณะ

วิทยำลัยเทคโนโลยีภำคใต้ SCT
โครงกำรนีไ้ ด้ รับงบประมำณจำกเทศบำลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมรำช
ปี งบประมำณ 2561

1
1. วิธีการประเมิน
1) ศึ กษากรอบการประเมิ นผลสัมฤทธิ์ ของภารกิ จของเทศบาลเมื องทุ่ งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช
ประจาปี 2560 ร่ วมกับกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช

ภาพที่ 1 ศึกษากรอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของภารกิจของเทศบาลเมืองทุ่งสง
2) ศึกษาข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา (ปี พ.ศ.2559-2563) เทศบาลเมืองทุ่งสง (ฉบับทบทวน)
ศึกษาเฉพาะ ปี พ.ศ.2560

ภาพที่ 2 ข้ อมูลแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา (ปี พ.ศ.2559-2563) เทศบาลเมืองทุ่งสง

2
3) ศึกษาข้อมูลจากแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองทุ่งสง (พ.ศ. 2560-2562)

ภาพที่ 3 ข้ อมูลแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองทุ่งสง (พ.ศ. 2560-2562)
4) ศึ ก ษาข้อ มู ล จากรายงานการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพัฒ นาเทศบาลเมื อ งทุ่ ง สง ประจ าปี
งบประมาณ 2560

ภาพที่ 4 ข้ อมูลรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจาปี งบประมาณ 2560

3
5) วิเคราะห์ขอ้ มูลจากผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่ มีต่อการดาเนิ นงานเทศบาลเมือง
ทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประจาปี 2560 (ในส่วนของการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล 4
ยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประจาปี 2560)

ภาพที่ 5 ข้ อมูลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการดาเนินงานเทศบาลเมืองทุ่งสง
การประเมิ น ความพึ ง พอใจของประชาชนที่ มี ต่ อ การด าเนิ น งานเทศบาลเมื อ งทุ่ ง สง จั ง หวัด
นครศรี ธรรมราช ประจาปี 2560 (ในส่วนของการดาเนิ นงานตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาของเทศบาล 4 ยุทธศาสตร์
ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประจาปี 2560) ดังแสดงในตาราง
ตารางที่ 1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของเทศบาล 4 ยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง
ยุทธศาสตร์ ที่

ยุทธศาสตร์ ด้าน

1

พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพ
มาตรฐานที่เหนือกว่า

2

ร่ วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่ งแวดล้อม ป้ องกันน้ าท่วม สู่เมือง
น่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน

3

ร่ วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวติ ที่ดีกว่า

4

ปรับปรุ งและพัฒนาการบริ หารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริ หารจัดการ
ที่ดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่ วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริ ยะ

4
6) การประเมินผลสัมฤทธิ์ การดาเนิ นงานตามแผนยุทธศาสตร์ เทศบาลเมืองทุ่ งสง ปี พ.ศ. 2560 ตาม
แบบฟอร์มการประเมิน ดังแสดงในภาพ

ภาพที่ 6 แบบฟอร์ มการประเมินผลสัมฤทธิ์การดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เทศบาลเมืองทุ่งสง ปี พ.ศ. 2560
7) ศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์เทศบาลเมืองทุ่งสง

ภาพที่ 7 ตัวอย่ างหน้ าเว็บไซต์ เทศบาลเมืองทุ่งสง

5
8) เก็บข้อมูลจากการจัดเวทีรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่ มีต่อการดาเนิ นงาน
เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประจาปี 2560 โดยรับฟังความคิดเห็นของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง

ภาพที่ 8 การเก็บข้ อมูลจากการจัดเวทีรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่อการดาเนินงาน
เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปี 2560
9) สอบถามและสัมภาษณ์ผทู ้ ี่เกี่ ยวข้องเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ การดาเนิ นงานตามแผนยุทธศาสตร์ เทศบาล
เมืองทุ่งสง ปี พ.ศ. 2560 โดยมีข้ นั ตอนการสอบถามและสัมภาษณ์ผทู ้ ี่เกี่ยวข้อง ดังแสดงในตาราง
ตารางที่ 2 แสดงขั้นตอนการสอบถามและสัมภาษณ์ ผ้ทู เี่ กีย่ วข้ องเกีย่ วกับผลสัมฤทธิ์การดาเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ เทศบาลเมืองทุ่งสง ปี พ.ศ. 2560
ลาดับ

ขั้นตอนการสอบถามและสัมภาษณ์

ตัวแทนหน่ วยงานผู้ถูกสอบถามหรื อถูกสัมภาษณ์

1

ศึกษากรอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของภารกิจของ
เทศบาลเมืองทุ่งสง

กองวิชาการและแผนงาน (ฝ่ ายบริ การและ
เผยแพร่ วชิ าการ)

2

จัดทาหนังสื อขอความอนุเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อใช้
ประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์

ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3

จัดทาแบบฟอร์มการสอบถามและสัมภาษณ์

ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4

สอบถามและสัมภาษณ์ ยุทธศาสตร์ ที่ 1
พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่
เหนือกว่า

1. กองการศึกษา (ฝ่ ายบริ หารการศึกษา/
ฝ่ ายส่งเสริ มการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
2. โรงเรี ยนเทศบาลวัดชัยชุมพล
3. โรงเรี ยนเทศบาลวัดโคกสะท้อน
4. โรงเรี ยนมัธยมศึกษาเทศบาลวัดท่าแพ
5. โรงเรี ยนเทศบาลบ้านนาเหนือ
6. โรงเรี ยนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง
7. โรงเรี ยนรี สอร์ทอนุบาลทุ่งสง

6
ลาดับ

ขั้นตอนการสอบถามและสัมภาษณ์

ตัวแทนหน่ วยงานผู้ถูกสอบถามหรื อถูกสัมภาษณ์

5

สอบถามและสัมภาษณ์ ยุทธศาสตร์ ที่ 2
ร่ วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
รักษาสิ่ งแวดล้อม ป้ องกันน้ าท่วม สู่เมืองน่าอยูอ่ ย่าง
ยัง่ ยืน

1. สานักปลัดเทศบาล (ฝ่ ายบริ หารงานทัว่ ไป/
ฝ่ ายปกครอง)
2. กองช่าง (ฝ่ ายบริ หารงานทัว่ ไป/ฝ่ ายการโยธา)
3. กองสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อม
(ฝ่ ายบริ หารงานสาธารณสุข)
4. กองช่างสุขาภิบาล (ฝ่ ายจัดการสภาพแวดล้อม
ด้านวัสดุใช้แล้ว)
5. กองสวัสดิการสังคม (ฝ่ ายส่งเสริ มและ
สวัสดิการสังคม)
6. สถานีตารวจภูธรทุ่งสง (งานจราจร)

6

สอบถามและสัมภาษณ์ ยุทธศาสตร์ ที่ 3
ร่ วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสู่คุณภาพชีวติ ที่
ดีกว่า

1. สานักปลัดเทศบาล (ฝ่ ายอานวยการ)
2. กองคลัง (ฝ่ ายบริ หารงานคลัง)
3. กองสวัสดิการสังคม (ฝ่ ายส่งเสริ มและ
สวัสดิการสังคม)
4. งานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย

7

สอบถามและสัมภาษณ์ ยุทธศาสตร์ ที่ 4
ปรับปรุ งและพัฒนาการบริ หารจัดการองค์กรเทศบาล
และองค์กรชุมชนสู่การบริ หารจัดการที่ดีโดยทุกภาคี
มีส่วนร่ วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่
เทศบาลอัจฉริ ยะ

1. สานักปลัดเทศบาล (ฝ่ ายอานวยการ/
ฝ่ ายบริ หารงานทัว่ ไป/ฝ่ ายปกครอง)
2. กองวิชาการและแผนงาน (ฝ่ ายวางแผนและ
งบประมาณ/ฝ่ ายบริ การและเผยแพร่ วชิ าการ)
3. กองคลัง (ฝ่ ายบริ หารงานคลัง/ฝ่ ายพัฒนา
รายได้)
4. กองสวัสดิการสังคม (ฝ่ ายส่งเสริ มและ
สวัสดิการสังคม)
5. ห้องสมุด

10) สรุ ปผลสัมฤทธิ์การดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองทุ่งสง ปี พ.ศ. 2560

7
2. แนวคิดเกีย่ วกับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ
2.1) แนวคิดเกีย่ วกับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ
แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของภารกิจหมายถึง กระบวนการที่มุ่งแสวงหาคาตอบว่านโยบาย
/แผนงาน/ยุทธศาสตร์/โครงการ ที่วางแผนไว้ได้ดาเนิ นงานบรรลุตามวัตถุประสงค์หรื อเป้ าหมายตามที่กาหนดไว้
หรื อไม่ โดยมีมาตรฐานหรื อตัวชี้วดั เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการประเมิน
2.2) วัตถุประสงค์ ของการประเมินผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ
การบริ หารงานมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบตั ิงานที่สอดคล้องเป็ นไปในแนวทางเดียวกับภารกิจ
และวัตถุประสงค์ที่กาหนดขึ้นไว้สาหรับงานนั้น ๆโดยผลลัพธ์ที่เกิ ดขึ้นมีความคุม้ ค่ากับการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและสามารถกาหนดตัวชี้ วดั ผลการทางานได้อย่างชัดเจนซึ่ งจะแสดงผลถึ งความสามารถในการ
บริ หารงานอย่างมีประสิ ทธิภาพและเป็ นประโยชน์ตรงต่อความต้องการของประชาชน
ปั จจัยหลักสาคัญที่ทาให้การบริ หารมุ่งผลสัมฤทธิ์ ประสบความสาเร็ จคือการมีระบบข้อมูลที่เที่ยงตรง
เชื่อถือได้ดงั แสดงในภาพ

Correct

4

ภาพที่ 9 ปัจจัยหลักสาคัญทีท่ าให้ การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ประสบความสาเร็จ
2.3) หลักการประเมินผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ
การประเมินผลสัมฤทธิ์ ของภารกิจเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญของการบริ หารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์เป็ น
การวัดผลความต่อเนื่ องในการปฏิบตั ิงานว่าเป็ นไปตามนโยบายแผนงาน เป้ าหมาย และวัตถุประสงค์ของงานใน
ภาพรวมและงานแต่ ล ะด้า นของหน่ ว ยงานใช้เ ป็ นเครื่ อ งมื อ ในการก ากับ ตรวจสอบการปฏิ บัติ ง าน/การใช้
ทรัพยากรของหน่วยงานให้เป็ นไปอย่างคุม้ ค่าและมีประสิ ทธิภาพ ดังแสดงในภาพ

8

Inputs

Economy

Processes

Quantity

Quality

Efficiency
Time

Outputs
Outcomes

Effectiveness

6

Cost

ภาพที่ 10 หลักการประเมินผลสัมฤทธิ์ของภารกิจและความคุ้มค่ าการใช้ งบประมาณ

3. วิสัยทัศน์ (Vision) ของเทศบาลเมืองทุ่งสง
“ทุ่งสง เมืองแห่งการเรี ยนรู ้”
เมืองชุมทางน่าอยู่
สู่ชุมชนเข้มแข็ง ผาสุกอย่างยัง่ ยืน”
ค่านิยมร่ วม: การศึกษานาการพัฒนา ปวงประชามีส่วนร่ วม
4. พันธกิจ (Mission) ของเทศบาลเมืองทุ่งสง
1. ส่ งเสริ มและสร้างโอกาสและยกระดับการเรี ยนรู ้ ของประชาชน ทั้งในระบบและนอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย อย่างต่อเนื่องให้มีคุณภาพและส่งเสริ มสนับสนุนให้ประชาชนเห็นคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. พัฒนาคุ ณภาพการศึ กษาแก่ เด็กและเยาวชนให้ได้มาตรฐาน มี ความรู ้ คู่คุณธรรม จริ ยธรรม และ
จิตสานึกสาธารณะ มีทกั ษะชีวติ ที่ดี กีฬาเป็ นเลิศ อยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุข
3. ปรับปรุ งและบังคับใช้ผงั เมืองรวมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน รณรงค์ส่งเสริ มให้
คนในชุ มชนมี ร ะเบี ยบวินัย เคารพกฎจราจร ร่ วมกันดู แ ลรั กษาที่ สาธารณะ และปรั บ ปรุ งภูมิ ทัศน์ให้สะอาด
สวยงาม
4. จัดบริ การสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา มีความสะดวกทัว่ ถึง
5. พัฒนาสุขาภิบาลที่ถูกสุขลักษณะ ปราศจากมลพิษจากขยะ ฝุ่ นควันและน้ าเสี ย
6. ส่ งเสริ มสนับสนุนการนาพลังงานทางเลือกมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน ครัวเรื อน และหน่วยงาน
ในเขตเทศบาล
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7. รณรงค์ส่งเสริ มให้ความรู ้เสริ มสร้างพฤติกรรมสุ ขภาพที่ ถูกต้องแก่ประชาชนและให้สามารถเข้าถึง
บริ การสาธารณสุขและลดภาวะเสี่ ยงจากโรคภัยต่าง ๆ
8. จัดสวัสดิการสังคมที่ดีแก่ประชาชน โดยเฉพาะผูด้ อ้ ยโอกาส คนยากจน คนพิการ
9. ส่งเสริ มและเสริ มสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มนั่ คงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชน/เอกชนมี
ส่วนร่ วมในการลงทุน สนับสนุนและส่งเสริ มการเพิ่มมูลค่าผลผลิต แปรรู ป และการกระจายสิ นค้าที่เป็ นธรรม
10. พัฒนาระบบบริ การที่ดีแก่ประชาชนให้ได้รับความพึงพอใจจากการบริ หารงานของเทศบาล และ
ส่งเสริ มสนับสนุนกลุ่ม/องค์กรชุมชนให้เข้มแข็ง
11. บูรณาการความร่ วมมือทุกภาคส่ วนทั้งในเขตเทศบาลและใกล้เคี ยงเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการ
บริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับภารกิจถ่ายโอนภารกิจตามกฎหมาย
5. จุดมุ่งหมายการพัฒนา (Goals) ของเทศบาลเมืองทุ่งสง
1. ประชาชนได้รับโอกาสและยกระดับการเรี ยนรู ้ท้ งั ในและนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่าง
ต่อเนื่องมีคุณภาพและเห็นคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. เด็กเยาวชนมีพฒั นาการด้านการศึ กษาที่ ได้มาตรฐาน มีความรู ้คู่คุณธรรม จริ ยธรรม และจิ ตสานึ ก
สาธารณะ มีทกั ษะชีวติ ที่ดี กีฬาเป็ นเลิศ อยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุข
3. ผังเมื องรวมและโครงสร้ างพื้นฐานได้รับการปรับปรุ งพัฒนาที่ ได้มาตรฐาน ชุมชนมีระเบี ยบวินัย
เคารพกฎจราจร ที่สาธารณะ ภูมิทศั น์สะอาดและสวยงาม
4. สาธารณู ป โภค ไฟฟ้ า ประปา มี ค วามสะดวกทั่วถึ ง สุ ขาภิ บาลได้รับ การพัฒ นาที่ ถู กสุ ข ลัก ษณะ
ปราศจากมลพิษจากขยะ น้ าเสี ย และมีการนาพลังงานทางเลือกมาใช้ให้เกิดประโยชน์
5. ประชาชนมีคุณภาพชีวติ ที่ดี มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง เข้าถึงบริ การสาธารณสุขและลดภาวะเสี่ ยง
จากโรคภัยต่าง ๆ มีสวัสดิการที่ดี
6. เศรษฐกิ จมีความมัน่ คง ประชาชน/เอกชน มีส่วนร่ วมในการลงทุน มี การเพิ่มมูลค่าผลผลิตแปรรู ป
และกระจายสิ นค้าที่เป็ นธรรม นาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
7. ประชาชนได้รับบริ การที่ดี มีความพึงพอใจการบริ หารงานของเทศบาล และสามารถบริ หารจัดการ
กลุ่มองค์กรชุมชนให้เข้มแข็ง
8. บู รณาการความร่ วมมื อทุ กภาคส่ วนทั้งในเขตเทศบาลและใกล้เคี ยงเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการ
บริ หารตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมาย
6. ผลการศึกษายุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา (ปี พ.ศ.2559-2563) เทศบาล
เมืองทุ่งสง (ฉบับทบทวน) ศึกษาเฉพาะ ปี พ.ศ. 2560
คณะกรรมการพัฒนา ได้ประชุ มร่ วมกันกับประชาคมเมืองทุ่ งสง ประกอบด้วย ชุมชนทั้ง 20 ชุ มชน
ประชาชนทุกภาคส่ วน เพื่อทบทวนปั ญหาความต้องการ นาข้อมูลมาวิเคราะห์ศกั ยภาพ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส
และอุปสรรค ตลอดจนได้ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิ จ และจุดมุ่งหมายการพัฒนา ยุทธศาสตร์ การพัฒนา และ
แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้กาหนดไว้และได้มีมติ ดังนี้
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1. คงปั ญหาความต้องการที่ มีอยู่เดิ ม แต่ยงั ไม่ได้รับการแก้ไขหรื อแก้ไขยังไม่แล้วเสร็ จและเพิ่มเติ ม
ปั ญหาความต้องที่เกิดขึ้นใหม่
2. คงไว้ซ่ ึงวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายการพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนา
3. คงไว้ซ่ ึ งแนวทางการพัฒนาที่ ได้กาหนดไว้ โดยปรั บคาหรื อข้อความให้เหมาะสมขึ้ น และ “เพิ่ม
แนวทางการพัฒนาในยุทธศาสตร์ ที่ 2 แนวทางที่ 12 แนวทาง ส่ งเสริ มทุกภาคส่ วนมีส่วนร่ วมพัฒนาเมืองทุ่งสงสู่
เมืองคาร์บอนต่า เมืองจักรยาน เมืองรู ้สูภ้ ยั พิบตั ิ”
จึงสรุ ปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา (ปี พ.ศ.2559-2563) เทศบาล
เมืองทุ่งสง (ฉบับทบทวน) ศึกษาเฉพาะ ปี พ.ศ.2560 ดังนี้
6.1 จานวนแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาของเทศบาลเมืองทุ่งสง
จานวนแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาของเทศบาลเมืองทุ่งสงแยกตามยุทธศาสตร์ การ
พัฒนา 4 ยุทธศาสตร์ มีท้ งั หมด 37 แนวทางการพัฒนา แยกตามยุทธศาสตร์ ได้ดงั นี้
ตารางที่ 3 แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาของเทศบาลเมืองทุ่งสง (แยกตามยุทธศาสตร์ )
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา

จานวนแนวทางการพัฒนา

1. พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬา
แบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า
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2. ร่ วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่ งแวดล้อม
12
ป้ องกันน้ าท่วม สู่เมืองน่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน
(เพิ่มเติมจาก ปี 2558 ที่มี 11 แนวทาง)
3. ร่ วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวติ ที่ดีกว่า
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4. ปรับปรุ งและพัฒนาการบริ หารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กร
ชุมชนสู่การบริ หารจัดการที่ดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่ วมแบบบูรณาการ
รองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริ ยะ
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รวม

37
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ตารางที่ 4 รายละเอียดแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาของเทศบาลเมืองทุ่งสง
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา

รายละเอียดแนวทางการพัฒนา

1. พัฒนาการศึกษา
ศาสนา ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม และ
การกีฬาแบบบูรณาการ
สู่คุณภาพมาตรฐานที่
เหนือกว่า

1.1 พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมที่เหมาะสม มีความรู ้คู่คุณธรรม สร้าง
โอกาสในการเรี ยนรู ้ ตามเกณฑ์มาตรฐาน และสามารถดาเนินชีวติ อยูใ่ นสังคมอย่างมีความสุข
1.2 พัฒนาผูเ้ รี ยนให้ได้รับโอกาสในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและมีคุณภาพ
1.3 พัฒนาหลักสูตร สนับสนุนงานวิจยั ด้านการพัฒนากระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ให้มีความ
โดดเด่นทุกกลุ่มสาระสอดคล้องกับความต้องการท้องถิ่น สะท้อนเอกลักษณ์ของชุมชนและมี
การขยายผล ไปสู่การจัดการเรี ยนรู ้อย่างเป็ นระบบ
1.4 พัฒนาเด็กก่อนวัยเรี ยนให้มีความพร้อมทุกด้านโดยจัดตั้งโรงเรี ยนและพัฒนาระบบบริ หาร
จัดการ "รี สอร์ทอนุบาล" และศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
1.5 พัฒนาครู ตน้ แบบและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานและมีความเป็ นเลิศ โดย
มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้ เครื่ องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสมัยใหม่ ในการจัดการ
การเรี ยนการสอนและการบริ หารการศึกษา
1.6 พัฒนาศูนย์เรี ยนรู ้ให้เป็ นห้องเรี ยนต้นแบบเพื่อเสริ มสร้างการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รี ยนทั้ง 5 ด้าน
1.7 สนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพ พัฒนาสู่ความเป็ นเลิศและสู่มืออาชีพในระดับสากลและ
พัฒนาระบบการบริ หารจัดการโรงเรี ยน และระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาให้ได้มาตรฐาน
1.8 สร้างระบบบริ หารจัดการของโรงเรี ยนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง เสริ มสร้างการมีส่วน
ร่ วมบริ หารจัดการของภาคีทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพเป็ นระบบและได้มาตรฐาน
1.9 พัฒนาระบบโรงเรี ยนมัธยมศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและมุ่งเน้นความเป็ นเลิศใน
ด้านวิชาการและด้านสังคม
1.10 นาภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม อาชีพมาเป็ นแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของ
คนทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา

2. ร่ วมกันจัดวางผัง
เมือง พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน รักษา
สิ่ งแวดล้อม ป้ องกันน้ า
ท่วม สู่เมืองน่าอยูอ่ ย่าง
ยัง่ ยืน

2.1 บูรณาการความร่ วมมือทุกภาคส่วนอย่างคุณภาพในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาอุทกภัย
เมืองทุ่งสงแบบบูรณาการให้ยงั่ ยืนโดยบูรณาการการพัฒนาด้านกายภาพและด้านกระบวนการ
ทางสังคมอย่างเชื่อมโยงและต่อเนื่อง
2.2 สร้างกระบวนการเรี ยนรู ้กฎหมายผังเมืองรวมเมืองทุ่งสง และส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมใน
การปฏิบตั ิ
2.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายถนน ระบบระบายน้ า ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ให้
เพียงพอ และปรับปรุ งบารุ งรักษาอาคารสถานที่สาธารณะ
2.4 ปรับปรุ งและพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะ สวนหย่อม และปรับปรุ งภูมิทศั น์ในเขตเทศบาล
ให้สวยงามเป็ นระเบียบโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่ วม
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รายละเอียดแนวทางการพัฒนา
2.5 ป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการบุกรุ กที่สาธารณะอย่างมีส่วนร่ วม
2.6 ปรับปรุ งพัฒนาและบริ หารจัดการตลาดสด ตลาดนัด ตลาดคนเดิน ให้สวยงาม สะอาด ถูก
หลักสุขาภิบาลโดยการมีส่วนร่ วม
2.7 ส่งเสริ ม อนุรักษ์ ฟื้ นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
2.8 จัดระบบจราจรให้มีระเบียบและสร้างวินยั จราจรแก่ประชาชน โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่ วม
แบบบูรณาการ
2.9 ปรับปรุ งระบบการบริ หารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลให้มีประสิ ทธิภาพถูกหลัก
สุขาภิบาล สร้างเครื อข่ายทุกภาคีมีส่วนร่ วม สามารถลดปริ มาณขยะ และการนาขยะกลับมาใช้
ใหม่อย่างมีประสิ ทธิภาพ
2.10 บริ หารจัดการระบบบาบัดน้ าเสี ยที่มีอยูใ่ ห้มีประสิ ทธิภาพโดยประชาชนมีส่วนร่ วมและ
ขยายระบบบาบัดน้ าเสี ยให้ครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาล
2.11 รณรงค์ส่งเสริ มการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและน้ ามันและสนับสนุนการใช้พลังงาน
ทางเลือก
***2.12 ส่งเสริ มทุกภาคส่วนมีส่วนร่ วมพัฒนาเมืองทุ่งสงสู่เมืองคาร์บอนต่า เมืองจักรยาน
เมืองรู ้สูภ้ ยั พิบตั ิ (เพิ่มเติมจาก ปี 2558)***

3. ร่ วมกันพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม สู่
คุณภาพชีวติ ที่ดีกว่า

3.1 ส่งเสริ มสนับสนุนให้เกิดการลงทุนด้านคมนาคมขนส่ง รองรับการขยายการลงทุนภาค
ธุรกิจและอุตสาหกรรมและขยายการจ้างงานในพื้นที่ให้สามารถลดต้นทุนและเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขัน
3.2 พัฒนาทักษะและส่งเสริ มอาชีพแก่กลุ่มผูจ้ า้ งงาน กลุ่มอาชีพ ผูด้ อ้ ยโอกาส ยากจน ภายใต้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่ วม
3.3 ส่งเสริ มและสนับสนุนให้เกิดเครื อข่ายธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงวัฒนธรรม และ
การกีฬา เชื่อมต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงและกิจกรรมส่งเสริ มการท่องเที่ยวของเมืองทุ่งสง
เชื่อมโยงกับพื้นที่ใกล้เคียงโดยชุมชนมีส่วนร่ วม
3.4 จัดบริ การสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานทัว่ ถึงและรณรงค์ส่งเสริ มให้ประชาชนมีพฤติกรรม
สุขภาพที่ถูกต้อง
3.5 จัดระบบป้ องกันอาชญากรรม ยาเสพติด และอบายมุข โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่ วม
3.6 พัฒนาระบบป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยพิบตั ิ ให้มีประสิ ทธิภาพโดยทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่ วม
3.7 ส่งเสริ มสวัสดิการชุมชนโดยจัดสวัสดิการแก่คนชรา ผูด้ อ้ ยโอกาส คนพิการ คนยากจน
ให้พอเพียงแก่การดารงชีพและเป็ นธรรม
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รายละเอียดแนวทางการพัฒนา

4. ปรับปรุ งและ
พัฒนาการบริ หาร
จัดการองค์กรเทศบาล
และองค์กรชุมชนสู่การ
บริ หารจัดการที่ดีโดย
ทุกภาคีมีส่วนร่ วมแบบ
บูรณาการรองรับความ
เปลี่ยนแปลงสู่เทศบาล
อัจฉริ ยะ

4.1 ปรับปรุ งและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริ หารจัดการและเพื่อการบริ การ
ประชาชนของเทศบาลและของชุมชนให้มีประสิ ทธิภาพและได้มาตรฐานสามารถเข้าถึงได้ง่าย
สะดวกในการใช้ประโยชน์
4.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู ้และทักษะในการทางานเฉพาะด้านและทางานเป็ นทีม
ที่มีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริ หารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามหลัก
ธรรมาภิบาลผ่านเกณฑ์การบริ หารจัดการที่ดี
4.3 ปรับปรุ งและพัฒนาระบบการสื่ อสารเพื่อการพัฒนางานและพัฒนาชุมชนให้มี
ประสิ ทธิภาพ และลดขั้นตอนปฏิบตั ิงาน
4.4 พัฒนาระบบบริ การทุกกระบวนงานบริ การของเทศบาลโดยส่งเสริ มให้ประชาชนมีส่วน
ร่ วมอย่างเข้มแข็ง
4.5 เพิ่มประสิ ทธิภาพและพัฒนาการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลให้ครบถ้วน ทัว่ ถึง และเป็ น
ธรรม
4.6 ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมทางการเมืองการบริ หารสู่การพัฒนาเมืองอย่างยัง่ ยืน
4.7 ปรับปรุ งและพัฒนาเครื่ องมือเครื่ องใช้และสถานที่ปฏิบตั ิงาน
4.8 ส่งเสริ มองค์กรชุมชน (อบช.) ทุกองค์การบริ หารชุมชน/กลุ่มต่าง ๆ ให้มีส่วนร่ วมในการ
พัฒนาเมืองอย่างเข้มแข็ง และบูรณาการความร่ วมมือจากทุกภาคส่ วน
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6.2 แผนผังแสดงการแปลงวิสัยทัศน์ ไปสู่ แนวทางการพัฒนา

ภาพที่ 11 แผนผังแสดงการแปลงวิสัยทัศน์ ไปสู่ แนวทางการพัฒนา
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6.3 แผนทีย่ ุทธศาสตร์ เทศบาลเมืองทุ่งสง

ภาพที่ 12 แผนทีย่ ุทธศาสตร์ เทศบาลเมืองทุ่งสง

16
6.4 ความเชื่ อ มโยงของแผนยุ ทธศาสตร์ ก ารพัฒ นาเทศบาลเมื องทุ่ ง สงกับ ยุ ทธศาสตร์ จัง หวัด และ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นในเขตจังหวัด
แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาของเทศบาลเมืองทุ่งสง เป็ นเครื่ องมือสาคัญอย่างยิ่งที่ จะช่วยสนับสนุ นให้
เทศบาลใช้ในการวิเคราะห์สภาพปั ญหา/ความต้องการ เพื่อนาไปสู่ การกาหนดจุดมุ่งหมายในการพัฒนา กาหนด
ภารกิ จและแนวทางการดาเนิ นงานเพื่อนาไปสู่ จุดมุ่งหมายดังกล่าวอย่างเป็ นระบบ ซึ่ งจะช่ วยให้การกาหนด
แผนงาน/โครงการของเทศบาลมีทิศทางที่สอดคล้องและประสานสนับสนุนในจุดมุ่งหมายร่ วมกัน ซึ่งนอกจากทา
ให้ปัญหา/ความต้องการได้รับการตอบสนองอย่างเหมาะสมแล้ว ยังเป็ นการบริ หารทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างจากัดให้
เกิดประโยชน์สูงสุดในขณะเดียวกันด้วย
โดยการกาหนดแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาเทศบาลจะต้องคานึงถึงความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสงกับยุทธศาสตร์จงั หวัดและยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ทั้งนี้เพื่อให้เทศบาลมีการเตรี ยมความพร้อมเพื่อรองรับมาตรการในการถ่ายโอนภารกิจ งบประมาณ และ
อัตรากาลังจากหน่วยงานส่ วนกลางและส่ วนภูมิภาคตามที่กฎหมายกาหนด เพื่อที่จะสามารถปฏิบตั ิตามภารกิจที่
ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิ ทธิภาพต่อไป
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ตารางที่ 5 ความเชื่ อ มโยงของแผนยุ ท ธศาสตร์ การพั ฒ นาเทศบาลเมื อ งทุ่ ง สงกั บ ยุ ท ธศาสตร์ จั ง หวัด และ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง
ยุทธศาสตร์ จงั หวัด
ยุทธศาสตร์ อปท. ในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบ
บูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า

ยุทธศาสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ
และภูมิปัญญาเพื่อคุณภาพของคน
นครศรี ธรรมราช

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ร่ วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน รักษาสิ่ งแวดล้อม ป้ องกันน้ าท่วม
สู่เมืองน่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
น้ า สิ่ งแวดล้อมและพลังงานมี
ประสิ ทธิภาพ เพิ่มพื้นที่สีเขียว
และการใช้พลังงานสะอาด
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ศูนย์กลางการกระจายสิ นค้า
และโลจิสติกส์ช้ นั นาของภูมิภาค
ได้มาตรฐาน ลดต้นทุน เพิม่
ประสิ ทธิภาพการคมนาคมและ
การขนส่ง

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การบริ หารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
และพลังงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวติ ที่ การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
ดีกว่า
อนุรักษ์และวัฒนธรรมระดับ
มาตรฐานสากล ที่สามารถสร้าง
อาชีพและรายได้ในพื้นที่เพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ปรับปรุ งและพัฒนาการบริ หารจัดการ
องค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การ
บริ หารจัดการที่ดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่ วม
แบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่
เทศบาลอัจฉริ ยะ

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาการบริ หารจัดการ
องค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาสังคม การเรี ยนรู ้และ
ภูมิปัญญา เพื่อการอยูด่ ี มีสุข
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7. สรุปการนาโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (2560-2562) ไปดาเนินการจริง ในปี งบประมาณ 2560
ตารางที่ 6 สรุ ปการนาโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (2560-2562) ไปดาเนินการจริ ง ในปี งบประมาณ
2560
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา

จานวน/
โครงการ

จานวน

สัดส่ วนของ

จานวน/

สัดส่ วนของ

โครงการ ตาม โครงการตาม โครงการ ตาม โครงการตาม

ตาม แผน

แผน 3 ปี ที่

แผน 3 ปี ทีนา

แผน

แผน 3 ปี ที่

สามปี

นามาทาแผน

มาทาแผน

ดาเนินงานที่

ดาเนินการ

ดาเนินงาน

ดาเนินงาน

ดาเนินการ

เสร็จ คิดเป็ น

คิดเป็ นร้ อยละ

เสร็จ

ร้ อยละ

1. พัฒนาการศึกษา ศาสนา
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และ
การกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพ
มาตรฐานที่เหนือกว่า

43

34

79.07

29

67.44

2. ร่ วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน รักษา
สิ่ งแวดล้อม ป้ องกันน้ าท่วมสู่
เมืองน่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน

33

20

60.61

16

48.48

3. ร่ วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม สู่คุณภาพชีวติ ที่ดีกว่า

45

26

57.78

23

51.11

4. ปรับปรุ งและพัฒนาการ
บริ หารจัดการองค์กรเทศบาล
และองค์กรชุมชนสู่การบริ หาร
จัดการที่ดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่ วม
แบบบูรณาการรองรับความ
เปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริ ยะ

30

29

96.67

27

90.00

รวม

151

109

72.19

95

62.91

สรุ ปผลโครงการที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสงสามปี (2560-2562) ซึ่งในปี งบประมาณ
2560 มีจานวนรวมทั้งสิ้น 151 โครงการ เทศบาลได้ดาเนินการนาโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสงสาม
ปี (2560-2562) มาจัดทาแผนดาเนิ นงานประจาปี 2560 จานวน 109 โครงการ คิดเป็ นร้อยละ 72.19 และสามารถ
ดาเนินการให้แล้วเสร็ จ ทันภายในปี งบประมาณ 2560 มีจานวนรวมทั้งสิ้น 95 โครงการ สัดส่วนของโครงการตาม
แผน 3 ปี ที่ดาเนินการแล้วเสร็ จ คิดเป็ นร้อยละ 62.91
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8. สรุปผลการดาเนินงานโครงการตามแผนการดาเนินงาน ประจาปี 2560
ตารางที่ 7 สรุปผลการดาเนินงานโครงการตามแผนการดาเนินงาน ประจาปี 2560
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา

โครงการที่เสร็จ

โครงการที่อยู่ระหว่ าง

โครงการที่ไม่

โครงการตาม

ดาเนินการ

ดาเนินการ

แผนการดาเนินงาน

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

1. พัฒนาการศึกษา ศาสนา
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
และการกีฬาแบบบูรณาการ
สู่ คุณภาพมาตรฐานที่
เหนือกว่า

29

85.29

0

0.00

5

14.17

34

31.19

2. ร่ วมกันจัดวางผังเมือง
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
รักษาสิ่ งแวดล้อม ป้องกัน
น้ าท่วมสู่ เมืองน่าอยูอ่ ย่าง
ยัง่ ยืน

16

80.00

4

20.00

0

0.00

20

18.35

3. ร่ วมกันพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม สู่ คุณภาพชีวติ ที่
ดีกว่า

23

88.45

0

0.00

3

11.54

26

23.85

4. ปรับปรุ งและพัฒนาการ
บริ หารจัดการองค์กร
เทศบาลและองค์กรชุมชน
สู่ การบริ หารจัดการที่ดีโดย
ทุกภาคีมีส่วนร่ วมแบบ
บูรณาการรองรับความ
เปลี่ยนแปลงสู่ เทศบาล
อัจฉริ ยะ

27

93.10

0

0.00

2

6.90

29

26.61

รวม

95

87.16

4

3.67

10

9.17

109

100.00
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จากการดาเนิ นงานโครงการ/กิ จกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจาปี งบประมาณ 2560 ซึ่ ง
เทศบาลได้ต้ งั งบประมาณสาหรับการดาเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้ยทุ ธศาสตร์การพัฒนา 4 ยุทธศาสตร์
รวมทั้งสิ้น 109 โครงการ
- จานวนโครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็ จ จานวน 95 โครงการ คิดเป็ นร้อยละ 87.16
- จานวนโครงการที่อยูร่ ะหว่างดาเนินการ จานวน 4 โครงการ คิดเป็ นร้อยละ 3.67
- จานวนโครงการที่ไม่ดาเนินการ 10 โครงการ คิดเป็ นร้อยละ 9.17
ปรากฏผลการดาเนินงาน ดังนี้
1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 มี จานวนโครงการตามแผนดาเนินงาน ประจาปี 2560 ทั้งหมด 34 โครงการ เทศบาล
สามารถดาเนิ นการแล้วเสร็ จ จานวน 29 โครงการ คิดเป็ นร้อยละ 85.29 จานวนโครงการที่อยูร่ ะหว่างดาเนิ นการ
จานวน 0 โครงการ คิดเป็ นร้อยละ 0.00 และจานวนโครงการที่ไม่ดาเนิ นการ จานวน 5 โครงการ คิดเป็ นร้อยละ
14.17
2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 มี จานวนโครงการตามแผนดาเนินงาน ประจาปี 2560 ทั้งหมด 20 โครงการ เทศบาล
สามารถดาเนิ นการแล้วเสร็ จ จานวน 16 โครงการ คิดเป็ นร้อยละ 80.00 จานวนโครงการที่อยูร่ ะหว่างดาเนิ นการ
จานวน 4 โครงการ คิดเป็ นร้อยละ 20.00 และจานวนโครงการที่ไม่ดาเนิ นการ จานวน 0 โครงการ คิดเป็ นร้อยละ
0.00
3) ยุทธศาสตร์ ที่ 3 มี จานวนโครงการตามแผนดาเนิ นงาน ประจาปี 2560 ทั้งหมด 26 โครงการ เทศบาล
สามารถดาเนินการแล้วเสร็ จ จานวน 23 โครงการ คิดเป็ นร้อยละ 88.45 จานวนโครงการที่อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
จานวน 0 โครงการ คิดเป็ นร้อยละ 0.00 และจานวนโครงการที่ไม่ดาเนิ นการ จานวน 3 โครงการ คิดเป็ นร้อยละ
11.54
4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 มี จานวนโครงการตามแผนดาเนินงาน ประจาปี 2560 ทั้งหมด 29 โครงการ เทศบาล
สามารถดาเนินการแล้วเสร็ จ จานวน 27 โครงการ คิดเป็ นร้อยละ 93.10 จานวนโครงการที่อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
จานวน 0 โครงการ คิดเป็ นร้อยละ 0.00 และจานวนโครงการที่ไม่ดาเนิ นการ จานวน 2 โครงการ คิดเป็ นร้อยละ
6.90
จากผลการดาเนิ นงานในแต่ละยุทธศาสตร์ น้ นั แสดงให้เห็นว่าเทศบาลเมืองทุ่งสงสามารถดาเนิ นงาน
สาเร็ จได้ตามแผนดาเนินงาน ประจาปี 2560 ที่กาหนดไว้ คิดเป็ นร้อยละ 87.16
ดังนั้น จากสัดส่ วนผลการดาเนินงานโครงการต่าง ๆ ตามแผนดาเนินงาน ประจาปี 2560 ผลปรากฏว่า
สัดส่ วนของโครงการที่ ดาเนิ นการแล้วเสร็ จ มี ม ากที่ สุด ร้ อยละ 87.16 ของโครงการทั้ง หมด เนื่ อ งจากคณะ
ผูบ้ ริ หารได้มีการเร่ งรัด และติดตามการทางานของทุกงาน/ฝ่ าย/กอง ของเทศบาลเมืองทุ่งสงให้ทางานให้เกิดผลแก่
ประชาชนให้มากที่ สุด แสดงให้เห็ นว่าเทศบาลเมืองทุ่งสงมีประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงานได้ตามแผนพัฒนา
เทศบาล ประจาปี 2560
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9. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลจากผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการดาเนินงานเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประจาปี 2560 (ในส่ วนของการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาของเทศบาล 4
ยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปี 2560)
ผูป้ ระเมินได้เก็บรวบรวมข้อมูล จากประชาชนที่เป็ นตัวแทนครัวเรื อนที่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรี ธรรมราช โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็ น 20 ชุมชน และ 1 ย่านการค้า จานวน 400 คน (ร้อยละ 1.3016 ของ
30,732 คน) ซึ่ งได้ม าจากการสุ่ ม อย่า งง่ า ย (Sample Random Sampling) และสุ่ ม จากหน่ ว ยงานของราชการ
รั ฐ วิส าหกิ จ องค์ก รเอกชน และอื่ น ๆ ที่ อ ยู่ใ นเขตเทศบาลเมื อ งทุ่ ง สง จัง หวัด นครศรี ธ รรมราช จ านวน 50
หน่ วยงาน โดยวิธีการสุ่ มแบบโควต้า (Quota Sampling) รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 450 คน ซึ่ ง ผลการประเมิ น
ผลสัมฤทธิ์ ของการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาของเทศบาล ตามความพึงพอใจของประชาชน ดังแสดง
ในตาราง
ตารางที่ 8 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาของเทศบาล
ยุทธศาสตร์ ด้าน
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเบี่ยงเบน
ระดับ
มาตรฐาน ความพึงพอใจ
1. พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี
3.321
.625
ปานกลาง
ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่
คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า
2. ร่ วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3.240
.659
ปานกลาง
รักษาสิ่ งแวดล้อม ป้ องกันน้ าท่วม สู่เมืองน่าอยูอ่ ย่าง
ยัง่ ยืน
3. ร่ วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวติ
3.206
.650
ปานกลาง
ที่ดีกว่า
4. ปรับปรุ งและพัฒนาการบริ หารจัดการองค์กร
3.215
.686
ปานกลาง
เทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริ หารจัดการที่ดี
โดยทุกภาคีมีส่วนร่ วมแบบบูรณาการรองรับความ
เปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริ ยะ
รวม
3.262
.606
ปานกลาง

อันดับ
1

2

4
3
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ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ ของการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล ตามความพึงพอใจ
ของประชาชน พบว่าทุกยุทธศาสตร์ ประชาชนมีความพึงพอใจเกินกึ่งหนึ่ ง คือเกิน 2.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 ถือ
ได้วา่ บรรลุผลสัมฤทธิ์ แต่เมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจ พบว่า อยูใ่ นระดับปานกลาง คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.262
ซึ่งถือได้วา่ ยังไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์เท่าที่ควร โดยสามารถเรี ยงลาดับความพึงพอใจ 3 อันดับแรก ได้ดงั นี้
ความพึงพอใจมากทีส่ ุ ด 3 อันดับแรก (เรียงจากมากไปหาน้ อย)
อันดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ดา้ นที่ 1 พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบ
บูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง คือมีค่าเฉลี่ย 3.321
อันดับที่ 2 ยุทธศาสตร์ดา้ นที่ 2 ร่ วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่ งแวดล้อม
ป้ องกันน้ าท่วม สู่เมืองน่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง คือมีค่าเฉลี่ย 3.240
อันดับที่ 3 ยุทธศาสตร์ดา้ นที่ 4 ปรับปรุ งและพัฒนาการบริ หารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชน
สู่การบริ หารจัดการที่ดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่ วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริ ยะ
ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง คือมีค่าเฉลี่ย 3.215
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10. สรุปผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาของเทศบาล ประจาปี 2560
ตารางที่ 9 สรุปผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาของเทศบาลเมืองทุ่งสง
ยุทธศาสตร์ ที่ 1
พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่ คุณภาพมาตรฐานทีเ่ หนือกว่ า
การ

โครงการ

โครงการ

คิดเป็ น

ผลการ

ประเมิน

ทั้งหมด

ทีแ่ ล้ วเสร็จ

ร้ อยละ

ประเมิน

เชิง
ปริ มาณ

34

29

85.29

เชิง
คุณภาพ

ผลสัมฤทธิ์
มีท้ งั หมด 34 โครงการ เทศบาลสามารถ
ดาเนินการแล้วเสร็ จ จานวน 29 โครงการ
คิดเป็ นร้อยละ 85.29 จานวนโครงการที่
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ จานวน 0 โครงการ
จานวนโครงการที่ไม่ดาเนินการ จานวน
5 โครงการ แสดงถึงการทางานส่วนใหญ่
เป็ นไปตามแผนการดาเนินงานตาม
เป้ าหมายที่กาหนดไว้

3.321

ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
ดาเนินงานอยูใ่ นระดับปานกลาง

จากตาราง พบว่า การดาเนิ นงานของเทศบาลเมืองทุ่งสง ตามยุทธ์ศาสตร์ ที่ 1 พัฒนาการศึกษา ศาสนา
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า
มีท้ งั หมด 34 โครงการ เทศบาลสามารถดาเนิ นการแล้วเสร็ จ จานวน 29 โครงการ คิดเป็ นร้อยละ 85.29
จานวนโครงการที่อยูร่ ะหว่างดาเนินการ จานวน 0 โครงการ จานวนโครงการที่ไม่ดาเนิ นการ จานวน 5 โครงการ
แสดงถึงการทางานส่วนใหญ่เป็ นไปตามแผนการดาเนินงานตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้
ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.321

24
ตารางที่ 10 สรุปผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาของเทศบาลเมืองทุ่งสง
ยุทธศาสตร์ ที่ 2
ร่ วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้ างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้ อม ป้องกันนา้ ท่ วม สู่ เมืองน่ าอยู่อย่ างยัง่ ยืน
การ

โครงการ

โครงการ

คิดเป็ น

ผลการ

ประเมิน

ทั้งหมด

ทีแ่ ล้ วเสร็จ

ร้ อยละ

ประเมิน

เชิง
ปริ มาณ

20

16

80.00

เชิง
คุณภาพ

ผลสัมฤทธิ์
มีท้ งั หมด 20 โครงการ เทศบาลสามารถ
ดาเนินการแล้วเสร็ จ จานวน 16 โครงการ
คิดเป็ นร้อยละ 80.00 จานวนโครงการที่
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ จานวน 4 โครงการ
จานวนโครงการที่ไม่ดาเนินการ จานวน
0 โครงการ แสดงถึงการทางานส่วนใหญ่
เป็ นไปตามแผนการดาเนินงานตาม
เป้ าหมายที่กาหนดไว้

3.240

ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
ดาเนินงานอยูใ่ นระดับปานกลาง

จากตาราง พบว่า การดาเนิ นงานของเทศบาลเมืองทุ่งสง ตามยุทธ์ศาสตร์ ที่ 2 ร่ วมกันจัดวางผังเมือง
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่ งแวดล้อม ป้ องกันน้ าท่วม สู่เมืองน่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน
มีท้ งั หมด 20 โครงการ เทศบาลสามารถดาเนิ นการแล้วเสร็ จ จานวน 16 โครงการ คิดเป็ นร้อยละ 80.00
จานวนโครงการที่อยูร่ ะหว่างดาเนิ นการ จานวน 4 โครงการ จานวนโครงการที่ไม่ดาเนิ นการ จานวน 0 โครงการ
แสดงถึงการทางานส่วนใหญ่เป็ นไปตามแผนการดาเนินงานตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้
ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.240

25
ตารางที่ 11 สรุปผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาของเทศบาลเมืองทุ่งสง
ยุทธศาสตร์ ที่ 3
ร่ วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่ คุณภาพชีวติ ทีด่ กี ว่ า
การ

โครงการ

โครงการ

คิดเป็ น

ผลการ

ประเมิน

ทั้งหมด

ทีแ่ ล้ วเสร็จ

ร้ อยละ

ประเมิน

เชิง
ปริ มาณ

26

23

88.45

เชิง
คุณภาพ

ผลสัมฤทธิ์
มีท้ งั หมด 26 โครงการ เทศบาลสามารถ
ดาเนินการแล้วเสร็ จ จานวน 23 โครงการ
คิดเป็ นร้อยละ 88.45 จานวนโครงการที่
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ จานวน 0 โครงการ
จานวนโครงการที่ไม่ดาเนินการ จานวน
3 โครงการ แสดงถึงการทางานส่วนใหญ่
เป็ นไปตามแผนการดาเนินงานตาม
เป้ าหมายที่กาหนดไว้

3.206

ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
ดาเนินงานอยูใ่ นระดับปานกลาง

จากตาราง พบว่า การดาเนิ นงานของเทศบาลเมืองทุ่งสง ตามยุทธ์ศาสตร์ ที่ 3 ร่ วมกันพัฒนาเศรษฐกิ จ
และสังคม สู่คุณภาพชีวติ ที่ดีกว่า
มีท้ งั หมด 26 โครงการ เทศบาลสามารถดาเนินการแล้วเสร็ จ จานวน 23 โครงการ คิดเป็ นร้อยละ 88.45
จานวนโครงการที่อยูร่ ะหว่างดาเนินการ จานวน 0 โครงการ จานวนโครงการที่ไม่ดาเนิ นการ จานวน 3 โครงการ
แสดงถึงการทางานส่วนใหญ่เป็ นไปตามแผนการดาเนินงานตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้
ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.206

26
ตารางที่ 12 สรุปผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาของเทศบาลเมืองทุ่งสง
ยุทธศาสตร์ ที่ 4
ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์ กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่ การบริหารจัดการทีด่ โี ดยทุกภาคีมสี ่ วน
ร่ วมแบบบูรณาการรองรับความเปลีย่ นแปลงสู่ เทศบาลอัจฉริยะ
การ

โครงการ

โครงการ

คิดเป็ น

ผลการ

ประเมิน

ทั้งหมด

ทีแ่ ล้ วเสร็จ

ร้ อยละ

ประเมิน

เชิง
ปริ มาณ

29

27

93.10

เชิง
คุณภาพ

ผลสัมฤทธิ์
มีท้ งั หมด 29 โครงการ เทศบาลสามารถ
ดาเนินการแล้วเสร็ จ จานวน 27 โครงการ
คิดเป็ นร้อยละ 93.10 จานวนโครงการที่
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ จานวน 0 โครงการ
จานวนโครงการที่ไม่ดาเนินการ จานวน
2 โครงการ แสดงถึงการทางานเป็ นไป
ตามแผนการดาเนินงานตามเป้ าหมายที่
กาหนดไว้

3.215

ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
ดาเนินงานอยูใ่ นระดับปานกลาง

จากตาราง พบว่า การดาเนิ นงานของเทศบาลเมืองทุ่งสง ตามยุทธ์ศาสตร์ ที่ 4 ปรับปรุ งและพัฒนาการ
บริ หารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุ มชนสู่ การบริ หารจัดการที่ ดีโดยทุ กภาคี มีส่วนร่ วมแบบบู รณาการ
รองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริ ยะ
มีท้ งั หมด 29 โครงการ เทศบาลสามารถดาเนิ นการแล้วเสร็ จ จานวน 27 โครงการ คิดเป็ นร้อยละ 93.10
จานวนโครงการที่อยูร่ ะหว่างดาเนิ นการ จานวน 0 โครงการ จานวนโครงการที่ไม่ดาเนินการ จานวน 2 โครงการ
แสดงถึงการทางานเป็ นไปตามแผนการดาเนินงานตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้
ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.215
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11. ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์การดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เทศบาลเมืองทุ่งสง ปี พ.ศ. 2560
จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ การดาเนิ นงานตามแผนยุทธศาสตร์ เทศบาลเมืองทุ่งสง ปี พ.ศ. 2560 ซึ่ ง
เทศบาลได้ต้ งั ตัวชี้วดั ไว้ รวมทั้งสิ้น 85 ตัวชี้วดั
- จานวนตัวชี้วดั ที่ดาเนินการบรรลุ
จานวน 52 ตัวชี้วดั
คิดเป็ นร้อยละ 61.18
- จานวนตัวชี้วดั ที่ดาเนินการไม่บรรลุ
จานวน 17 ตัวชี้วดั
คิดเป็ นร้อยละ 20.00
- จานวนตัวชี้วดั ที่ประเมินไม่ได้
จานวน 16 ตัวชี้วดั
คิดเป็ นร้อยละ 18.82
ปรากฏผลการดาเนินงาน ดังนี้
1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 มีจานวนตั้งตัวชี้วดั ไว้ รวมทั้งสิ้น 31 ตัวชี้วดั
- จานวนตัวชี้วดั ที่ดาเนินการบรรลุ
จานวน 20 ตัวชี้วดั
คิดเป็ นร้อยละ 64.51
- จานวนตัวชี้วดั ที่ดาเนินการไม่บรรลุ
จานวน 8 ตัวชี้วดั
คิดเป็ นร้อยละ 25.81
- จานวนตัวชี้วดั ที่ประเมินไม่ได้
จานวน 3 ตัวชี้วดั
คิดเป็ นร้อยละ 9.68
2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 มีจานวนตั้งตัวชี้วดั ไว้ รวมทั้งสิ้น 28 ตัวชี้วดั
- จานวนตัวชี้วดั ที่ดาเนินการบรรลุ
จานวน 16 ตัวชี้วดั
คิดเป็ นร้อยละ 57.14
- จานวนตัวชี้วดั ที่ดาเนินการไม่บรรลุ
จานวน 5 ตัวชี้วดั
คิดเป็ นร้อยละ 17.86
- จานวนตัวชี้วดั ที่ประเมินไม่ได้
จานวน 7 ตัวชี้วดั
คิดเป็ นร้อยละ 25.00
3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 มีจานวนตั้งตัวชี้วดั ไว้ รวมทั้งสิ้น 14 ตัวชี้วดั
- จานวนตัวชี้วดั ที่ดาเนินการบรรลุ
จานวน 7 ตัวชี้วดั
คิดเป็ นร้อยละ 50.00
- จานวนตัวชี้วดั ที่ดาเนินการไม่บรรลุ
จานวน 1 ตัวชี้วดั
คิดเป็ นร้อยละ 7.14
- จานวนตัวชี้วดั ที่ประเมินไม่ได้
จานวน 6 ตัวชี้วดั
คิดเป็ นร้อยละ 42.86
4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 มีจานวนตั้งตัวชี้วดั ไว้ รวมทั้งสิ้น 12 ตัวชี้วดั
- จานวนตัวชี้วดั ที่ดาเนินการบรรลุ
จานวน 9 ตัวชี้วดั
คิดเป็ นร้อยละ 75.00
- จานวนตัวชี้วดั ที่ดาเนินการไม่บรรลุ
จานวน 3 ตัวชี้วดั
คิดเป็ นร้อยละ 25.00
- จานวนตัวชี้วดั ที่ประเมินไม่ได้
จานวน 0 ตัวชี้วดั
คิดเป็ นร้อยละ 0.00
ดังนั้น จากสัดส่วนผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เทศบาลเมืองทุ่งสง ปี พ.ศ. 2560 ผลปรากฏว่า
สัดส่วนของตัวชี้วดั ที่ดาเนิ นการบรรลุ มีมากที่สุด ร้อยละ 61.18 ของตัวชี้วดั ทั้งหมด แสดงให้เห็นว่าเทศบาลเมือง
ทุ่งสงมีประสิ ทธิ ภาพในการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุตามตัวชี้วดั ที่สูงขึ้น แต่ตอ้ งทบทวนการตั้งตัวชี้วดั หรื อติดตาม
การเก็บข้อมูลตามตัวชี้วดั เพราะจานวนตัวชี้วดั ที่ประเมินไม่ได้ มีมากถึงร้อยละ 18.82

ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์การดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เทศบาลเมืองทุ่งสง ปี พ.ศ. 2560
การประเมินผลสัมฤทธิ์การดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เทศบาลเมืองทุ่งสง
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่ วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่ งแวดล้อม ป้ องกันน้ าท่วม สู่เมืองน่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ร่ วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสู่คุณภาพชีวติ ที่ดีกว่า
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับปรุ งและพัฒนาการบริ หารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริ หารจัดการที่ดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่ วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่
เทศบาลอัจฉริ ยะ
เกณฑ์ การประเมินผลสัมฤทธิ์การดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เทศบาลเมืองทุ่งสง
1. บรรลุ
2. ไม่บรรลุ
3. ประเมินไม่ได้ เนื่องจากการดาเนินงานไม่สอดคล้องกับตัวชี้วดั ที่ต้ งั ไว้ หรื อไม่มีขอ้ มูลที่นามาประเมินได้
ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์การดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เทศบาลเมืองทุ่งสง
ลาดับ
ผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วดั ตามยุทธศาสตร์ ที่ 1 ตัวชี้วดั ตามยุทธศาสตร์ ที่ 2 ตัวชี้วดั ตามยุทธศาสตร์ ที่ 3
1
บรรลุ
20
16
7
(64.51%)
(57.14%)
(50.00%)
2
ไม่บรรลุ
8
5
1
(25.81)
(17.86%)
(7.14%)
3
ประเมินไม่ได้
3
7
6
(9.68)
(25.00%)
(42.86%)
รวม
31
28
14
(100.00%)
(100.00%)
(100.00%)

ตัวชี้วดั ตามยุทธศาสตร์ ที่ 4
9
(75.00%)
3
(25.00%)
0
(0.00%)
12
(100.00%)

รวม
52
(61.18%)
17
(20.00%)
16
(18.82%)
85
(100.00%)
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