รายงานฉบับสมบูรณ์
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดาเนินงาน
ของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปี 2561

โดย

รัฐศวรรธน์ กิง่ แก้ว และคณะ

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
โครงการนีไ้ ด้ รับงบประมาณจากเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี งบประมาณ 2562

บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
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 2561 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 3.403 ซึ่งสูงกว่าการประเมิน ประจาปี 2559 และ
2560 ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.199 และ 3.273 ตามลาดับ แสดงให้เห็ นประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดาเนิ นงาน
ของเทศบาลเมืองทุ่งสงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ผูป้ ระเมินหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าข้อมูลผลการประเมิน จะสามารถนาไปใช้เป็ นประโยชน์ในการพัฒนา
เทศบาลเมืองทุ่งสงอย่างมีประสิ ทธิภาพต่อไป
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1. วัตถุประสงค์ ของกำรประเมิน
1.1 เพื่อต้องการทราบระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดาเนิ นงานตามภารกิจต่าง ๆ ของ
เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประจาปี 2561
1.2 เพื่อต้องการทราบระดับความพึงพอใจของประชาชนที่ มีต่อการดาเนิ นงานตามนโยบายเร่ งด่วน 5
เรื่ อง และนโยบายการพัฒนา 5 ด้าน ของผูบ้ ริ หารเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประจาปี 2561
1.3 เพื่อต้องการทราบระดับความพึงพอใจของประชาชนที่ มีต่อการดาเนิ นงานตามยุทธศาสตร์ การ
พัฒนา ของเทศบาล 4 ยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประจาปี 2561
1.4 เพื่อต้องการทราบระดับของความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการรักษาความสะอาดของเทศบาล
เมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประจาปี 2561
2. ขอบเขตของกำรประเมิน
2.1 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 และระดับของความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการรักษา
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 2561
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นทัว่ ไปและข้อเสนอแนะ
2.2 ขอบเขตด้ ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ ำง
ประชำกร
ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ เป็ นประชาชนที่เป็ นตัวแทนครัวเรื อนที่อาศัยในเขตเทศบาลเมือง
ทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็ น 20 ชุมชน และ 1 ย่านการค้า จานวน 30,582 คน
(ที่ มา: งานทะเบียนราษฎร์ เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ข้ อมูล ณ เดือนกันยายน พ.ศ. 2561)
กลุ่มตัวอย่ ำง
1. สุ่ มจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ เป็ นประชาชนที่ เป็ นตัวแทนครัวเรื อนที่ อาศัยในเขต
เทศบาลเมืองทุ่ งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่ ใช้ในการศึ กษาด้วยความ
เชื่อมัน่ 95% ( = .05) ซึ่งเทียบจากตารางขนาดกลุ่มตัวอย่างของยามาเน่ (ล้ วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2538
: 297 ; อ้ างอิงจาก Yamane. 1967) หรื อจากสูตร n = N/(1+Ne2) ปรากฏว่าต้องใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 395
คน แต่ผปู ้ ระเมินกาหนดที่ 400 คน โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็ น 20 ชุมชน และ 1 ย่านการค้า จานวน 400 คน (ร้อยละ
1.3080 ของ 30,582 คน) ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling)

บทสรุ ป 3
2. สุ่ มจากหน่วยงานของราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และอื่น ๆ ที่อยูใ่ นเขตเทศบาลเมือง ทุ่งสง
จังหวัดนครศรี ธรรมราช จานวน 50 หน่วยงาน โดยวิธีการสุ่มแบบโควต้า (Quota sampling)
3. กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
การประเมินนี้จะใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
3.1) นาผลที่ได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ค่าทางสถิติ โดยคานวณหาค่าสถิติพ้ืนฐาน ด้วยโปรแกรม
สาเร็ จรู ป SPSS for Windows ได้แก่ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อวัดค่าเฉลี่ย
และการกระจายของข้อมูล และนาเสนอในรู ปแบบตารางพร้อมกับพรรณนาประกอบ
3.2) 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.) จากแบบสอบถามซึ่งใช้มาตราส่ วน (Rating Scale) ตามแบบไลเกิร์ดจะแบ่งมาตราส่ วนออกเป็ 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
หมายถึง มากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย
3.50 - 4.49
หมายถึง มาก
คะแนนเฉลี่ย
2.50 - 3.49
หมายถึง ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย
1.50 - 2.49
หมายถึง น้อย
คะแนนเฉลี่ย
1.00 - 1.49
หมายถึง น้อยที่สุด
สาหรับข้อมูลที่ได้จากคาถามปลายเปิ ดได้ทาการรวบรวมข้อมูลทั้งหมด และดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ด้วยการจัดจาแนกประเภทข้อความที่ มีลกั ษณะเหมือนกันและคล้ายคลึงกันให้อยู่ในประเภทเดี ยวกัน จากนั้น
วิเคราะห์เนื้อหาของข้อมูลและนาเสนอในรู ปแบบของความเรี ยง
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4. สรุปภำพรวมควำมพึงพอใจของประชำชนทีม่ ตี ่ อกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจต่ ำง ๆ ของเทศบำลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมรำช ประจำปี 2561
ตำรำงที่ 01 สรุปภำพรวมควำมพึงพอใจของประชำชนทีม่ ตี ่ อกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจต่ ำง ๆ ของเทศบำลเมือง
ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมรำช ประจำปี 2561
ภำรกิจด้ ำน
ค่ ำเฉลีย่ ค่ ำเบี่ยงเบน
ระดับ
อันดับ
มำตรฐำน ควำมพึงพอใจ
1. โครงสร้างพื้นฐาน
3.428
.73
ปานกลาง
5
2. การศึกษา
3.472
.69
ปานกลาง
2
3. สาธารณสุข
3.467
.73
ปานกลาง
3
4. บริ การสังคมและสวัสดิการ
3.395
.76
ปานกลาง
6
5. การจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากร
3.291
.74
ปานกลาง
8
6. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ
3.228
.75
ปานกลาง
10
7. การรักษาความสงบปลอดภัยในชุมชน
3.444
.73
ปานกลาง
4
8. การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3.272
.74
ปานกลาง
9
9. การทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรมประเพณี
3.560
.74
มาก
1
10. การบริ หารจัดการเทศบาล
3.346
.72
ปานกลาง
7
รวม
3.403
.61
ปำนกลำง
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5. สรุปภำพรวมควำมพึงพอใจของประชำชนทีม่ ตี ่ อกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยเร่ งด่ วน
(วำระท้ องถิ่นเมืองทุ่งสง) 5 เรื่อง ของผู้บริหำรเทศบำลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมรำช ประจำปี 2561
ตำรำงที่ 02 สรุปภำพรวมควำมพึงพอใจของประชำชนทีม่ ตี ่ อกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยเร่ งด่ วน
(วำระท้ องถิ่นเมืองทุ่งสง) 5 เรื่อง ของผู้บริหำรเทศบำลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมรำช ประจำปี 2561
นโยบำยเร่ งด่ วน (วำระท้ องถิ่นเมืองทุ่งสง) 5 เรื่อง
ค่ ำเฉลีย่
ค่ ำเบี่ยงเบน
ระดับ
อันดับ
มำตรฐำน
ควำมพึง
พอใจ
1. จัดความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของบ้านเมือง ปรับปรุ ง
3.428
.73
ปานกลาง
2
ถนน ทางเท้า ปรับภูมิทศั น์เมือง และยกระดับมาตรฐาน
ตลาดสดน่าซื้อจัดทาฐานข้อมูลและจัดระเบียบการขาย
สิ นค้าหาบเร่ แผงลอยในเขตเทศบาลให้สาเร็ จ
2. สานต่อแผนป้ องกันและแก้ไขปั ญหาภัยพิบตั ิอทุ กภัย
3.272
.74
ปานกลาง
5
วาตภัย และดินโคลนถล่ม ควบคูก่ บั การป้ องกันภัยแล้งที่
ส่งผลกระทบต่อชีวติ ความเป็ นอยูแ่ ละอาชีพของคนใน
ท้องถิ่นอย่างยัง่ ยืน
3. พัฒนารายได้ เพิ่มประสิ ทธิภาพการใช้งบประมาณ
3.307
.68
ปานกลาง
4
และการบริ หารทรัพย์สินของเทศบาล ขับเคลื่อนการ
พัฒนาศูนย์กระจายสิ นค้าระบบรางภาคใต้-ทุ่งสง ให้
สาเร็ จ โดยประสานงานเชิงรุ กกับกลไกภาครัฐ เอกชน
และประชาสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ
ขับเคลื่อนโครงการสถานีขนส่งย่อยให้เสร็จสมบูรณ์
เชื่อมโยงการใช้งานกับสถานีขนส่งอาเภอทุ่งสง เพื่อ
นามาซึ่งรายได้ในการพัฒนาเมืองในอนาคต
4. สนองนโยบายเร่ งด่วนของรัฐบาล และจังหวัด
3.420
.80
ปานกลาง
3
นครศรี ธรรมราชในเรื่ องยาเสพติด โดยป้ องกันกลุ่มเสี่ ยง
และประชาชนในท้องถิ่นไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด และส่งเสริ มให้ผตู ้ ิดยาเสพติดได้รับการ
บาบัดรักษาให้กลับมาเป็ นคนดีของสังคม ตามแนวทาง
“เมืองสี ขาว หัวใจสี เขียว”
5. กาหนดมาตรการ “เมืองสี ขาว หัวใจสี เขียว” และ
3.438
.70
ปานกลาง
1
ปฏิบตั ิการขั้นเด็ดขาดในการขจัดอบายมุขและยาเสพติด
รวมทั้งบังคับใช้มาตรการปฏิบตั ิตามวินยั จราจร และ
มาตรการประหยัดพลังงานภายในองค์กรเทศบาลเมือง
ทุ่งสง
รวม
3.373
.61
ปำนกลำง
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6. สรุปภำพรวมควำมพึงพอใจของประชำชนทีม่ ตี ่ อกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยกำรพัฒนำ 5 ด้ ำนของผู้บริหำร
เทศบำลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมรำช ประจำปี 2561
ตำรำงที่ 03 สรุปภำพรวมควำมพึงพอใจของประชำชนทีม่ ตี ่ อกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยกำรพัฒนำ 5 ด้ ำนของ
ผู้บริหำรเทศบำลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมรำช ประจำปี 2561
นโยบำยด้ ำน
ค่ ำเฉลีย่ ค่ ำเบี่ยงเบน
ระดับ
อันดับ
มำตรฐำน
ควำมพึง
พอใจ
1. การพัฒนาการศึกษา ส่งเสริ มการกีฬา ศิลปวัฒนธรรม จารี ต
3.459
.64
ปานกลาง
1
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างทุ่งสงเป็ น “เมืองแห่ งการ
เรี ยนรู้ ”
2. การพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาและส่งเสริ มการ
3.228
.75
ปานกลาง
5
ค้าขาย ของผูป้ ระกอบการ ทุกประเภท ทุกระดับ และชุมชน ให้
สามารถเพิม่ รายได้ ลดรายจ่าย และมีขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. การพัฒนาคุณภาพชีวติ ให้อยูด่ ีมีสุข อยูเ่ ย็นเป็ นสุข อย่างยัง่ ยืน
3.397
.68
ปานกลาง
2
เพื่อดูแลความเป็ นอยูข่ องประชาชนให้มีคุณภาพชีวติ ที่ดี บ้านเมือง
สะอาดและเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย มีความปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สิน ปลอดอาชญากรรม มีสุขภาวะ สุขอนามัยที่ดี มีความสุข มี
ความอบอุ่นในครอบครัวชุมชนเข้มแข็ง และมีส่ิ งแวดล้อมที่ดี
4. การพัฒนาระบบการบริ หารจัดการ เพื่อเพิม่ ประสิ ทธิภาพใน
บริ หารงานเทศบาลเมืองทุ่งสงโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ด้วยความ
โปร่ งใส เป็ นธรรม ตรวจสอบได้ มุ่งผลประโยชน์ของประชาชน
เป็ นหลักบูรณาการทุกภาคส่วน ให้มีส่วนร่ วมร่ วมคิด ร่ วมวางแผน
ร่ วมทา ร่ วมตรวจสอบ ร่ วมประเมินผล ร่ วมรับผิดชอบ ร่ วมรับผล
การพัฒนา และร่ วมภาคภูมิใจกับความสาเร็ จจากผลของพัฒนาเมือง
ทุ่งสงที่ได้ร่วมกันทาอย่างต่อเนื่องด้วยความรู ้สึกรวมเป็ นหนึ่งเดียว
ว่า “ทุกคนเป็ นเจ้ าของเมืองทุ่งสงร่ วมกัน”
5. การวางผังเมืองและผังชุมชน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ และ
สังคม การจัดการความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของบ้านเมือง การจัด
การจราจร และภูมิทศั น์ของเมือง การบริ หารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม และที่สาคัญอย่างยิง่ คือการ
จัดการภัยพิบตั ิอุทกภัย วาตภัย ดินถล่ม ภัยแล้ง และอัคคีภยั
รวม

3.346

.72

ปานกลาง

4

3.350

.65

ปานกลาง

3

3.356

.62

ปำนกลำง
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7. สรุปภำพรวมควำมพึงพอใจของประชำชนทีม่ ตี ่ อกำรดำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำของเทศบำล 4
ยุทธศำสตร์ ตำมแผนพัฒนำเทศบำลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมรำช ประจำปี 2561
ตำรำงที่ 04 สรุปภำพรวมควำมพึงพอใจของประชำชนทีม่ ตี ่ อกำรดำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำของ
เทศบำล 4 ยุทธศำสตร์ ตำมแผนพัฒนำเทศบำลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมรำช ประจำปี 2561
ยุทธศำสตร์ ด้ำน
ค่ ำเฉลีย่
ค่ ำเบี่ยงเบน
ระดับ
อันดับ
มำตรฐำน ควำมพึงพอใจ
1. พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี
3.477
.64
ปานกลาง
1
ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่
คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า
2. ร่ วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3.337
.63
ปานกลาง
3
รักษาสิ่ งแวดล้อม ป้ องกันน้ าท่วม สู่เมืองน่าอยูอ่ ย่าง
ยัง่ ยืน
3. ร่ วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวติ
3.301
.70
ปานกลาง
4
ที่ดีกว่า
4. ปรับปรุ งและพัฒนาการบริ หารจัดการองค์กร
3.346
.72
ปานกลาง
2
เทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริ หารจัดการที่ดี
โดยทุกภาคีมีส่วนร่ วมแบบบูรณาการรองรับความ
เปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริ ยะ
รวม
3.365
.61
ปำนกลำง
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8. สรุปเปรียบเทียบควำมพึงพอใจของชุมชนต่ ำง ๆ ที่มีต่อกำรดำเนินงำนของเทศบำลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมรำช 2 ปี ย้ อนหลัง (ประจำปี 2559-2561)
ตำรำงที่ 05 สรุปเปรียบเทียบควำมพึงพอใจของชุมชนต่ ำง ๆ ที่มีต่อกำรดำเนินงำนของเทศบำลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมรำช 3 ปี ย้ อนหลัง (ประจำปี 2559-2561)
ชุมชน
ค่ ำเฉลีย่
ระดับควำมพึงพอใจ
2559
2560
2561
2559
2560
2561
1. ท่าแพใต้
3.449 3.463 3.035 ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

2. ตะวันออกวัดชัยชุมพล

3.157

3.117

3.587

ปานกลาง

ปานกลาง

มาก

3. หลังโรงพยาบาลทุ่งสง

3.632

3.340

3.671

มาก

ปานกลาง

มาก

4. ตลาดใน
5. เขาปรี ดี

3.601
2.449

3.808
3.559

3.881
3.437

มาก
น้อย

มาก
มาก

มาก
ปานกลาง

6. สะพานเหล็ก

3.337

3.181

2.402

ปานกลาง

ปานกลาง

น้อย

7. บ้านพักรถไฟทุ่งสง

3.202

3.313

2.890

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

8. เสริ มชาติ

3.303

3.035

3.509

ปานกลาง

ปานกลาง

มาก

9. หมู่บา้ นพัฒนา

3.364

3.055

3.520

ปานกลาง

ปานกลาง

มาก

10. เปรมประชา

3.405

2.528

3.262

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

11. ประชาอุทิศ

1.968

3.336

3.817

น้อย

ปานกลาง

มาก

12. บ้านนาเหนือ

3.256

3.287

3.927

ปานกลาง

ปานกลาง

มาก

13. ยุทธศาสตร์

3.077

3.318

3.248

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

14. บ้านในหวัง
15. ทุ่งสง-ห้วยยอด

3.699
3.497

2.727
3.346

2.885
3.442

มาก
ปานกลาง

ปานกลาง
ปานกลาง

ปานกลาง
ปานกลาง

16. ทุ่งสง-นาบอน
17. ท่าแพเหนือ

3.400
3.166

3.614
3.372

2.647
3.435

ปานกลาง
ปานกลาง

มาก
ปานกลาง

ปานกลาง
ปานกลาง

18. ตลาดสด

3.767

2.989

2.976

มาก

ปานกลาง

ปานกลาง

19. โดมทองธานี (ท่าแพ)

3.057

3.158

3.678

ปานกลาง

ปานกลาง

มาก

20. ราชบริ พาร
21. ย่านการค้า

3.766
3.248

3.289
3.200

3.311
3.732

มาก
ปานกลาง

ปานกลาง
ปานกลาง

ปานกลาง
มาก

22. หน่วยงานของ
ราชการ รัฐวิสาหกิจ
องค์กรเอกชน และอื่น ๆ
รวม

3.464

3.204

3.577

ปานกลาง

ปานกลาง

มาก

3.199

3.273

3.403

ปำนกลำง

ปำนกลำง

ปำนกลำง
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9. สรุปภำพรวมควำมพึงพอใจของประชำชนทีม่ ตี ่ อกำรรักษำควำมสะอำดของเทศบำลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมรำช ประจำปี 2561
ตำรำงที่ 06 สรุปภำพรวมควำมพึงพอใจของประชำชนทีม่ ตี ่ อกำรรักษำควำมสะอำดของเทศบำลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมรำช ประจำปี 2561
ประเด็น
ค่ ำเฉลีย่
ค่ ำเบี่ยงเบน
ระดับ
มำตรฐำน
ควำมพึง
พอใจ
1. ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น. 3.36
.92
ปานกลาง
2. ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น. 3.43
.91
ปานกลาง
3. ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น. 3.43
.95
ปานกลาง
4. โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด
3.38
.90
ปานกลาง
5. ความพึงพอใจต่อการปฏิบตั ิหน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่
3.40
.95
ปานกลาง
เพียงใด
6. ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทาความสะอาด/การ
3.33
.96
ปานกลาง
ดูดฝุ่ น
7. พนักงานกวาดขยะปฏิบตั ิหน้าที่ได้ทวั่ ถึงในพื้นที่รับผิดชอบ
3.36
.99
ปานกลาง
เพียงใด
8. ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด
3.45
.93
ปานกลาง
รวม
3.391
.86
ปำนกลำง

อันดับ

5
2
2
4
3
6
5
1
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10. สรุปควำมคิดเห็นทัว่ ไปและข้ อเสนอแนะ (ข้ อมูลได้ จำกกำรเก็บแบบสอบถำม)
ตำรำงที่ 07 สรุปควำมคิดเห็นทัว่ ไปและข้ อเสนอแนะ (ข้ อมูลได้ จำกกำรเก็บแบบสอบถำม)
(ข้ อมูลได้ จำกกำรเก็บแบบสอบถำม)
ลำดับ
ประเด็น
ควำมคิดเห็นทัว่ ไปและข้ อเสนอแนะ
1
ในช่วง 1 ปี ที่ผา่ นมา 1. การแก้ไขปั ญหาน้ าท่วม การจัดการคูระบายน้ า ระบายได้เร็ วขึ้น ไม่ท่วม
ท่านคิดว่างานด้านใด หลายวัน การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย (22 คน)
ของเทศบาลเมืองทุ่ง 2. ด้านกีฬา (9 คน)
สงที่มีการพัฒนาอย่าง 3. การพัฒนาชัดเจนบางเรื่ อง ไม่ค่อยมีอะไรเด่นชัด ทางานกันแบบเรื่ อย ๆ
ชัดเจนที่สุด
(7 คน)
4. การจัดระเบียบจราจร (5 คน)
5. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การปรับปรุ งถนน และทางเท้า (4 คน)
6. การศึกษาของเด็กและเยาวชนของแต่ละโรงเรี ยน (3 คน)
7. ถนนคนเดินสายหน้าเทศบาลที่จดั การดีมาก ขยายที่ทางให้ประชาชนให้
ค้าขายสิ นค้าด้วยทัว่ ถึงมากขึ้น (2 คน)
8. ความเติบโตของเศรษฐกิจไปอย่างรวดเร็ ว (2 คน)
9. การก่อสร้างที่ทาการเทศบาลใหม่ การก่อสร้างอาคาร ที่ทาการต่าง ๆ
(1 คน)
10. ด้านการจัดการสิ่ งแวดล้อม (1 คน)
11. ด้านบารุ งศิลปวัฒนธรรม (1 คน)
12. ความสะอาด (1 คน)
13. ดีทุกอย่าง (1 คน)
2
ท่านมีความต้องการให้ 1. การจราจร เพราะรถติดใช้เวลานานในการจะไปส่งลูกไปโรงเรี ยนนาน
เทศบาลเมืองทุ่งสง
มาก โดยเฉพาะตลาด โรงเรี ยนวัดชัยชุมพล โรงเรี ยนสตรี ทุ่งสง การจัด
ปรับปรุ งการ
ระเบียบรถและสิ่ งกีดขวางในการจอดรถ (15 คน)
ดาเนินงานในเรื่ องใด 2. ความสะอาด ถังขยะ เพราะถังขยะไม่พอ ถังขยะน้อยไม่พอต่อความ
มากที่สุด เพราะอะไร ต้องการและให้ยกเลิกการเก็บค่าขยะเพราเทศบาลไม่เพิ่มถังขยะให้พอกับ
ชุมชน ขยะเรี่ ยราดตามถนน (9 คน)
3. ความสงบ ความปลอดภัย ให้ชุมชน การป้ องกันยาเสพติด เพราะจะทา
ให้เยาวชนมีอนาคตที่ดีข้ ึน และให้อาเภอน่าอยูน่ ่าท่องเที่ยว (6 คน)
4. หาบเร่ แผงลอย ทางเท้า เพราะ หาบเร่ แผงลอย และทางเท้า ทาให้
ทัศนียภาพของเมืองไม่น่าดูชม จัดระเบียบตลาดสด เพราะไม่มีความเป็ น
ระเบียบ สกปรก (4 คน)
5. ลอกคูคลอง การดูแลระบายน้ า เพราะป้ องกันการอุดตัน ป้ องกันน้ าท่วม
เพื่อให้น้ าระบายได้เร็ วและสะดวก ให้พฒั นาการระบายน้ าให้ดีกว่านี้ (4
คน)
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ควำมคิดเห็นทัว่ ไปและข้ อเสนอแนะ
6. ความสะอาดในถนนที่เป็ นซอย เพราะถนนสายหลักสะอาดแต่ถนนซอย
สกปรก สภาพพื้นผิวถนนบางสายไม่ค่อยดี ฝุ่ นเยอะ ถนนก็ไม่ค่อยล้าง ล้าง
แต่หน้าเทศบาล (2 คน)
7. ด้านการปฏิบตั ิตามกฎจราจร เพราะไม่ปฏิบตั ิตามกฎจราจรจึงเกิด
อุบตั ิเหตุบ่อยครั้ง ควรเพิ่มความเข็มแข็งของตารวจ ช่วยลดอุบตั ิเหตุบน
ท้องถนน (2 คน)
8. ด้านสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากร เพราะเกิดฝุ่ นละอองในอากาศมากจาก
การทาถนนทาสะพาน (2 คน)
9. เศรษฐกิจ เพราะอยากให้ช่วยกระตุน้ ให้เศรษฐกิจดีข้ นึ กว่านี้ โครงการ
ให้คนมาท่องเที่ยว (2 คน)
10. การสื่ อสารกับประชาชน เพราะไม่ค่อยได้รับข่าวสาร (2 คน)
11. สร้างประตูน้ า เพราะป้ องกันน้ าท่วมในระยะยาว (2 คน)
12. โครงสร้างพื้นฐาน มีการปรับปรุ งไม่จริ งจัง เช่น ถนนใช้ได้ไม่ถึง 3
เดือนก็พงั แล้ว เป็ นต้น (1 คน)
13. ส่งเสริ มการกีฬา เพราะประชาชนทัว่ ไปมีความสนใจการออกกาลังกาย
มากขึ้น (1 คน)
14. ถนนบางสาย เช่น ถ.จากหลัง ร.พ.ทุ่งสง ไปถึงสะพานลอยชารุ ดมาก
เป็ นต้น (1 คน)
15. เริ่ มด้วยการบริ หารก่อน เพราะงานทุกอย่างอยูท่ ี่การบริ หารจัดการที่ดี
(1 คน)
16. จิตสานึกในการทางานให้เท่าทันความเจริ ญทางวัตถุ (1 คน)
17. น้ าท่วมบ่อย เพราะบรรเทาสาธารณะไม่ได้คุณภาพ (1 คน)
18. ระบบทางเข้าในเขตเทศบาล (1 คน)
19. สวัสดิการต่าง ๆ (1 คน)
20. การเรี ยน (1 คน)

ท่านคิดว่าเทศบาล
เมือง
ทุ่งสงมีจุดเด่นจุดด้อย
เรื่ องอะไร
3.1 มีจุดเด่นเรื่ องอะไร 1. การสนับสนุนด้านกีฬา ทุ่งสงเมืองเจ้าภาพกีฬา การจัดการแข่งขันกีฬา
ประเภทต่าง ๆ มีการแข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ (21 คน)
2. บริ หารจัดการน้ าเรื่ องน้ าท่วม เวลาน้ าท่วมมีการประกาศให้เฝ้ าระวังน้ า
ให้ทนั ท่วงที (16 คน)
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3. ผลลัพธ์ของเทศบาล จัดการเรื่ องต่าง ๆ รวดเร็ วพื้น การบริ หารเข้ากับ
ประชาชนได้ดี ผูบ้ ริ หารทางานเก่งมาก ช่วยเหลือชาวบ้านดี รับฟังปั ญหา
ของประชาชน ดาเนินการเร่ งด่วนเมื่อชุมชนร้องขอ (12 คน)
4. สาธารณูปโภค คมนาคม การสร้างถนน (5 คน)
5. มีงานประเพณี การจัดกิจกรรมสิ บสานประเพณี (3 คน)
6. ปั ญหาขยะลดลง มีรถเก็บขยะสม่าเสมอ (3 คน)
7. การประชาสัมพันธ์กิจกรรม (2 คน)
8. ชุมทางการค้าและเศรษฐกิจ (2 คน)
9. การศึกษา (2 คน)
10. เป็ นอาเภอที่มีความเจริ ญมากและเหมาะสมแก่การลงทุนในการ
ประกอบธุรกิจ (1 คน)
11. การจัดห้องสมุดประชาชน (1 คน)
12. การปรับปรุ งแผงลอย (1 คน)
3.2 มีจุดด้อยเรื่ องอะไร 1. ความสะอาด ขยะ และความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยในเขตเทศบาล
จัดระเบียบตลาดสดให้มีระเบียบเรี ยบร้อย ความสะอาดของถนนสายต่าง ๆ
เช่น ที่ทาการชุมชน ริ มแผงลอย เป็ นต้น (5 คน)
2. เทศบาลไม่ลงมาดูแลประชาชน การแจ้งข่าวสารต่าง ๆ ไม่ทวั่ ถึงขาดการ
ประชาสัมพันธ์อย่างมาก การประสานงานที่ล่าช้า และไม่ทวั่ ถึง (5 คน)
3. การจราจรโดยเฉพาะในตลาด การจอดรถขายของในสถานที่ออกกาลัง
กาย (4 คน)
4. การแก้ปัญหาด้านยาเสพติดและพวกรถซิ่ง (3 คน)
5. มีมากหลายประการ ดาเนินการช้ามาก (2 คน)
6. การสร้างความเป็ นเอกลักษณ์ของเมืองทุ่งสงเชิงการศึกษา (1 คน)
7. ด้านกีฬา เราไม่มีนกั กีฬาตัวเด่น ๆ เลยสักคน (1 คน)
8. วินยั ของคนเมือง ชอบทาอะไรง่าย ๆ (1 คน)
9. เกือบทุกด้าน ยกเว้นการจัดกีฬา (1 คน)
10.จัดระเบียบสถานที่ออกกาลังกาย (1 คน)
11. ทาในสิ่ งที่ประชาชนไม่ตอ้ งการ (1 คน)
12. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (1 คน)
13. การพัฒนาชุมชน (1 คน)

บทสรุ ป 13
ลำดับ
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4
ข้อเสนอแนะต่อการ
การดาเนินงาน
4.1 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

4.2 ด้านการศึกษา

ควำมคิดเห็นทัว่ ไปและข้ อเสนอแนะ

1. ปรับปรุ งถนน ควรรื้ อของเก่าออกก่อนที่จะทาใหม่ ถนนหัวเส้นทาง
ถนนกับฟุตปาทจะเท่ากันอยูแ่ ล้ว ควรปรับปรุ งถนนให้สูงกว่าที่วางท่อง
ระบาย ถนนหลุมบ่อ ควรซ่อมแซมทันที ต้องหนีหลุมแต่ชนฝาท่อบนถนน
บารุ งรักษาท่อระบายน้ าคูคลอง บารุ งรักษาทางเท้า (9 คน)
2. ควรปรับปรุ งสวนสาธารณะให้เป็ นที่ผกั ผ่อนจริ ง ๆ ไม่วนุ่ วาย (1 คน)
3. โดยรวมใช้ได้ (1 คน)
1. ดูแลเรื่ องอาหารกลางวันให้ถูกสุขลักษณะ อาหารกลางวันไม่เพียงพอกับ
จานวนเด็ก โดยเฉพาะโรงเรี ยนเทศบาลวัดชัยชุมพล (13 คน)
2. พัฒนาให้เด็กอ่านหนังสื อออกมากขึ้น พัฒนาการของนักเรี ยนในการ
อ่านและพูดภาษาไทย เพิ่มการเอาใจใส่กบั เด็กพิการและขาดแคลนทุน
ทรัพย์ให้ได้รับทุนการศึกษาเท่าเทียมกับเด็กอื่น ๆ รับเด็กเข้าเรี ยนก่อนอายุ
(6 คน)
3. การสนับสนุนการศึกษาในโรงเรี ยนและการเรี ยนรู ้ของประชาชน
ชุมชน เช่น มีหอสมุด ที่อ่านหนังสื อพิมพ์ประจาชุมชน อินเทอร์เน็ตชุมชน
มี wifi ฟรี ให้ทุกคนในชุมชน ได้ติดตามข่าวส่ารสารสนเทศทางเทศบาลได้
ทัว่ ถึง เป็ นต้น (5 คน)
4. ดี ทาได้ดีอยูแ่ ล้ว (5 คน)
5. ช่วยส่งเสริ มให้เยาวชนมีการศึกษาที่ดีและรักการเรี ยนรักที่จะไป
โรงเรี ยน ให้ความรู ้ที่เป็ นประโยชน์แก่เด็กและเยาวชน และส่งเสริ ม
ประชาชนให้มีส่วนร่ วม และพัฒนาการศึกษาของเยาวชนให้เป็ นที่โดดเด่น
ของอาเภอให้มากที่สุด (2 คน)
6. โรงเรี ยนอนุบาลรี สอร์ท ครู ร้อยละ 70 ไม่สนใจเด็ก ทาแต่งานส่วนตัว
และลักษณะนิสยั ของครู บางท่านไม่เหมาะต่ออาชีพครู ควรมีการ
กลัน่ กรองบุคลากรครู ตวั อย่างของเด็กให้มากกว่านี้ ชัยชุมพลก็เช่นกัน (1
คน)
7. สร้างสนามเด็กเล่นในโรงเรี ยนอนุบาลรี สอร์ท (1 คน)
8. ดี แต่ ร.ร.อนุบาล น่าจะอยูท่ ี่เดียวกัน (1 คน)
9. ดีมาก (1 คน)
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4.4 ด้านบริ การสังคม
และสวัสดิการ
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1. ดูแลผูส้ ูงอายุ และผูพ้ ิการให้ดีกว่านี้ ควรมีบุคลากรเข้าตรวจเยีย่ มผูป้ ่ วย
ติดเตียงและผูพ้ ิการอย่างสม่าเสมอ การจัดระบบการจัดการผูป้ ่ วยสูงอายุ
รวมถึงการบริ การของโรงพยาบาล (9 คน)
2. ควรบริ การประชาชนให้ทวั่ ถึงกว่านี้ อยากให้เข้ามาดูแลผูป้ ่ วยในท้องที่
ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจง่าย จัดให้มีการอบรมด้าน
สาธารณสุข ควรให้ความรู ้ดา้ นการป้ องกันให้มากขึ้น (8 คน)
3. ดีมาก (5 คน)
4. ส่งเสริ มการออกกาลังกายในชุมชน ขยายสถานที่ออกกาลังการเพิ่ม
เครื่ องออกกาลังกายมีมากขึ้นให้พอกับผูม้ าใช้ (5 คน)
5. การรณรงค์และป้ องกันเฝ้ าระวังเพื่อแก้ไขปั ญหายาเสพติดในพื้นที่ เช่น
โครงการป้ องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนและประชาชน ทั้ง
ในและนอกโรงเรี ยน เป็ นต้น (2 คน)
6. เวลามีกิจกรรมอะไรควรกระจายข่าวให้มาก โลกมันเปลี่ยนไป กระจาย
ข่าวทางวิทยุ เด็กยุคใหม่มนั ไม่ฟังกันแล้ววิทยุ ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้ว (1
คน)
7. จัดยาสามัญให้ประชาชนไว้ประจาบ้านทุกบ้าน (1 คน)
8. ให้มีการตรวจสุขภาพประจาปี (1 คน)
9. พอใช้ได้ (1 คน)
1. การให้สวัสดิการอย่างทัว่ ถึงแก่ เด็ก คนพิการ ผูส้ ูงอายุ และผูป้ ่ วยโรค
เอดส์อยากให้มีเจ้าหน้าที่ลงมาดูแล (13 คน)
2. ไม่ค่อยแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับสวัสดิการ และการดูแลสุขภาพของ
ประชาชนในชุมชน (5 คน)
3. ดี (5 คน)
4. ควรพัฒนาปรับปรุ งศูนย์ออกกาลังกายและอุปกรณ์ในการออกกาลังกาย
จัดให้ทุกชุมชนมีการออกกาลังกาย (2 คน)
5. การจัดพื้นที่สาหรับกิจกรรมนันทนาการและการออกกาลังกาย จัด
กิจกรรมนันทนาการให้ทุกคนในชุมชน (2 คน)
6. ควรสร้างความเชื่อมัน่ ของสังคมและการมีส่วนร่ วมของประชาชนใน
อาเภอ ให้ทุกคนเสมอภาคกัน (2 คน)
7. การเก็บค่าบริ การสถานที่ขายของเวลาจัดงาน (1 คน)
8. เลิกเก็บเงินค่าขยะของแต่ละบ้าน (1 คน)
9. ดีมาก (1 คน)
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4.5 ด้านการจัดการ
ด้านสิ่ งแวดล้อมและ
ทรัพยากร

ควำมคิดเห็นทัว่ ไปและข้ อเสนอแนะ
1. การมีส่วนร่ วมของชุมชน การส่งเสริ มอนุรักษ์ การจัดการด้าน
สิ่ งแวดล้อม และสร้างจิตสานึกในการแก้ไข เช่น การลดภาวะโลกร้อน
การจัดการด้านขยะ น้ า ป่ า บาบัดน้ าเสี ย สิ่ งปฏิกลู เป็ นต้น (6 คน)
2. พัฒนาสิ่ งแวดล้อมให้เป็ นเอกลักษณ์ ปรับสภาพภูมิทศั น์ที่ทาการชุมชน
และ สถานที่ต่าง ๆ ให้ดูสวยงาม ถนนภายในหมูบ่ า้ นและชุมชนต้องไม่มี
หญ้า ต้องมีการตัด บริ เวณหน้าโรงยิมตรงข้ามที่ออกกาลังกายขอให้จดั การ
ให้สะอาดและทางเดินสะดวกอย่าให้มีหิน ดิน ทราย (5 คน)
3. การรักษาความสะอาด การแยกขยะ (2 คน)
4. พอใช้ได้ (2 คน)
5. ดี (2 คน)
6. ยังไม่ดี (1 คน)
4.6 ด้านการพัฒนา
1. การส่งเสริ มสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ชุมชน ควรมีการแนะนาแนวทาง
เศรษฐกิจชุมชนและ ให้ประชาชนในการประกอบอาชีพหรื อก่อตั้งเป็ นสหกรณ์แก่ชุมชน การ
อาชีพ
ออกร้านขายสิ นค้าตามชุมชนต่าง ๆ สร้างเศรษฐกิจให้เท่าทันเหตุการณ์
เช่น 4.0 (13 คน)
2. ส่งเสริ มจัดกิจกรรมพัฒนาการท่องเที่ยว สร้างเมืองจาลองสิ่ งต่าง ๆ
คล้ายของประเทศสิ งคโปร์เพื่อให้เป็ นเมืองท่องเที่ยว (3 คน)
3. พอใช้ ยังไม่ค่อยมี (2 คน)
4.ไม่เคยมีอะไรที่เทศบาลนามาให้ชาวบ้านเลยนอกจากมีโครงการ
บางอย่างมาเทศบาลก็ช่วยได้มาก (1 คน)
5.ควบคุมราคาสิ นค้า (1 คน)
6. ไม่ดี (1 คน)
4.7 ด้านการรักษา
1. สร้างเวรยามให้กบั ชุมชน จัดให้มีมิสเตอร์เตือนภัยต่าง ๆ จัดตารางของ
ความสงบปลอดภัยใน สายตรวจ และเพิ่มความสว่าง/ไฟฟ้ าริ มทาง ส่งเสริ มให้ประชาชนใน
ชุมชน
ชุมชนช่วยการสอดคล้องดูแลภายในหมูบ่ า้ นของตนเอง หากมีโจรขโมยงัด
แงะต้องตามหาความจิงให้ได้ (10 คน)
2. สร้างกล้องวงจรปิ ด ติดตั้งตามถนนสายต่าง ๆ ของชุมชน และภายในตัว
เมืองทุ่งสง (2 คน)
3. สถานที่บางสถานที่น่าจะมีการอลุ่มอล่วย เพื่อเป็ นการช่วยเหลือ
ประชาชนน่าจะดีกว่ากวาดขยะพื้นไว้ให้หมาขี้ ประชาชนได้มีรายได้ ไม่
ต้องไปประกอบอาชีพไม่สุจริ ต (1 คน)
4. การจัดระเบียบทางถนน ทางเท้า และความไม่เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ให้
ประชาชนปฏิบตั ิตามกฎหมาย (1 คน)
5. ดี (1 คน)
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4.8 ด้านการป้ องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

4.9 ด้านการทานุบารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี

4.10 ด้านการบริ หาร
จัดการเทศบาล

ควำมคิดเห็นทัว่ ไปและข้ อเสนอแนะ
1. พอใช้ ดีในระดับหนึ่ง รักษาความดีที่มีอยูใ่ ห้ตลอด (3)
2. มีเหตุน้ าท่วมขอให้เข้าไปประชาสัมพันธ์ในทุกซอย เพราะที่ผา่ นมาขับ
ผ่านเฉพาะถนนสายหลักแต่ไม่เข้าในหมู่บา้ น (2 คน)
3. ด้านน้ าท่วม เพิ่มระบบการระบายน้ า ขุดลอกคลอง เพื่อป้ องกันปัญหาน้ า
ท่วม (3 คน)
4. ควรจะมีการเตรี ยมพร้อมล่วงหน้า เฝ้ าระวังตลอดเวลา (2 คน)
5. ช่วยเหลือชุมชนต่าง ๆ การจัดฝึ กอบรมในการรับภัยต่าง ๆ อย่างถูกวิธี
(1 คน)
6. เทศบาลก็ทาไปตามหน้าที่ เนือย ๆ เฉื่ อย ๆ (1 คน)
7. ให้ลา้ งถนนในชุมชน 2 อาทิตย์ต่อครั้ง (1 คน)
8. ช่วยเหลือชุมชนด้านภัยแล้ง (1 คน)
9. ด้านอุบตั ิเหตุ (1 คน)
1. การจัดกิจกรรมหรื อส่งเสริ มให้ประชาชนนึกถึงและเข้าใจประเพณี เพื่อ
รักษาวัฒนธรรม ควรมีการจัดงานตามประเพณี ในแต่ละชุมชน พัฒนา
ปรับปรุ งและจัดโครงการเพื่อส่งเสริ มและอนุรักษ์วฒั นธรรมและสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ (6 คน)
2. ดี ทาได้ดีอยูแ่ ล้ว (4 คน)
3.ควรจัดให้นอ้ ยลงกว่าเดิม ควรจัดแต่ประเพณี ที่สาคัญสุด ๆ (1 คน)
4. ไม่ควรเอาผลประโยชน์มาก่อน เช่น งานชักพระ เป็ นต้น (1 คน)
5.ควรปรับปรุ งพัฒนาทั้งตลาดให้ดีกว่าเดิม (1 คน)
6. จัดให้มีศูนย์มีวฒั ธรรมประจาอาเภอ (1 คน)
7. จัดสรรงบประมาณให้กบั ชุมชน (1 คน)
8. ใช้ได้ (1 คน)
1. มีการรับฟังข้อเสนอแนะ ส่งเสริ มให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่ วมเยอะ ๆ
ข่าวสารต่าง ๆ ให้ทวั่ ถึง เพื่อให้รับรู ้ข่าวสาร ข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ ว
โดยการประชาสัมพันธ์ทางด้านสื่อต่าง ๆ (6 คน)
2. หากมีการเก็บค่าใช้จ่ายจากประชาชนอยากให้เป็ นราคาประชาชน (1
คน)
3. ให้ฝ่ายบริ หารกาชับเจ้าหน้าที่ให้ทางานเต็มเวลา (1 คน)
4. การบริ หารจัดการของเทศบาลดีอยูแ่ ล้ว (1 คน)
5. จัดระบบตามแบบแผนให้ชดั เจน (1 คน)
6. จัดคนให้เหมาะสมกับงาน (1 คน)
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4.11 ด้านการรักษา
ความสะอาด

5

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
เพิ่มเติม

ควำมคิดเห็นทัว่ ไปและข้ อเสนอแนะ
1. เข้มงวดคนกวาดขยะและรถเก็บขยะ กาหนดวันเวลาการจัดเก็บขยะให้
ชัดเจน ควรเพิ่มรอบการเก็บขยะให้มากขึ้น หรื อควรเพิ่มคนงานทาความ
สะอาด คนทาความสะอาดบางคนกวาดใส่ในท่อระบายน้ า ทาให้ท่อน้ าอุด
ตัน เคยตักเตือนผูป้ ฏิบตั ิการแล้ว เขาก็ยงั ทาอยู่ (11 คน)
2. ถังขยะไม่เพียงพอ ทาให้ขยะเกลื่อนถนน (9 คน)
3. เห็นควรพัฒนาถนนซอกซอย อย่าให้มีหญ้ารก 3 เดือนต่อครั้ง
ต้องเพิม่ มาตรฐานความสะอาดมากกว่านี้ (4 คน)
4. มีหลายคนที่ต้ งั ใจทางานจริ งๆ น่ายกย่อง สุดยอด ดีมาก (4 คน)
5. ดี คนกวาดขยะทาหน้าที่ได้ดี (4 คน)
6. การล้างถนนควรล้างอาทิตย์เว้นอาทิตย์ หรื อทาความสะอาดบ่อย ๆ ดูด
ฝุ่ น ไม่ตอ้ งให้ประชาชนร้องเรี ยน (3 คน)
7. ช่วยกันเก็บขยะ ขุดลอกคูคลอง เพื่อสิ่ งแวดล้อมที่ดีของชุมชนกลับคืน
มา (3 คน)
8. ให้ความรู ้และสร้างความเข้าใจในการแยกขยะ (1 คน)
9. เก็บค่าขยะ ก็ควรทาให้สะอาดเรี ยบร้อย (1 คน)
10. ต้องดูแลให้ทวั่ ถึงตามซอยต่าง ๆ (1 คน)
1. อยากให้ปรับปรุ งสวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น ควรจะปรับปรุ งพัฒนา
ถ้ าตลอด หนองป่ าแก่ ให้เป็ นสถานที่ท่องเที่ยว (4 คน)
2. ทางานแบบเรื่ อย ๆ ไม่มีอะไรเด่นอะไรด้อย พนักงานทางานล่าช้าบ้าง
เล็กน้อย (3 คน)
3. การจัดระเบียบเรี ยบร้อยของชุมชนทาได้ยากเพราะแบ่งเขตปะปนกัน มี
ประชาชนจากชุมชนชะมายมาอยูร่ ่ วมในชุมชนทุ่งสง-ห้วยยอด จะเกิด
ความขัดแย้งในการทางาน และการประสานงาน (2 คน)
4. ปี ที่ผา่ นมาไม่ได้รับการช่วยเหลือ เรื่ องน้ าท่วม อยากให้เทศบาลลงพื้นที่
สารวจประชาชนอย่างทัว่ ถึง น้ าท่วมไม่ได้รับค่าชดเชยอยากให้ตรวจสอบ
(2 คน)
5. ควรแต่งตั้งผูบ้ ริ หารที่มีความรู ้เฉพาะทาง และตั้งใจบริ หารเพื่อบ้านเมือง
ไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง และควรหาบุคคลที่ปรึ กษาที่มีความรู ้
ความเข้าใจและเสี ยสละเพื่อส่วนรวมอย่างแท้จริ ง (1 คน)
6. ชุมชนตะวันออกวัดชัยชุมพลไม่ค่อยมีประชุมเลย ให้ทางเทศบาลจัดการ
มาประชุมบ้างเพราะประชาชนไม่ได้เสนออะไรเลย (1 คน)
7. อยากให้มาติดตั้งหม้อไฟตรงปากซอยเสริ มชาติ จะได้มีไฟฟ้ าสว่าง
ตรงที่คา้ ขายปากซอย (1 คน)
8. อยากให้สมาชิกเทศบาลลงมาดูแลประชาชน ไม่ใช่มาแต่ตอนเฉพาะหา
เสี ยงเลือกตั้ง (1 คน)
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ควำมคิดเห็นทัว่ ไปและข้ อเสนอแนะ
9. อย่าโกงกินงบประมาณ ใช้งบประมาณให้เป็ นประโยชน์ต่อประชาชน
ให้มากที่สุด (1 คน)
10. การเก็บค่าที่งานชักพระมีคนมาเก็บถึง 3 รอบ ให้เทศบาลช่วย
ตรวจสอบ (1 คน)
11. อยากเปิ ดโครงการให้ผคู ้ า้ รายใหม่ ได้ขายของในตลาดชุมทาง/โต้รุ่ง
(1 คน)
12. แม่คา้ วางแผงขายของในตลาดระเบียบการจอดรถ (1 คน)
13. หลังน้ าท่วมยังไม่มีหน่วยงานเข้ามาดูแล (1 คน)
14. อยากให้เทศบาลลงพื้นที่พบประชาชน (1 คน)
15. อยากให้มีที่ทาการชุมชนราชบริ พาร (1 คน)
16. ดูแลปั ญหายาเสพติดบริ เวณชุมชน (1 คน)
17. การบริ หารจัดการโดยภาพรวมดี (1 คน)
18. ส่งเสริ มอาชีพคนพิการ (1 คน)
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11. สรุปควำมต้ องกำรทีใ่ ห้ เทศบำลเมืองทุ่งสงดำเนินกำรเป็ นเรื่องเร่ งด่ วนระดับประชำชน
(ข้ อมูลได้ จำกกำรเก็บแบบสอบถำม)
ตำรำงที่ 08 สรุปควำมต้ องกำรทีใ่ ห้ เทศบำลเมืองทุ่งสงดำเนินกำรเป็ นเรื่องเร่ งด่ วนระดับประชำชน
(ข้ อมูลได้ จำกกำรเก็บแบบสอบถำม)
ลำดับ
ชุมชน
ควำมต้ องกำรทีใ่ ห้ เทศบำลเมืองทุ่งสงดำเนินกำรเป็ นเรื่องเร่ งด่ วนระดับประชำชน
1
ท่าแพใต้
1. ในชุมชนมีสุนขั จรจัดมาก อยากให้เทศบาลเข้ามาดูแลและจัดการ/การจัดการหมาจรจัด
ในชุมชนมีเยอะ/หมาจรจัดเยอะ/ปั ญหาหมาจรจัด
2. ปั ญหาน้ าท่วมการให้ความช่วยเหลือ/น้ าท่วมได้รับการช่วยเหลือไม่ทวั่ ถึง/น้ าท่วม/
จัดการปั ญหาน้ าท่วมช้า
3. ยาเสพติดในชุมชน
4. การให้ความช่วยเหลือสวัสดิการต่าง ๆ/สร้างอาชีพผูม้ ีรายได้นอ้ ยในชุมชน
5. การจัดการขยะ/ถังขยะไม่พอ
2
ตะวันออกวัด
1. การป้ องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ชัยชุมพล
2. ปรับปรุ งเรื่ องน้ าประปาหมูบ่ า้ น น้ าไหลบ้างไม่ไหลบ้าง/ดูแลปรับปรุ งน้ าประปาของ
เทศบาลให้มีคุณภาพ
3. เรื่ องจราจร
4. ปรับปรุ งถนนจากลานกีฬามาต่อกับ ถ.พัฒนาการ ซ.8 ช่วง ร.ร. กาญจนะ
5. การส่งเสริ มและพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนแต่ละชุมชน
6. ให้เทศบาลทาป้ ายห้ามทิ้งขยะมาติดที่ ถ.พัฒนาการ ซ.8 สัก 3-4 ป้ าย
3
หลังโรงพยาบาล
1. แก้ไขการจราจรติดขัด
ทุ่งสง
2. จากัดความเร็ วในเขตชุมชน
3. งานที่ชุมชนขอไป
4. การช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยและผูท้ ี่เดือดร้อนให้ทวั่ ถึง
5. งานที่มีงบประมาณเล็กน้อยให้ทาก่อน
4
ตลาดใน
1. แก้ไขปั ญหายาเสพติด
2. แก้ไขปั ญหาน้ าท่วม
5
เขาปรี ดี
1. ถังขยะไม่เพียงพอ
2. แก้ไขยาเสพติดในชุมชน
3. จัดการหมาจรจัด
6
สะพานเหล็ก
-ไม่มี7
บ้านพักรถไฟทุ่งสง -ไม่มี-

บทสรุ ป 20
ลำดับ
8

ชุมชน
เสริ มชาติ

9

หมู่บา้ นพัฒนา

10

เปรมประชา

11

ประชาอุทิศ

ควำมต้ องกำรทีใ่ ห้ เทศบำลเมืองทุ่งสงดำเนินกำรเป็ นเรื่องเร่ งด่ วนระดับประชำชน
1. การจัดการน้ า ขุดลอกเหมืองเก่า/ขุดลอกเหมืองเก่า บริ เวณเสริ มชาติ ซอย 5
2. พัฒนาสวนสาธารณะชุมชนหนองปาแก่
3. สาธารณสุขอยากให้เข้ามาดูแลเนื่องจากมีผปู ้ ่ วย
4. อยากให้เทศบาลติดตั้งหม้อไฟสาหรับอานวยความสะดวกสาหรับแม่คา้ ถนนเสริ มชาติ
5. การซ่อมแซมถนน
6. จัดกิจกรรมวันเด็ก
1 ลอกคูคลองทุกสาย รื้ อถนนสิ่ งปลูกสร้างขวางทางน้ า/การป้ องกันน้ าท่วมอย่างถาวร เพื่อ
ไม่ให้ประชาชนกังวลเวลามืดฝน/ขุดลอกคูคลองในชุมชน/การจัดการคลอง คูน้ าเพื่อ
ป้ องกันน้ าท่วม/จัดการลอกคูคลองสายย่อยในหมู่บา้ น/ช่วยเร่ งทาคูน้ าในหมูบ่ า้ นพัฒนา
ระหว่างซอย 6 – 8/มีการก่อสร้าง ปรับปรุ ง และบารุ งรักษาท่อระบายน้ าคูคลอง
2. สิ่ งที่ทางชุมชนขอไปไม่ได้มาทาตามที่ขอ/ต้องการให้เทศบาลทาตามที่ชุมชนขอไป เช่น
ทาป้ ายชุมชน/2 ป้ าย ให้ติดตั้งหลอดไฟเพิ่มเติมที่ทาการชุมชน/ทาป้ ายทางเข้าของชุมชน
ทั้งสองด้าน (จุดเน้นซุม้ ของชุมชน)/ปรับปรุ งป้ ายชื่อตามซอยต่าง ๆ เป็ นต้น
3. ควรจะมีถงั ขยะตั้งไว้หน้าบ้าน แต่ไม่มีถงั ขยะ ลาบากในการทิง้ ขยะ/ไม่มีถงั ขยะหน้า
บ้าน ต้องเอาถุงดามาตั้งไว้แทน แต่มาเก็บค่าขยะ 30 บาททุกเดือน
4. การจราจรในชัว่ โมงเร่ งด่วน (รถติดมาก 7.00-8.10 น. และ 15.30-17.00 น.)/การปฏิบตั ิ
ตามกฎจราจร/การจอดรถที่หา้ มจอด
5. ส่งเสริ มให้ประชาชนมีรายได้ เช่น การค้าขาย การเกษตร เป็ นต้น
6. การให้ความรู ้และจัดกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ให้แก่เด็กและเยาวชน
7. การดูแลทางเท้า หาบเร่ แผงลอย
8. การสนับสนุนการศึกษาในโรงเรี ยนและการเรี ยนรู ้ของประชาชน/ชุมชน เช่น มี
หอสมุด/ที่อ่านหนังสื อพิมพ์ประจาชุมชน/อินเตอร์เน็ตชุมชน
9. จัดการสัตว์เลี้ยงให้เป็ นระเบียบและดูแลถนนให้สะอาด
10. การสร้าง/ปรับปรุ ง/บารุ งรักษาถนน สะพาน และปรับปรุ งภูมิทศั น์ มีความเป็ นระเบียบ
เรี ยบร้อยและสวยงาม
1. ดูแลความสะอาด
2. แก้ไขปั ญหาน้ าท่วม
3. พัฒนาถ้ าตลอด
4. พัฒนาสถานที่ออกกาลังกาย
1. แก้ไขปั ญหาการจราจรในชุมชน
2. แก้ไขปั ญหาน้ าท่วม
3. แก้ไขปั ญหายาเสพติดในชุมชน
4. การสร้างอาชีพผูม้ ีรายได้นอ้ ย
5. ดูแลความสะอาดในชุมชน
6. ถังขยะไม่พอ

บทสรุ ป 21
ลำดับ
12

ชุมชน
บ้านนาเหนือ

13

ยุทธศาสตร์

14

บ้านในหวัง

15

ทุ่งสง-ห้วยยอด

ควำมต้ องกำรทีใ่ ห้ เทศบำลเมืองทุ่งสงดำเนินกำรเป็ นเรื่องเร่ งด่ วนระดับประชำชน
1. การจัดระเบียบจราจร
2. แก้ไขปั ญหายาเสพติด
1. การจราจรในเทศบาล/กรุ ณาเปิ ดสัญญาณไฟจราจร เขียว เหลือง แดง 24 ชัว่ โมง/การขับ
รถตามกฎจราจร/การจอดรับ-ส่ง นักเรี ยน ม.1 เพิ่มที่จอดรถ/การขายของริ มฟุตบาตรหน้า
โรงเรี ยน/การจอดรถในที่หา้ มจอด/จอดรถหน้าร้านค้า ริ มถนนในตลาดและบริ เวณต่าง ๆ/
ให้จดั ระเบียบจราจรตอนเช้า ตอนบ่าย/การจราจร ตอนเช้า-เย็น
2. ถังขยะไม่เพียงพอ/ถังขยะ/การเก็บขยะในถัง/เรื่ องการเก็บขยะของยุทธศาสตร์ให้ดีกว่า
นี้/เรื่ องการเก็บขยะของซอยยุทธศาสตร์ให้ดีกว่าเดิม/รถขยะไม่ได้เข้ามาเก็บทุกวัน
3. สถานที่ออกกาลังกาย ร.5 หน้าอาเภอ/อุปกรณ์ในการออกกาลังกายของเทสบาล/สร้างที่
ออกกาลังกายให้ทวั่ ถึงทุกชุมชน/สถานที่ออกกาลังกาย
4. ล้างท่อระบายน้ า/จัดการขุดลอกคูคลองในชุมชน หมูบา้ น/เรื่ องน้ าท่วมที่ถ้ าตลอดให้
ระบายน้ าเร็ วกว่านี้/ถนนในพื้นที่ยทุ ธศาสตร์ต่ามาก ทาให้น้ าท่วมขังสูงบ่อย
5. แม่คา้ ยังใช้ถุงพลาสติกห่อข้าวให้ลูกค้า/การจัดให้แม่คา้ เข้าไปขายในตลาดให้เรี ยบร้อย/
ความสะอาดของตลาดสด
6. หญ้าวัชพืชเลื้อยตามถนน/กาจัดวัชพืชที่ลามข้ามาปกคลุมถนนทางเท้าในเขตชุมชนและ
หมู่บา้ น/ด้านข้างถนนมีหญ้าปกคลุมตามชุมชน
7. ไฟฟ้ า/สายไฟที่ตกหล่น/สาธารณูปโภค ด้านไฟฟ้ า สิ่ งแวดล้อม
8. ตลาดโต้รุ่งไม่ควรให้จกั รยานยนต์เข้าไป/จัดระเบียบตลาดโต้รุ่ง
9. ไฟฟ้ าบนถนนตามทางเดินเสี ยบ่อย/ไฟดับบ่อย
10. ปรับปรุ งทางเท้า/ท่อน้ าที่มีความเสี่ ยงผุพงั บนทางเท้า
11. ความปลอดภัยจากขโมย มิจฉาชีพในชุมชน/การเฝ้ าระวังปราบราม ติดตามคนร้าย
12. ปรับปรุ งความสะอาดด้านหลังเวทีหน้าโรงยิมสกปรก ส่งกลิ่นเหม็นมาก
13. จัดการกับสุนขั /แมวที่ไม่มีเจ้าของ
14. กรุ ณาดูผงั เมืองและการอนุมตั ิการสร้างหมู่บา้ นใหม่ ๆ เพราะบางที่สร้างบนทางระบาย
น้ า
15. น่าจะจัดการเรี ยนให้เทียบเท่ากันของแต่ละโรงเรี ยน
1. การกาจัดขยะในชุมชน/ถังขยะไม่เพียงพอ
2. จัดการสุนขั จรจัด
3. ปั ญหายาเสพติด/ปั ญหายาเสพติดในชุมชน
4. สร้างอาชีพผูม้ ีรายได้นอ้ ย
1. สร้างประตูระบายน้ า/ป้ องกันการเกิดน้ าท่วม
2. ขอสถานที่ออกกาลังกาย
3. ขอกล้องวงจรปิ ด
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ลำดับ
16

ชุมชน
ทุ่งสง-นาบอน

17

ท่าแพเหนือ

18

ตลาดสด

19

โดมทองธานี
(ท่าแพ)

20

ราชบริ พาร

21

ย่านการค้า

ควำมต้ องกำรทีใ่ ห้ เทศบำลเมืองทุ่งสงดำเนินกำรเป็ นเรื่องเร่ งด่ วนระดับประชำชน
1. แก้ไขปั ญหาน้ าท่วม/น้ าท่วมขัง/การป้ องกันน้ าท่วม/การบริ หารจัดการน้ าท่วม
2. แก้ไขยาเสพติดในชุมชน/ยาเสพติด/การป้ องกันยาเสพติด
3. ถังขยะไม่เพียงพอ/จัดการขยะ
4. แก้ไขปั ญหาจราจร/การจราจร
5. สร้างอาชีพผูม้ ีรายได้นอ้ ย
6. ดูแลสวัสดิการต่าง ๆ
1. ถังขยะไม่พอ เพิม่ รอบการเก็บขยะ/ปั ญหาขยะ/ถังขยะไม่เพียงพอ
2. แก้ไขปั ญหายาเสพติด/ปัญหายาเสพติดในชุมชน
3. เพิม่ อาชีพให้ผมู ้ ีรายได้นอ้ ย/เพิม่ สวัสดิการผูม้ ีรายได้นอ้ ย
4. การช่วยเหลือน้ าท่วมไม่ทวั่ ถึง/การช่วยเหลือเรื่ องน้ าท่วม
1. แก้ไขปั ญหายาเสพติด
2. แก้ไขปั ญหาน้ าท่วม/การระบายน้ า
3. แก้ไขปั ญหาถนน เป็ นหลุม เป็ นบ่อ/ถนนที่ใช้ไม่เรี ยบร้อย ถนนเป็ นหลุม เป็ นบ่อ
4. การส่งเสริ มพัฒนาอาชีพ
5. แก้ไขปั ญหาขยะ
6. แก้ไขปั ญหาการจัดการสิ่ งแวดล้อม
7. จัดการรถแต่งซิ่ง
8. ดูแลด้านกีฬา
9. แก้ไขปั ญหาฤดูแล้ง ขาดน้ าดื่ม น้ าใช้ ไม่เพียงพอ
10. ดูแลการจัดเก็บค่าบริ การ ค่าเช่า ค่าน้ า ค่าขยะ ไม่เหมาะสม
11. การเข้าถึงเทศบาลไม่ค่อยสะดวก
1. แก้ไขการจราจรติดขัดช่วงเวลาเร่ งด่วน เช้า-เย็น
2. ขอกล้องวงจรปิ ด
3. ดูแลความปลอดภัยในทรัพย์สินยามวิกาล
1. ดูแลเรื่ องท่อระบายน้ า ป้ องกันน้ าท่วม/แก้ไขปั ญหาน้ าท่วม
2. ปรับปรุ งถ้ าตลอด
3. อยากให้มีที่ทาการชุมชน
4. แก้ไขปั ญหายาเสพติดภายในชุมชน
1. แก้ไขปั ญหาการจราจร เก็บค่าบริ การรถบนถนนสาหรับคนจอดรถนาน ๆ การจัดการที่
ห้ามจอดรถในพื้นที่ออกกาลังกาย
2. จัดการทางเท้า ขยะหน้าบ้าน
3. ทาสี ตามสี่ แยก ขาวดาหรื อขาวแดง เพิ่มแสงไฟตามท้องถนน
4. ควรปรับปรุ งถนนสายวัฒนธรรมที่ท่านใช้จดั พิธีตกั บาตรในวันขึ้นปี ใหม่โดยด่วน
5. จัดการการระบายน้ า

บทสรุ ป 23
ลำดับ

ชุมชน

22

หน่วยงานของ
ราชการ รัฐวิสาหกิจ
องค์กรเอกชนและ
อื่น ๆ

ควำมต้ องกำรทีใ่ ห้ เทศบำลเมืองทุ่งสงดำเนินกำรเป็ นเรื่องเร่ งด่ วนระดับประชำชน
6. จัดระเบียบตลาดสดให้มีระเบียบเรี ยบร้อย
7. ดูแลความปลอดภัยในทรัพย์สินป้ องกันโจรขโมย
8. แก้ไขปั ญหายาเสพติด
9. ถนนในเขตเทศบาลควรล้างอย่างน้อยให้ได้เดือนละครั้ง เน้นย้าว่าทุกสาย
1. แก้ไขปั ญหาการจราจร
2. แก้ไขปั ญหาเรื่ องความสะอาด ฝุ่ นจากการสร้างถนน ควรเพิ่มรอบการเก็บขยะให้บ่อย
ขึ้น
3. แก้ไขปั ญหาน้ าท่วม
4. จัดการแผงลอย ทางเท้า
5. อยากให้พฒั นาถ้ าตลอด
6. แก้ไขปั ญหาอาหารกลางวันไม่เพียงพอกับจานวนเด็ก
7. จัดการสุนขั จรจัดเยอะ
8. เพิ่มสวัสดิการผูส้ ูงอายุ
9. ปรับปรุ งการแจ้งข่าวสารที่ไม่ทวั่ ถึง

บทสรุ ป 24
12. สรุปควำมต้ องกำรทีใ่ ห้ เทศบำลเมืองทุ่งสงดำเนินกำรเป็ นเรื่องเร่ งด่ วนระดับชุมชน
(ข้ อมูลได้ จำกกำรจัดเวที)
ตำรำงที่ 09 สรุปควำมต้ องกำรทีใ่ ห้ เทศบำลเมืองทุ่งสงดำเนินกำรเป็ นเรื่องเร่ งด่ วนระดับชุมชน
(ข้ อมูลได้ จำกกำรจัดเวที)
ลำดับ
ชุมชน
ควำมต้ องกำรทีใ่ ห้ เทศบำลเมืองทุ่งสงดำเนินกำรเป็ นเรื่องเร่ งด่ วนระดับชุมชน
1
ท่าแพใต้
1. ***ขอกล้องวงจรปิ ด CCTV เพื่อป้ องกันปั ญหาอาชญากรรมและการลักขโมย
(ปั ญหาเดิม ปี 2560)***
2. ***แก้ไขตลิ่งพังบริ เวณที่ทาการชุมชน และฝั่งตรงกันข้ามกับ โดยการสร้างฝาพนังกั้น
(ปั ญหาเดิม ปี 2560)***
3. ซ่อมแซมหอกระจายข่าว สายและลาโพงชารุ ดเสี ยหาย
4. ต้องการรถพยาบาล/รถฉุกเฉิ นเพื่อส่งโรงพยาบาลทันเวลา
5. ติดตั้งตูจ้ ราจรเพื่อคอยดูแลชีวติ และทรัพย์สินของประชาชน ดูแลความเรี ยบร้อยในเวลา
กลางคืน
2
ตะวันออกวัด
1. ***ปรับปรุ งคอสะพานข้ามคลองทั้ง 2 ฝั่งสะพานทางข้ามคลองท่าโหลนไปถนน
ชัยชุมพล
พัฒนาการซอย 12 (ปั ญหาเดิม ปี 2560)***
2. ปรับปรุ งระบบประปาชุมชน ถนนพัฒนาการ ซอย 12
3. ปรับปรุ งถนนระหว่างลานกีฬา (สนามเด็กเล่น) ไปออกถนนพัฒนาการ ซอย 8
4. ซ่อมแซมเครื่ องเล่นเด็กภายในลานกีฬา
5. เพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟ้ า ถนนพัฒนาการซอย 8 และ 12
3
หลังโรงพยาบาล
1. ***การดูแลผูส้ ูงอายุ จัดให้มีสถานที่ออกกาลังกายสาหรับผูส้ ูงอายุและเด็ก
ทุ่งสง
(ปั ญหาเดิม ปี 2558-2560)***
2. ***ขอหอกระจายข่าว (ปั ญหาเดิม ปี 2560)***
3. ***ติดตั้งกล้องวงจรปิ ด CCTV (ปั ญหาเดิม ปี 2560)***
4. ***ปรับปรุ งถนน คูระบายน้ า (ปั ญหาเดิม ปี 2560)***
5. ***แก้ไขปั ญหาการจราจรในชัว่ โมงเร่ งด่วน (ปั ญหาเดิม ปี 2560)***
4
ตลาดใน
1. ***ปรับปรุ งถนนในชุมชน (ปัญหาเดิม ปี 2560)***
2. ***ขอกล้องวงจรปิ ด CCTV (ปั ญหาเดิม ปี 2560)***
3. ติดตั้งที่ก้ นั คลองบริ เวณที่ขดุ ใหม่ เพื่อป้ องกันการเกิดอุบตั ิเหตุรถตกคลองของผูส้ ญ
ั จร
ผ่านไปมา โดยเฉพาะคนต่างพื้นที่ไม่ทราบว่าข้อมูล
4. ดูแลผูส้ ูงอายุติดเตียงติดบ้าน
5
เขาปรี ดี
1. ***ทาฝายมีชีวติ เพื่อให้มีน้ าและต้นไม้ (ปั ญหาเดิม ปี 2560)***
2. กาจัดสุนขั จรจัด เช่น การทาหมัน เป็ นต้น
3. ซ่อมแซมเสี ยงตามสาย เพื่อกระจายข่าวสารให้คนในชุมชนรับทราบข่าวสาร
4. ติดตั้งตูแ้ ดง เพื่อป้ องกันปั ญหายาเสพติด
5. ล้างถนนเพื่อกาจัดฝุ่ น อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

บทสรุ ป 25
ลำดับ

ชุมชน

6

สะพานเหล็ก

7

บ้านพักรถไฟทุ่งสง

8

เสริ มชาติ

9

หมู่บา้ นพัฒนา

10

เปรมประชา

ควำมต้ องกำรทีใ่ ห้ เทศบำลเมืองทุ่งสงดำเนินกำรเป็ นเรื่องเร่ งด่ วนระดับชุมชน
6. ขอเครื่ องออกกาลังกาย
7. ให้ อสม. ช่วยดูแลเรื่ องยุงลาย
1. ***ขอกล้องวงจรปิ ด CCTV (ปั ญหาเดิม ปี 2557-2560)***
2. ***ขอเครื่ องออกกาลังกายกลางแจ้ง (ปั ญหาเดิม ปี 2557-2560)***
3. ***ทาถนนและท่อระบายน้ าตลอดแนวเขตชุมชน (ปั ญหาเดิม ปี 2559-2560)***
4. ***ถนนบางซอยที่ยงั ไม่ดาเนินการ กรุ ณาสารวจให้ดว้ ย (2 ซอย ตรงข้ามวัดเขาปรี ดี)
(ปั ญหาเดิม ปี 2559-2560)***
5. ***ขอหอกระจายข่าวชุมชน (ปั ญหาเดิม ปี 2559-2560)***
6. ***ซ่อมแซมหลังคาโรงครัวและฝ้ าเพดานที่ทาการชุมชน (ปั ญหาเดิม ปี 2560)***
1. ***แก้ปัญหาการจราจรภายในบ้านพักรถไฟ ช่วงรับส่งนักเรี ยนจะติดขัดมาก
(ปั ญหาเดิม ปี 2559-2560)***
2. ***ทาคูระบายน้ าแบบรางวี ภายในบ้านพักรถไฟและรอบ ๆ สนามฟุตบอลหลัง
โรงพยาบาลรถไฟ เพื่อแก้ไขปั ญหาถนนแคบ รถขับสวนทางกันไม่ได้
(ปั ญหาเดิม ปี 2559-2560)***
3. ***แก้ไขปั ญหาไฟฟ้ าในชุมชนดับบ่อยมาก รวมถึงแก้ไขปั ญหาไฟส่องสว่างถนน
เปลี่ยนหลอดหรื อขา ป้ องกันอาชญากรรม (ปั ญหาเดิม ปี 2559-2560)***
4. ปรับปรุ งถนน ซ่อมแซมถนนและไหล่ทาง ส่วนที่ชารุ ด
5. แก้ปัญหาการทิ้งขยะที่นามาจากที่อื่นแล้วนามาทิ้งในบ้านพักรถไฟ และจัดการกับ
รถบรรทุกปลาของแม่คา้ ที่ขบั ผ่าน จะมีน้ าไหลตลอด ส่งกลิ่นเหม็นและสกปรก
1. ***พัฒนาหนองป่ าแก่ เป็ นสถานที่ออกกาลังกาย เพื่อให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยว
(ปั ญหาเดิม ปี 2560)***
2. ขุดลอกคลอง เหมืองเก่า จัดการท่อระบายที่อุดตัน
3. ทากาแพงกั้นริ มคลอง เพื่อให้เป็ นเขื่อนกั้นน้ า
4. อยากให้สาธารณสุขเข้าไปดูแลช่วยดูแลผูส้ ูงอายุที่ติดเตียง
5. ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ าทางเข้าถนนชุมชนเสริ มชาติ
6. ติดตั้งกล้องวงจรปิ ด CCTV
1. ***ติดตั้งกล้องวงจรปิ ด CCTV (ปั ญหาเดิม ปี 2560)***
2. ***ดูแลการแยกขยะของชุมชน (ปั ญหาเดิม ปี 2560)***
3. ***จัดการสนุขและแมวจรจัด เพราะเยอะมาก (ปั ญหาเดิม ปี 2560)***
1. ***ทาคูระบายน้ าเพื่อป้ องกันปั ญหาน้ าท่วม (ปั ญหาเดิม ปี 2560)***
2. ***จัดระเบียบการจราจร (ปัญหาเดิม ปี 2560)***
3. ดูแลความสะอาด
4. พัฒนาสถานที่ออกกาลังกาย
5. จัดการสนุขและแมวจรจัด

บทสรุ ป 26
ลำดับ
11

ชุมชน
ประชาอุทิศ

12

บ้านนาเหนือ

13

ยุทธศาสตร์

14

บ้านในหวัง

15

ทุ่งสง-ห้วยยอด

16

ทุ่งสง-นาบอน

17

ท่าแพเหนือ

ควำมต้ องกำรทีใ่ ห้ เทศบำลเมืองทุ่งสงดำเนินกำรเป็ นเรื่องเร่ งด่ วนระดับชุมชน
1. ***ช่วยขุดลอกคลองตมอย่างเร่ งด่วน (เร่ งด่วนมาก) (ปัญหาเดิม ปี 2559-2560)***
2. ***ขออุปกรณ์ใช้งานของที่ทาการชุมชน (ปั ญหาเดิม ปี 2559-2560)***
3. ***ขอเครื่ องออกกาลังกายประจาชุมชน (ปั ญหาเดิม ปี 2560)***
4. ขอกระจกโค้งบางจุดที่ยงั ไม่ติดตั้ง
5. ทาท่อระบายน้ าและรางวี ถนนประชาอุทิศ ซอย 5
1. ***ขอหอกระจายข่าว (ปั ญหาเดิม ปี 2560)***
2. ***กล้องวงจรปิ ด CCTV ทุก ๆ จุดที่มีทางแยก (ปัญหาเดิม ปี 2560)***
3. ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรและไฟสว่างตามซอยและบนท้องถนน
4. ตัดกิ่งไม้ที่ติดกับสายไฟฟ้ า
1. ***ขอเครื่ องออกกาลังกาย (ปัญหาเดิม ปี 2560)***
2. ทาฝายกั้นน้ าแบบคอนกรี ต และขุดลอกคลองตม
3. ขอหอกระจายข่าว
4. ขอกล้องวงจรปิ ด CCTV
1. ***ขุดลอกคูคลอง คูระบายน้ า เพื่อแก้ปัญหาน้ าท่วมในชุมชน
(ปั ญหาเดิม ปี 2558-2560)***
2. ติดตั้งเสี ยงตามสายของชุมชนแบบโบบายเคลื่อนที่
3. พัฒนาเครื่ องออกกาลังกาย
1. ***ขอหอกระจายข่าว (ปั ญหาเดิม ปี 2559-2560)***
2. ***ขอกล้องวงจรปิ ด CCTV (ปั ญหาเดิม ปี 2560)***
3. ***ขอประตูระบายน้ า (ปั ญหาเดิม ปี 2560)***
4. ขอเครื่ องออกกาลังกายและอุปกรณ์กีฬา
5. ขอศูนย์ ICT ชุมชน
1. ***ทาคูระบายน้ า ถนนทุ่งสง-นาบอน ซอย 1 เนื่องจากน้ าท่วมบ่อย
(ปั ญหาเดิม ปี 2559-2560)***
2. ***ขยายถนนซอย 3 ให้ทะลุซอย 5 เพื่อแก้ไขปั ญหาจราจรตอนเช้าเย็น
(ปั ญหาเดิม ปี 2560)***
3. ***อยากได้ที่ทาชุมชนใหม่ เพราะที่เก่าแคบไป (ปั ญหาเดิม ปี 2560)***
4. รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี
1. ***จัดการฝาระบายน้ ากลางถนนทุ่งสง-นครศรี ฯ เพราะอุบตั ิเหตุบ่อยมาก
(ปั ญหาเดิม ปี 2559-2560)***
2. ***อยากให้มีหม้อแปลงของชุมชน (ปั ญหาเดิม ปี 2559-2560)***
3. ***เพิ่มถังขยะในชุมชน (ปั ญหาเดิม ปี 2559-2560)***
4. ***ทาคูระบายน้ าหลังที่ทาการชุมชน (ปั ญหาเดิม ปี 2560)***
5. ***ให้จดั ทาหน้าหมู่บา้ นพรศักดิ์ถมดินในคูระบายน้ า (ปั ญหาเดิม ปี 2560)***

บทสรุ ป 27
ลำดับ
18

ชุมชน
ตลาดสด

ควำมต้ องกำรทีใ่ ห้ เทศบำลเมืองทุ่งสงดำเนินกำรเป็ นเรื่องเร่ งด่ วนระดับชุมชน
1. ***จัดการพื้นตลาดที่ลื่น กาจัดหนูในตลาด ขุดลอกคูระบาย (ปัญหาเดิม ปี 2560)***
2. ***ขอกล้องวงจรปิ ด CCTV (ปั ญหาเดิม ปี 2560)***
3. ช่วยประชาสัมพันธ์ตลาดชั้น 2 เพราะแม่คา้ เดือดร้อนมาก บางวันขายสิ นค้าไม่ได้เลย
4. ปรับปรุ งถนนทางเข้าตลาดที่เป็ นหลุมเป็ นบ่อ

19

โดมทองธานี
(ท่าแพ)

20

ราชบริ พาร

1. ซ่อมแซมกาแพงกั้นน้ าป้ องกันน้ าท่วมข้าหมูบ่ า้ น ซ่อมซมถนนที่ทรุ ดตัว และดูแล
บ้านเรื อนที่อยูใ่ กล้คลองกาลังจะทรุ ดตัว
2. จัดทาตะแกรงคัดแยกขยะ
3. จัดหาพื้นที่เพื่อทาเป็ นลานกีฬากลางแจ้ง สาหรับผูส้ ูงอายุ
1. ***ดูแลทางระบายน้ าในท่อใต้ถ้ าตลอด น้ าระบายไม่ทนั (ปั ญหาเดิม ปี 2560)***
2. ทาตะแกรงปากทางน้ า เพื่อป้ องกันสิ่ งปฏิกลู ลงไปขวางทางน้ า
3. เพิ่มไฟฟ้ าแสงสว่างบริ เวณถ้ าตลอด
4. จัดระเบียบบริ เวณวงเวียนถ้ าตลอด จัดการรถที่จอดเกะกะไม่เป็ นระเบียบ ทาลาย
บรรยายกาศสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์และแหล่งท่องเที่ยว

21

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

22

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

1. แก้ไขปั ญหาการจราจร เก็บค่าบริ การรถบนถนนสาหรับคนจอดรถนาน ๆ การจัดการที่
ห้ามจอดรถในพื้นที่ออกกาลังกาย
2. จัดการทางเท้า ขยะหน้าบ้าน
3. ทาสี ตามสี่ แยก ขาวดาหรื อขาวแดง เพิ่มแสงไฟตามท้องถนน
4. ควรปรับปรุ งถนนสายวัฒนธรรมที่ท่านใช้จดั พิธีตกั บาตรในวันขึ้นปี ใหม่โดยด่วน
5. จัดการการระบายน้ า
1. แก้ไขปั ญหาการจราจร
2. แก้ไขปั ญหาเรื่ องความสะอาด ฝุ่ นจากการสร้างถนน ควรเพิ่มรอบการเก็บขยะให้บ่อย
ขึ้น
3. แก้ไขปั ญหาน้ าท่วม
4. จัดการแผงลอย ทางเท้า
5. อยากให้พฒั นาถ้ าตลอด

บทสรุ ป 28
13. สรุปควำมต้ องกำรทีใ่ ห้ ดำเนินกำรเป็ นเรื่องเร่ งด่ วนระดับเมือง (ข้ อมูลได้ จำกกำรจัดเวที)
ตำรำงที่ 010 สรุปควำมต้ องกำรทีใ่ ห้ ดำเนินกำรเป็ นเรื่องเร่ งด่ วนระดับเมือง (ข้ อมูลได้ จำกกำรจัดเวที)
ลำดับ
ประเด็น
ควำมต้ องกำรทีใ่ ห้ เทศบำลเมืองทุ่งสงดำเนินกำรเป็ นเรื่องเร่ งด่ วนระดับเมือง
1 การจราจร
1. จัดระเบียบที่จอดรถ การจอดรถซ้อนคัน โดยเฉพาะหน้าห้างไทยสมบูรณ์ ดูแล
การจราจรภาพรวมทั้งหมด โดยเฉพาะเวลาเร่ งด่วน
2. ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรตามจุดแยกต่าง ๆ
3. จุดที่ถนนแคบให้ขบั รถทางเดียว (One way)
4. กาหนดการจอดรถวันคู่-วันคี่
2 ยาเสพติด/
1. ป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดอย่างจริ งจัง
ความปลอดภัยในชีวติ
2. ปรับปรุ งระบบไฟส่องสว่างถนนและซอย โดยเฉพาะจุดเสี่ ยง
และทรัพย์สิน
3. ทาสี ทางม้าลายให้ชดั กว่าเดิม และสร้างสะพานลอยโดยเฉพาะหน้าโรงเรี ยน
เสริ มปั ญญา
3 กล้องวงจรปิ ด CCTV 1. ติดตั้งให้ทุกจุดที่ขอ โดยเฉพาะจุดเสี่ ยง
4 การระบายน้ า/
1. ปรับปรุ ง ซ่อมแซม คอสะพาน
การป้ องกันน้ าท่วม
2. ขุดลอกคูคลอง/ท่อระบายน้ าตามจุดต่าง ๆ โดยเฉพาะใต้ถ้ าตลอด
3. ตรวจสอบการรุ กล้ าเขตแม่น้ าลาคลอง
4. สร้างประตูปิดเปิ ดท่อระบายน้ า
5 ถนน
1. ปรับปรุ งถนนขรุ ขระ เวลาฝนตกน้ าขัง การสัญจรมาสะดวก
2. รักษาความสะอาดบนถนนสายต่าง ๆ และกาหนดเวลาล้างให้สม่าเสมอ
3. กาหนดการล้างถนนให้เป็ นเวลา ควรเป็ นช่วงดึก
6 ความเป็ นระเบียบ
1. จัดระเบียบการบิณฑบาตพระสงฆ์ที่ยนื่ แช่บริ เวณจุดเดิมเป็ นเวลานาน
เรี ยบร้อยของบ้านเมือง โดยเฉพาะถนนชนปรี ดา
2. ควบคุมการใช้เสี ยงและการขับขี่ยานพาหนะของมูลนิธิ
3. จัดการสนุขและแมวจรจัด
4. กวดขันการทาความสะอาดห้องน้ าสวนสาธารณะ ร.5
5. ตรวจสอบตราชัง่ ของแม่คา้
6. กวดขันเด็กเยาวชนที่ขบั รถเสี ยงดังเวลากลางคืน
7 ลานกีฬา/อุปกรณ์กีฬา 1. ปรับปรุ งสนามเด็กเล่น ซ่อมแซมของเล่น
2. ให้มีลานกีฬาทุกชุมชุนซ่อมแซมลานกีฬาที่มีอยูแ่ ล้ว และขออุปกรณ์เพิ่ม
8 ขยะ/ความสะอาด
1. จัดโครงการการคัดแยกขยะประเภทต่าง ๆ ให้กบั ชุมชน
2. จัดการขยะที่ลน้ ถัง เพิ่มถังขยะ และให้คนกวาดขยะกวาดให้หมด
3. รณรงค์การทิ้งขยะให้ลงถัง
4. ควบคุมการเก็บขยะตามเวลาที่กาหนด

บทสรุ ป 29
ลำดับ
ประเด็น
9 หอกระจายข่าว
10

ระบบไฟฟ้ า

11

ภูมิทศั น์

12

สิ่ งแวดล้อม

13

การสร้างอาชีพ/
เศรษฐกิจ
ประเพณี วฒั นธรรม
ช่วยเหลือผูย้ ากไร้
ระบบน้ าประปา
คุณภาพชีวติ

14
15
16
17

ควำมต้ องกำรทีใ่ ห้ เทศบำลเมืองทุ่งสงดำเนินกำรเป็ นเรื่องเร่ งด่ วนระดับเมือง
1. ติดตั้งให้เร็ วที่สุด เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ
2. สารวจและปรับปรุ งชุดเครื่ องเสี ยงเดิมที่ชารุ ด
1. เพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟ ป้ องกันไฟฟ้ าตก
2. จัดเก็บสายไฟฟ้ าลงใต้ดิน
3. ตัดกิ่งไม้ที่ติดกับสายไฟฟ้ า และตรวจสอบสภาพสายไฟฟ้ า
1. ปรับปรุ งภูมิทศั น์ทุกชุมชน
2. ปรับปรุ งภูมิทศั น์สวนสาธารณะ ร.5
1. รณรงค์ให้ทุกกิจกรรมห้ามใช้โฟม
2. รักษาต้นไม้ใหญ่
1. ส่งเสริ มอาชีพให้กบั ชุมชนและผูว้ า่ งงาน
2. ช่วยประชาสัมพันธ์ตลาดชั้น 2
1. ส่งเสริ มประเพณี วฒั นธรรมด้านต่าง ๆ
1. ให้การช่วยเหลือผูย้ ากไร้
1. ช่วยปรับปรุ งระบบน้ าประปาชุมชน
1. ขอศูนย์ ICT ชุมชน

บทสรุ ป 30
14. เปรียบเทียบผลกำรวิเครำะห์ ควำมพึงพอใจ 5 ปี ย้ อนหลัง (ประจำปี 2557-2561)
ตำรำงที่ 011 เปรียบเทียบผลกำรวิเครำะห์ ควำมพึงพอใจของประชำชนทีม่ ตี ่ อกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจต่ ำง ๆ
ของเทศบำลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมรำช 5 ปี ย้ อนหลัง (ประจำปี 2557-2561)
ด้ ำน
ค่ ำเฉลีย่
ระดับควำมพึงพอใจ
2557 2558 2559 2560 2561 2557 2558 2559 2560
1. โครงสร้างพื้นฐาน
3.34 3.284 3.235 3.260 3.428 ปาน ปาน ปาน ปาน
กลาง กลาง กลาง กลาง
2. การศึกษา
3.41 3.333 3.257 3.328 3.472 ปาน ปาน ปาน ปาน
กลาง กลาง กลาง กลาง
3. สาธารณสุข
3.27 3.217 3.153 3.235 3.467 ปาน ปาน ปาน ปาน
กลาง กลาง กลาง กลาง
4. บริ การสังคมและ
3.50 3.480 3.283 3.316 3.395 มาก ปาน ปาน ปาน
สวัสดิการ
กลาง กลาง กลาง
5. การจัดการด้านสิ่ งแวดล้อม 3.27 3.198 3.141 3.177 3.291 ปาน ปาน ปาน ปาน
และทรัพยากร
กลาง กลาง กลาง กลาง
6. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 3.26 3.218 3.121 3.112 3.228 ปาน ปาน ปาน ปาน
และอาชีพ
กลาง กลาง กลาง กลาง
7. การรักษาความสงบ
3.35 3.294 3.186 3.231 3.444 ปาน ปาน ปาน ปาน
ปลอดภัยในชุมชน
กลาง กลาง กลาง กลาง
8. การป้ องกันและบรรเทาสา 3.35 3.294 3.186 3.231 3.272 ปาน ปาน ปาน ปาน
ธารณภัย
กลาง กลาง กลาง กลาง
9. การทานุบารุ ง
3.52 3.383 3.270 3.280 3.560 มาก ปาน ปาน ปาน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
กลาง กลาง กลาง
10. การบริ หารจัดการ
3.31 3.207 3.138 3.212 3.346 ปาน ปาน ปาน ปาน
เทศบาล
กลาง กลาง กลาง กลาง
3.36 3.305 3.199 3.273 3.403 ปำน ปำน ปำน ปำน
รวม
กลำง กลำง กลำง กลำง

2561
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
มาก
ปาน
กลาง
ปำน
กลำง

บทสรุ ป 31
ตำรำงที่ 012 เปรียบเทียบผลกำรวิเครำะห์ ควำมพึงพอใจของประชำชนทีม่ ตี ่ อกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยเร่ งด่ วน
(วำระท้ องถิ่นเมืองทุ่งสง) 5 เรื่องของผู้บริหำรเทศบำลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมรำช 5 ปี ย้ อนหลัง
(ประจำปี 2557-2561)
ด้ ำน
ค่ ำเฉลีย่
ระดับควำมพึงพอใจ
2557 2558 2559 2560 2561 2557 2558 2559 2560
1. จัดความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย 3.34 3.290 3.246 3.261 3.428 ปาน ปาน ปาน ปาน
ของบ้านเมือง ปรับปรุ งถนน ทาง
กลาง กลาง กลาง กลาง
เท้า ปรับภูมิทศั น์เมือง และ
ยกระดับมาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ
จัดทาฐานข้อมูลและจัดระเบียบ
การขายสิ นค้าหาบเร่ แผงลอยใน
เขตเทศบาลให้สาเร็ จ
2. สานต่อแผนป้ องกันและแก้ไข 3.39 3.332 3.197 3.195 3.272 ปาน ปาน ปาน ปาน
ปั ญหาภัยพิบตั ิอทุ กภัย วาตภัย
กลาง กลาง กลาง กลาง
และดินโคลนถล่ม ควบคู่กบั การ
ป้ องกันภัยแล้งที่ส่งผลกระทบต่อ
ชีวติ ความเป็ นอยูแ่ ละอาชีพของ
คนในท้องถิ่นอย่างยัง่ ยืน
3. พัฒนารายได้ เพิ่ม
3.27 3.225 3.128 3.110 3.307 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

2561
ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

บทสรุ ป 32
ด้ ำน

ค่ ำเฉลีย่
2557 2558 2559 2560 2561
3.18 3.175 3.148 3.195 3.420

4. สนองนโยบายเร่ งด่วนของ
รัฐบาล และจังหวัด
นครศรี ธรรมราชในเรื่ องยาเสพ
ติด โดยป้ องกันกลุ่มเสี่ ยงและ
ประชาชนในท้องถิ่นไม่ให้เข้าไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และ
ส่งเสริ มให้ผตู ้ ิดยาเสพติดได้รับ
การบาบัดรักษาให้กลับมาเป็ นคน
ดีของสังคม ตามแนวทาง “เมือง
สี ขาว หัวใจสี เขียว”
5. กาหนดมาตรการ “เมืองสี ขาว 3.21 3.195
หัวใจสี เขียว”และปฏิบตั ิการขั้น
เด็ดขาดในการขจัดอบายมุขและ
ยาเสพติด รวมทั้งบังคับใช้
มาตรการปฏิบตั ิตามวินยั จราจร
และมาตรการประหยัดพลังงาน
ภายในองค์กรเทศบาลเมืองทุ่งสง
รวม
3.28 3.243

2557
ปาน
กลาง

ระดับควำมพึงพอใจ
2558 2559 2560
ปาน ปาน ปาน
กลาง กลาง กลาง

2561
ปาน
กลาง

3.167 3.228 3.438

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

3.177 3.212 3.373

ปำน
กลำง

ปำน
กลำง

ปำน
กลำง

ปำน
กลำง

ปำน
กลำง

บทสรุ ป 33
ตำรำงที่ 013 เปรียบเทียบผลกำรวิเครำะห์ ควำมพึงพอใจของประชำชนทีม่ ตี ่ อกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยกำร
พัฒนำ 5 ด้ ำนของผู้บริหำรเทศบำลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมรำช 5 ปี ย้ อนหลัง (ประจำปี 2557-2561)
ด้ ำน
ค่ ำเฉลีย่
ระดับควำมพึงพอใจ
2557 2558 2599 2560 2561 2557 2558 2559 2560
1. นโยบายด้านการพัฒนา
3.45 3.382 3.267 3.319 3.459 ปาน ปาน ปาน ปาน
การศึกษา ส่งเสริ มการกีฬา
กลาง กลาง กลาง กลาง
ศิลปวัฒนธรรม จารี ตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้าง
ทุ่งสงเป็ น “เมืองแห่ งการ
เรี ยนรู้ ”
2. นโยบายด้านการพัฒนา
3.26 3.218 3.121 3.112 3.228 ปาน ปาน ปาน ปาน
กลาง กลาง กลาง กลาง
เศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพการ

2561
ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

พัฒนาและส่งเสริ มการค้าขาย
ของผูป้ ระกอบการ ทุกประเภท
ทุกระดับ และชุมชน ให้
สามารถเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย
และมีขีดความสามารถในการ
แข่งขัน
3. นโยบายด้านด้านการพัฒนา 3.32 3.263
คุณภาพชีวติ ให้อยูด่ ีมีสุข อยูเ่ ย็น
เป็ 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 3.397

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

บทสรุ ป 34
ด้ ำน

ค่ ำเฉลีย่
2557 2558 2599 2560 2561 2557
4. นโยบายด้านการพัฒนาระบบ 3.30 3.207 3.138 3.212 3.346 ปาน
การบริ หารจัดการ เพื่อเพิ่ม
กลาง
ประสิ ทธิภาพในบริ หารงาน
เทศบาลเมืองทุ่งสงโดยยึดหลัก
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 3.32 3.257 3.206 3.234 3.350 ปาน
และผังชุมชน พัฒนาโครงสร้าง
กลาง
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
3.33 3.266 3.181 3.262 3.356 ปำน
กลำง

ระดับควำมพึงพอใจ
2558 2559 2560
ปาน ปาน ปาน
กลาง กลาง กลาง

2561
ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปำน
กลำง

ปำน
กลำง

ปำน
กลำง

ปำน
กลำง

บทสรุ ป 35
ตำรำงที่ 014 เปรียบเทียบผลกำรวิเครำะห์ ควำมพึงพอใจของประชำชนทีม่ ตี ่ อกำรดำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ กำร
พัฒนำของเทศบำล 4 ยุทธศำสตร์ ตำมแผนพัฒนำเทศบำลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมรำช 5 ปี ย้ อนหลัง
(ประจำปี 2557-2561)
ด้ ำน
ค่ ำเฉลีย่
ระดับควำมพึงพอใจ
2557 2558 2559 2560 2561 2557 2558 2559 2560
1. พัฒนาการศึกษา ศาสนา
3.45 3.452 3.267 3.321 3.477 ปาน ปาน ปาน ปาน
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และ
กลาง กลาง กลาง กลาง
การกีฬาแบบบูรณาการสู่
คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า
2. ร่ วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนา 3.33 3.271 3.207 3.240 3.337 ปาน ปาน ปาน ปาน
โครงสร้างพื้นฐาน รักษา
กลาง กลาง กลาง กลาง
สิ่ งแวดล้อม ป้ องกันน้ าท่วม สู่
เมืองน่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน
3. ร่ วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและ 3.29 3.246 3.159 3.206 3.301 ปาน ปาน ปาน ปาน
สังคม สู่คุณภาพชีวติ ที่ดีกว่า
กลาง กลาง กลาง กลาง
4. ปรับปรุ งและพัฒนาการ
3.32 3.223 3.148 3.215 3.346 ปาน ปาน ปาน ปาน
บริ หารจัดการองค์กรเทศบาล
กลาง กลาง กลาง กลาง
และองค์กรชุมชนสู่การบริ หาร
จัดการที่ดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่ วม
แบบบูรณาการรองรับความ
เปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริ ยะ
3.35 3.298 3.195 3.262 3.365 ปำน ปำน ปำน ปำน
รวม
กลำง กลำง กลำง กลำง

2561
ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

ปำน
กลำง

บทสรุ ป 36
ตำรำงที่ 015 เปรียบเทียบผลกำรวิเครำะห์ ควำมพึงพอใจของประชำชนทีม่ ตี ่ อกำรรักษำควำมสะอำดของเทศบำล
เมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมรำช 5 ปี ย้ อนหลัง (ประจำปี 2557-2561)
ด้ ำน
ค่ ำเฉลีย่
ระดับควำมพึงพอใจ
2557 2558 2559 2560 2561 2557 2558 2559 2560
1. ถนนมีความสะอาดมากน้อย
3.37 3.36 3.30 3.45 3.36 ปาน ปาน ปาน ปาน
เพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น.
กลาง กลาง กลาง กลาง
2. ถนนมีความสะอาดมากน้อย
3.31 3.32 3.20 3.40 3.43 ปาน ปาน ปาน ปาน
เพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น.
กลาง กลาง กลาง กลาง
3. ถนนมีความสะอาดมากน้อย
3.21 3.23 3.17 3.32 3.43 ปาน ปาน ปาน ปาน
เพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น.
กลาง กลาง กลาง กลาง
4. โดยภาพรวมถนนมีความสะอาด 3.34 3.29 3.24 3.40 3.38 ปาน ปาน ปาน ปาน
มากน้อยเพียงใด
กลาง กลาง กลาง กลาง
5. ความพึงพอใจต่อการปฏิบตั ิ
3.35 3.39 3.24 3.39 3.40 ปาน ปาน ปาน ปาน
หน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่
กลาง กลาง กลาง กลาง
เพียงใด
6. ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขน
3.29 3.18 3.16 3.27 3.33 ปาน ปาน ปาน ปาน
ขยะ/การล้างทาความสะอาด/การดูด
กลาง กลาง กลาง กลาง
ฝุ่ น
7. พนักงานกวาดขยะปฏิบตั ิหน้าที่ 3.31 3.26 3.18 3.35 3.36 ปาน ปาน ปาน ปาน
ได้ทวั่ ถึงในพื้นที่รับผิดชอบเพียงใด
กลาง กลาง กลาง กลาง
8. ภาพรวมการดาเนินงานของ
3.34 3.21 3.20 3.40 3.45 ปาน ปาน ปาน ปาน
เทศบาลด้านการรักษาความสะอาด
กลาง กลาง กลาง กลาง
รวม
3.31 3.27 3.210 3.372 3.391 ปำน ปำน ปำน ปำน
กลำง กลำง กลำง กลำง

2561
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปำน
กลำง

บทสรุ ป 37
15. เปรียบเทียบควำมต้ องกำรทีใ่ ห้ ดำเนินกำรเป็ นเรื่องเร่ งด่ วนระดับเมือง (ข้ อมูลได้ จำกกำรจัดเวที)
5 ปี ย้ อนหลัง (ประจำปี 2557-2561)
ตำรำงที่ 016 เปรียบเทียบควำมต้องกำรทีใ่ ห้ ดำเนินกำรเป็ นเรื่องเร่ งด่ วนระดับเมือง (ข้ อมูลได้ จำกกำรจัดเวที)
5 ปี ย้ อนหลัง (ประจำปี 2557-2561)
ลำดับ
2557
2558
2559
2560
2561
1
การจราจร
การจราจร
หอกระจายข่าว กล้องวงจรปิ ด CCTV
การจราจร
2
ขยะ/
สิ่ งแวดล้อม
กล้องวงจรปิ ด
หอกระจายข่าว
ยาเสพติด/ความปลอดภัย
ความสะอาด
CCTV
ในชีวิตและทรัพย์สิน
3
ยาเสพติด
เครื่ องเล่นเด็ก/
ฝายมีชีวิต/
ลานกีฬา/อุปกรณ์กีฬา
กล้องวงจรปิ ด CCTV
เครื่ องออกกาลัง
คูระบายน้ า
กาย
4
ถนน
ยาเสพติด
ลานกีฬา/
การจราจร
การระบายน้ า/
อุปกรณ์กีฬา
การป้ องกันน้ าท่วม
5
สิ่ งแวดล้อม
ขยะ/ความสะอาด ปรับภูมิทศั น์/
ถนน
ถนน
สิ่ งแวดล้อม
6
น้ าท่วม
ถนน
การสร้างอาชีพ ปรับภูมิทศั น์/
ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
สิ่ งแวดล้อม
ของบ้านเมือง
7
ไฟฟ้ า
ไฟฟ้ า
การจราจร
ฝายมีชีวิต/คูระบายน้ า
ลานกีฬา/อุปกรณ์กีฬา
8
เครื่ องเล่นเด็ก/ น้ าท่วม/
ถนน
ขยะ/ความสะอาด
ขยะ/ความสะอาด
เครื่ องออก
คูระบายน้ า
กาลังกาย
9
ศิลปวัฒนธรรม
ยาเสพติด/ความ ยาเสพติด/ความปลอดภัย หอกระจายข่าว
และการส่งเสริ ม ปลอดภัยในชีวิต ในชีวิตและทรัพย์สิน
อาชีพ
และทรัพย์สิน
10 อาชญากรรม/
ขยะ/ความ
การสร้างอาชีพ
ระบบไฟฟ้ า
กล้อง CCTV
สะอาด
11 การศึกษา
ประเพณี
อุปกรณ์ที่ทาการชุมชน ภูมิทศั น์
วัฒนธรรม
12 สวนพฤกษา
ประเพณี วฒั นธรรม
สิ่ งแวดล้อม
13 ช่วยเหลือผู ้
จัดระเบียบการบิณฑบาต การสร้างอาชีพ/เศรษฐกิจ
ยากไร้
พระสงฆ์
14 ช่วยเหลือผูย้ ากไร้
ประเพณี วฒั นธรรม
15 ช่วยเหลือผูย้ ากไร้
16 ระบบน้ าประปา
17 คุณภาพชีวิต

สารบัญ
เรื่อง
บทสรุ ปสำหรับผูบ้ ริ หำร
บทที่ 1 บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปั ญหำ
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรประเมิน
1.3 ขอบเขตของกำรประเมิน
1.4 นิยำมศัพท์เฉพำะ
1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวควำมคิดเกี่ยวกับกำรปกครองท้องถิ่น
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับควำมพึงพอใจ
2.3 ทฤษฎีแห่งควำมคำดหวัง
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับควำมคิดเห็น
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับตัวกำหนดคุณภำพของกำรบริ กำร
2.6 งำนวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 วิธีดำเนินกำรประเมิน
3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
3.2 เครื่ องมือที่ใช้ในกำรศึกษำค้นคว้ำ
3.3 วิธีกำรเก็บข้อมูล
3.4 กำรวิเครำะห์ขอ้ มูล
3.5 กำรเสนอผลกำรวิเครำะห์ขอ้ มูล
บทที่ 4 ผลกำรประเมิน
4.1 ผลกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถำม
4.2 ควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจต่ำง ๆ
4.3 ควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยเร่ งด่วน
(วำระท้องถิ่นเมืองทุ่งสง) 5 เรื่ อง
4.4 ควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยกำรพัฒนำ 5 ด้ำน
4.5 ควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อกำรดำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของเทศบำล
4 ยุทธศำสตร์
4.6 ควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อกำรรักษำควำมสะอำด
4.7 สรุ ปควำมคิดเห็นทัว่ ไปและข้อเสนอแนะ
4.8 สรุ ปควำมต้องกำรที่ให้เทศบำลเมืองทุ่งสงดำเนินกำรเป็ นเรื่ องเร่ งด่วนระดับประชำชน
4.9 สรุ ปควำมต้องกำรที่ให้เทศบำลเมืองทุ่งสงดำเนินกำรเป็ นเรื่ องเร่ งด่วนระดับชุมชน
4.10 สรุ ปควำมต้องกำรที่ให้ดำเนินกำรเป็ นเรื่ องเร่ งด่วนระดับเมือง

หน้ า
1
1
2
2
3
3
4
4
9
11
13
16
18
22
22
23
24
25
26
29
30
33
41
43
45
54
76
84
89
93

เรื่อง
4.11 เปรี ยบเทียบผลกำรวิเครำะห์ควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อกำรดำเนินงำน
ตำมภำรกิจต่ำง ๆ 5 ปี ย้อนหลัง (ประจำปี 2557-2561)
4.12 เปรี ยบเทียบผลกำรวิเครำะห์ควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อกำรดำเนินงำน
ตำมนโยบำยเร่ งด่วน (วำระท้องถิ่นเมืองทุ่งสง) 5 เรื่ อง 5 ปี ย้อนหลัง (ประจำปี 2557-2561)
4.13 เปรี ยบเทียบผลกำรวิเครำะห์ควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อกำรดำเนินงำน
ตำมนโยบำยกำรพัฒนำ 5 ด้ำน 5 ปี ย้อนหลัง (ประจำปี 2557-2561)
4.14 เปรี ยบเทียบผลกำรวิเครำะห์ควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อกำรดำเนินงำน
ตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของเทศบำล 4 ยุทธศำสตร์ 5 ปี ย้อนหลัง (ประจำปี 2557-2561)
4.15 เปรี ยบเทียบผลกำรวิเครำะห์ควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อกำรรักษำควำมสะอำด
5 ปี ย้อนหลัง (ประจำปี 2557-2561)
4.16 เปรี ยบเทียบควำมต้องกำรที่ให้ดำเนินกำรเป็ นเรื่ องเร่ งด่วนระดับเมือง
5 ปี ย้อนหลัง (ประจำปี 2557-2561)
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
การปกครองในรู ปแบบเทศบาล เป็ นกิ จกรรมหนึ่ งที่ รัฐบาลกระทาเพื่อช่ วยแก้ไขปั ญหาการปกครอง
ท้องถิ่น ที่เรี ยกว่า นโยบายสาธารณะ โดยกาหนดเป็ นหลักการหรื อกลวิธีที่จะนาไปสู่ เป้ าหมายที่ กาหนดไว้ และ
รวมถึงการตัดสิ นใจเกี่ยวกับเป้ าหมายนั้นด้วย ซึ่ งจะต้องมีการกาหนดแผนหรื อโครงการมาดาเนินกิจกรรมนั้น จึง
จะทาให้เป้ าหมายนั้นบรรลุผลอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ (กวี รักษ์ชน, 2541) โดยมีกิจกรรมในด้านต่าง ๆ เช่ น การ
บริ การในด้านการศึกษา สวัสดิการ การคมนาคม เป็ นต้น ทั้งนี้ ทอ้ งถิ่นต้องมีการวางแผน กาหนดแนวทางของการ
กระทาในรู ปของคณะกรรมการ มี สิทธิ เสรี ภาพในการกาหนดกฎ ข้อบังคับ ให้สอดคล้องกับท้องถิ่ นและเกิ ด
ประโยชน์กบั ประชาชนในท้องถิ่นนั้นให้มากที่ สุด เพราะฉะนั้นเพื่อให้ทราบถึงผลจากการดาเนิ นการดังกล่าว
ข้างต้นจะสามารถบรรลุตามเป้ าหมายที่ วางไว้ห รื อไม่น้ ัน จาเป็ นต้องอาศัยการประเมิ นผลนโยบายซึ่ งถื อเป็ น
ขั้นตอนหนึ่ งของกระบวนการของนโยบายที่มีความสาคัญ เพื่อที่จะนาข้อมูลซึ่ งเป็ นข้อเท็จจริ ง สามารถนามาใช้
ปรับปรุ งแก้ไขการดาเนินงาน อันจะเป็ นประโยชน์ต่อวางแผนในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีประสิ ทธิภาพต่อไป
เทศบาลเมืองทุ่งสงเป็ นเมืองที่ต้ งั อยูใ่ นเขตท้องที่ตาบลปากแพรก อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช
เดิ มมีฐานะเป็ นเทศบาลตาบลปากแพรก(โดยประกาศพระราชกฤษฎี กาเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2483) ต่อมา
ได้รับการยกฐานะโดยได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะและเปลี่ยนชื่อเป็ นเทศบาลเมืองทุ่งสงเมื่อวันที่ 8
มีนาคมพ.ศ.2547 เทศบาลเมืองทุ่ งสง เป็ นชุมชนที่ มีแนวโน้มการขยายตัวสู งและเป็ นศูนย์กลางความเจริ ญแห่ ง
หนึ่ งของจังหวัดเพื่อรองรับการเจริ ญเติบโตของเมืองจากปั จจัยด้านการคมนาคม โดยเริ่ มจากการเป็ นชุมทางการ
คมนาคมขนส่ งทางรถไฟซึ่ งมี ผลให้ เกิ ด การค้าและการบริ ก ารอื่ น ๆ ตามมามี พ้ื น ที่ ท้ ังหมดรวม 7.17 ตาราง
กิ โลเมตรโดยแบ่งออกเป็ นชุมชนย่อย 20 ชุมชน และ 1 ย่านการค้า เทศบาลเมืองทุ่งสงมีพนั ธกิ จหน้าที่ ในการ
บริ หารงานและให้ บ ริ การสาธารณะประชาชนผ่ า นแผนงานโครงการพัฒ นาต่ า ง ๆ มากมาย ทั้ งนี้ ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิ น (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2554 ซึ่ งเป็ นกฎหมายที่ เป็ นที่มาของการปฏิรูป
ระบบราชการได้วางกรอบแนวทางการบริ หารราชการไว้วา่ การบริ หารราชการต้องเป็ นไป เพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิ ทธิ ภาพ ความคุม้ ค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอน
การปฏิ บัติงาน การลดภารกิ จและยุบเลิ กหน่ วยงานที่ ไม่จาเป็ น การกระจายอานาจตัดสิ น ใจ การอานวยความ
สะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน อันเป็ นที่ มาของพระราชกฤษฎี กาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานเป็ นสิ่ งสาคัญ เพราะการประเมินผลการปฏิบตั ิงานอย่างสม่าเสมอ จะเป็ น
การสร้ างระบบการควบคุ ม ตนเองให้มี การตรวจสอบ ติ ด ตาม วัด ผลการปฏิ บัติ งาน และการประเมิ น ผลที่ มี
ประสิ ทธิภาพ โดยเฉพาะการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการที่นาผลการประเมินมาจากความคิดเห็นของประชาชน
สามารถนาผลการประเมินไปบริ หารราชการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างถูกต้องเป็ นไปตาม
หลักธรรมาภิบาลที่ดีดงั นั้น เพื่อให้ทราบถึงผลจากการดาเนินการดังกล่าวข้างต้นจะสามารถบรรลุตามเป้ าหมายที่
วางไว้หรื อไม่น้ นั จึงจาเป็ นต้องอาศัยการประเมินผลนโยบายซึ่งถือเป็ นขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการของนโยบาย
ที่ มีความสาคัญ เพื่อที่ จะนาข้อมูลซึ่ งเป็ นข้อเท็จจริ ง สามารถนามาใช้ปรับปรุ ง แก้ไขการดาเนิ นงาน อันจะเป็ น
ประโยชน์ ต่อการวางแผนในการพัฒ นาท้องถิ่นให้มีประสิ ทธิ ภาพต่อไป ผูป้ ระเมิ น จึ งประเมิ นผลการบริ การ
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สาธารณะตามแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อให้ทราบถึงผลการดาเนิ นงาน ซึ่งถือเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนได้เข้า
มามี ส่ วนร่ วมในการตรวจสอบการท างานของเทศบาลได้ทางหนึ่ ง อี กทั้งยังสามารถนาข้อมูลที่ ได้ไปใช้เป็ น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสงอย่างมีประสิ ทธิภาพต่อไปอย่างยัง่ ยืน
1.2 วัตถุประสงค์ ของกำรประเมิน
1.2.1 เพื่อต้องการทราบระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดาเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ ของ
เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประจาปี 2561
1.2.2 เพื่อต้องการทราบระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดาเนิ นงานตามนโยบายเร่ งด่วน 5
เรื่ อง และนโยบายการพัฒนา 5 ด้าน ของผูบ้ ริ หารเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประจาปี 2561
1.2.3 เพื่อต้องการทราบระดับความพึงพอใจของประชาชนที่ มีต่อการดาเนิ นงานตามยุทธศาสตร์ การ
พัฒนา ของเทศบาล 4 ยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประจาปี 2561
1.2.4 เพื่ อ ต้องการทราบระดับ ของความพึ งพอใจของประชาชนที่ มี ต่ อ การรั ก ษาความสะอาดของ
เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประจาปี 2561
1.3 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 และระดับของความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการรักษา
ความสะอาดของเทศบาลเมื อ งทุ่ งสง จัง หวัด นครศรี ธ รรมราช ตลอดจนเพื่ อ ให้ ท ราบถึ งประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ทธิผลของการดาเนินตามนโยบายและแผนพัฒนาเทศบาล ซึ่งแบบประเมิน ประกอบด้วย 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ข้อมูลแสดงความคิดเห็ นจากความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดาเนิ นงานของเทศบาล
เมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประจาปี 2561
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นทัว่ ไปและข้อเสนอแนะ
2) ขอบเขตด้ ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ ำง
ประชำกร
ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ เป็ นประชาชนที่เป็ นตัวแทนครัวเรื อนที่ อาศัยในเขตเทศบาลเมือง
ทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็ น 20 ชุมชน และ 1 ย่านการค้า จานวน 30,582 คน
(ที่ มา: งานทะเบียนราษฎร์ เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ข้ อมูล ณ เดือนกันยายน พ.ศ. 2561)
กลุ่มตัวอย่ ำง
1. สุ่ มจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ เป็ นประชาชนที่ เป็ นตัวแทนครัวเรื อนที่ อาศัยในเขต
เทศบาลเมื องทุ่ งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่ ใช้ในการศึ กษาด้วยความ
เชื่ อมัน่ 95% ( = .05) ซึ่ งเที ยบจากตารางขนาดกลุ่มตัวอย่างของยามาเน่ (ล้ วน สายยศ และอั งคณา สายยศ.
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2538 : 297 ; อ้ างอิ งจาก Yamane. 1967) หรื อจากสู ตร n = N/(1+Ne2) ปรากฏว่าต้องใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างอย่าง
น้อย 395 คน แต่ผปู ้ ระเมินกาหนดที่ 400 คน โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็ น 20 ชุมชน และ 1 ย่านการค้า จานวน 400 คน
(ร้อยละ 1.3080 ของ 30,582 คน) ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling)
2. สุ่ มจากหน่ วยงานของราชการ รัฐวิสาหกิ จ องค์กรเอกชน และอื่น ๆ ที่อยูใ่ นเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรี ธรรมราช จานวน 50 หน่วยงาน โดยวิธีการสุ่มแบบโควต้า (Quota Sampling)
1.4 นิยำมศัพท์ เฉพำะ
1.4.1 ความพึงพอใจ หมายถึ ง ความพึงพอใจของประชาชนที่ มีต่อการดาเนิ นงานของเทศบาลเมื อง
ทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประจาปี 2561 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 2561
1.4.3 เทศบาล หมายถึง การปกครองท้องถิ่นรู ปแบบหนึ่ ง ซึ่ งกฎหมายได้กาหนดอานาจหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบให้เหมาะสมกับการบริ หารจัดการท้องถิ่นของตนเอง ในที่น้ ีหมายถึง เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด
นครศรี ธรรมราช
1.5 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ ำจะได้ รับ
1.5.1 ทาให้ทราบถึงระดับของความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดาเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ ของ
เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประจาปี 2561
1.5.2 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
2561
1.5.3 ทาให้ทราบถึงระดับของความพึงพอใจของประชาชนที่ มีต่อการดาเนิ นงานตามยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาของเทศบาล 4 ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประจาปี 2561
1.5.4 ทาให้ทราบระดับของความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมือง
ทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประจาปี 2561
1.5.5 สามารถนาผลที่ได้จากการสารวจความพึงพอใจของประชาชนมาใช้ในการปรับปรุ งแก้ไขและเป็ น
ข้อมูลในการนามาใช้จดั ทาแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช และเร่ งรัดการพัฒนางานตาม
นโยบายต่อไป

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
การประเมินครั้งนี้ผปู ้ ระเมินได้คน้ คว้าหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อนามาสนับสนุนการศึกษาในครั้งนี้
รวมทั้งได้น า แนวความคิ ด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้อ งซึ่ งเคยมี ผูศ้ ึ กษาไว้แล้วมาใช้เป็ นแนวทางใน
ประเมิน ซึ่ งได้แก่ แนวความคิดเกี่ ยวกับการปกครองท้องถิ่น แนวความคิดเกี่ ยวกับความพึงพอใจ ทฤษฎี แห่ ง
ความคาดหวัง แนวความคิดเกี่ยวกับความคิดเห็น และแนวคิดเกี่ยวกับตัวกาหนดคุณภาพของการให้บริ การ
2.1 แนวความคิดเกีย่ วกับการปกครองท้ องถิ่น
2.1.1 ความหมายของการปกครองท้ องถิ่น
ความหมายของการปกครองท้องถิ่นนั้น ได้มีผใู ้ ห้ความหมายหรื อคานิ ยามไว้มากมายซึ่ งส่ วนใหญ่แล้ว
คานิ ยามเหล่านั้นต่างมีหลักการที่ สาคัญคล้ายคลึงกันจะมีต่างกันบ้างก็คือสานวนและรายละเอียดปลีกย่อย ซึ่ ง
สามารถพิจารณาดังนี้
Daniel Wit (อ้างใน โกวิทย์ พวงงาม, 2550) นิ ยามว่า การปกครองท้องถิ่น หมายถึง การปกครองที่
รัฐบาลกลางให้อานาจ หรื อกระจายอานาจไปให้หน่ วยการปกครองท้องถิ่น เพื่อเปิ ดโอกาสให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นได้มีอานาจในการปกครองร่ วมกันทั้งหมด หรื อเพียงบางส่ วนในการบริ หารท้องถิ่นตามหลักการที่วา่ ถ้า
อานาจการปกครองมาจากประชาชนในท้องถิ่นแล้วรัฐบาลของท้องถิ่นก็ยอ่ มเป็ นรัฐบาลของประชาชนและเพื่อ
ประชาชนดังนั้นการบริ หารปกครองท้องถิ่นจึ งจาเป็ นต้องมีองค์กรของตนเอง อันเกิ ดจากกระจายอานาจของ
รัฐบาลกลางโดยให้องค์กรอันมิได้เป็ นส่ วนหนึ่ งของรัฐบาลกลาง มีอานาจในการตัดสิ นใจและบริ หารงานภายใน
ท้องถิ่นในเขตอานาจของตน
ประทาน คงฤทธิ ศึกษาการ (2524) นิยามว่า การปกครองท้องถิ่นเป็ นระบบการปกครองที่เป็ นผลสื บ
เนื่ องมาจากการกระจายอานาจทางการปกครองของรัฐ และโดยนัยนี้ จะเกิดองค์การที่ทาหน้าที่ปกครองท้องถิ่น
โดยคนในท้องถิ่นนั้น ๆ องค์การนี้ จดั ตั้งและถูกควบคุมโดยรัฐบาล แต่ก็มีอานาจในการกาหนดนโยบายและ
ควบคุมให้มีการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามนโยบายของตนเอง
วิญญู อังคณารักษ์ (2519) นิ ยามว่า การปกครองท้องถิ่น หมายถึง การปกครองในรู ปลักษณะกระจาย
อานาจการปกครองบางอย่าง ซึ่ งรัฐได้มอบหมายให้ทอ้ งถิ่นทากันเองเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีโอกาส
ปกครองและบริ หารงานของท้องถิ่นด้วยตนเอง เพื่อสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นนั้น ให้งาน
ดาเนิ นไปอย่างประหยัด มีประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิผลตรงกับความต้องการของประชาชนโดยเหตุที่ประชาชนใน
แต่ละท้องถิ่นย่อมจะทราบความต้องการของท้องถิ่นได้ดีกว่าบุคคลอื่น โดยมีเจ้าหน้าที่ ซ่ ึ งราษฎรในท้องถิ่นได้
เลือกตั้งขึ้นมาทั้งหมดหรื อแต่บางส่ วนมาบริ หารราชการในท้องถิ่นนั้นโดยมีงบประมาณของตนเอง และมีอิสระ
ในการบริ หารงานพอสมควร
อุ ทัย หิ รั ญ โต (2523) นิ ย ามว่า การปกครองท้อ งถิ่ น คื อ การปกครองที่ รั ฐ บาลมอบอ านาจให้
ประชาชนในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่ งจัดการปกครองและดาเนิ นกิ จการบางอย่างโดยดาเนิ นการกันเองเพื่อบาบัด
ความต้องการของตน การบริ หารงานของท้องถิ่นมีการจัดเป็ นองค์การมี เจ้าหน้าที่ ซ่ ึ งประชาชนเลือกตั้งขึ้นมา
ทั้งหมด หรื อบางส่ วน ทั้งนี้ มีความเป็ นอิสระในการบริ หารงาน แต่รัฐบาลต้องควบคุมด้วยวิธีการต่าง ๆ ตาม
ความเหมาะสม จะปราศจากการควบคุมของรัฐ
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จากนิยามข้างต้นสามารถสรุ ปลักษณะสาคัญของการปกครองท้องถิ่น ได้ดงั นี้
1) การปกครองของชุมชนหนึ่ ง ซึ่ งชุมชนเหล่านั้นอาจมีความแตกต่างกันในด้านความเจริ ญ จานวน
ประชากรหรื อขนาดของพื้น ที่ เช่ น หน่ วยการปกครองท้องถิ่ น ของไทยจัดเป็ น กรุ งเทพมหานคร เทศบาล
สุขาภิบาล องค์การบริ หารส่วนจังหวัด องค์การบริ หารส่วนตาบล และเมืองพัทยา ตามเหตุผลดังกล่าว
2) หน่ ว ยการปกครองท้อ งถิ่ น จะต้อ งมี อ านาจอิ สระ (Autonomy) ในการปฏิ บัติ ห น้าที่ ต ามความ
เหมาะสม กล่าวคือ อานาจของหน่วยการปกครองท้องถิ่นจะต้องมีขอบเขตพอควรเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ปฏิ บัติห น้าที่ ข องหน่ วยการปกครองท้องถิ่ น อย่างแท้จริ ง หากมี อ านาจมากเกิ นไปไม่ มีข อบเขต หน่ วยการ
ปกครองท้องถิ่นนั้นก็จะกลายสภาพเป็ นรัฐอธิปไตยเองเป็ นผลเสี ยต่อความมัน่ คงของรัฐบาล อานาจของท้องถิ่นนี้
มีขอบเขตที่แตกต่างกันออกไป ตามลักษณะความเจริ ญและความสามารถของประชาชนในท้องถิ่นนั้นเป็ นสาคัญ
รวมทั้ง นโยบายของรั ฐบาลในการพิ จารณาการกระจายอานาจให้ห น่ วยการปกครองท้อ งถิ่ น ระดับ ใดจึ งจะ
เหมาะสม
3) หน่ วยการปกครองท้องถิ่ นจะต้องมี สิทธิ ตามกฎหมาย (Legal Rights) ที่ จะดาเนิ นการปกครอง
ตนเอง สิ ทธิตามกฎหมายแบ่งได้เป็ น 2 ประเภทคือ
- หน่ วยการปกครองท้องถิ่นมีสิทธิ ที่จะตรากฎหมายหรื อระเบี ยบข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ในการบริ หารตามหน้าที่และเพื่อใช้บงั คับประชาชนในท้ องถิ่นนั้น ๆ เช่น
เทศบัญญัติ ข้อบังคับสุขาภิบาล เป็ นต้น
- สิ ทธิ ที่ เป็ นหลัก ในการดาเนิ น การบริ ห ารท้องถิ่ น คื อ อานาจในการกาหนดงบประมาณเพื่ อ
บริ หารกิจการตามอานาจหน้าที่ของหน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้น ๆ
4) มีองค์กรที่จาเป็ นในการบริ หารและการปกครองตนเอง องค์กรที่จาเป็ นของท้องถิ่นจัดแบ่งเป็ นสอง
ฝ่ าย คื อ องค์กรฝ่ ายบริ ห าร และองค์กรฝ่ ายนิ ติ บัญ ญัติ เช่ น การปกครองท้อ งถิ่ น แบบเทศบาลจะมี ค ณะ
เทศมนตรี เป็ นฝ่ ายบริ หาร และสภาเทศบาลเป็ นฝ่ ายนิ ติบญ
ั ญัติหรื อในแบบมหานคร คือกรุ งเทพมหานคร จะมี
ผูว้ า่ ราชการกรุ งเทพมหานครเป็ นฝ่ ายบริ หาร สภากรุ งเทพมหานครจะเป็ นฝ่ ายนิติบญั ญัติ เป็ นต้น
5) ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่ วมในการปกครองท้องถิ่น จากแนวความคิดที่วา่ ประชาชนในท้องถิ่น
เท่ านั้นที่ จะรู ้ปัญหาและวิธีการแก้ไขของตนเองอย่างแท้จริ งหน่ วยการปกครองท้องถิ่นจึ งจาเป็ นต้องมี คนใน
ท้องถิ่นมาบริ หารงานเพื่อให้สมเจตนารมณ์และความต้องการของชุมชนและอยูภ่ ายใต้การควบคุมของประชาชน
ในท้องถิ่น นอกจากนั้นจะเป็ นการฝึ กให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้าใจในระบบและกลไกของประชาธิ ปไตยอย่าง
แท้จริ งอีกด้วย
2.1.2 วัตถุประสงค์ ของการปกครองท้ องถิ่น
1) ช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาล ทั้งทางด้านการเงิน ตัวบุคคล ตลอดจนเวลาที่ใช้ในการดาเนินการ
2) เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริ ง
3) เพื่อให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นเป็ นสถาบันที่ ให้การศึกษาการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยแก่
ประชาชน
2.1.3 องค์ ประกอบของการปกครองท้ องถิ่น
ระบบการปกครองท้องถิ่นจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบที่สาคัญดังนี้ (อุทยั หิ รัญโต, 2523)
1) สถานะตามกฎหมาย (Legal State) หมายความว่า หากประเทศใด ก าหนดเรื่ อ งการปกครอง
ท้องถิ่นไว้ในรัฐธรรมนู ญของประเทศ การปกครองท้องถิ่นในประเทศนั้นจะมีความเข้มแข็งกว่าการปกครอง
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ท้องถิ่นที่จดั ตั้งโดยกฎหมายอื่น เพราะข้อความที่กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญนั้นเป็ นการแสดงให้เห็นว่า ประเทศ
นั้นมีนโยบายที่จะกระจายอานาจอย่างแท้จริ ง
2) พื้นที่และระดับ (Area and Level) ปั จจัยที่ มีความสาคัญต่อการกาหนดพื้นที่ และระดับของหน่ วย
การปกครองท้องถิ่นมีหลายประการ เช่น ปั จจัยทางภูมิศาสตร์ เชื้อชาติ และความสานึกใน 2 ระดับ คือ หน่วย
การปกครองท้องถิ่นขนาดเล็กและขนาดใหญ่ สาหรับขนาดของพื้นที่ จากการศึกษาขององค์การสหประชาชาติ
โดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม (UNESCO)
องค์การอนามัยโลก (WHO) และสานักกิจการสังคม (Bureau of Social Affair) โดยให้ความเห็นว่าหน่วยการ
ปกครองท้องถิ่นที่สามารถให้บริ การและบริ หารงานอย่างมีประสิ ทธิภาพได้ควรมีประชากรประมาณ 50,000 คน
แต่ก็ยงั มีปัจจัยอื่นที่จะต้องพิจารณาด้วย เช่น ประสิ ทธิภาพในการบริ หาร รายได้ และบุคลากร เป็ นต้น
3) การกระจายอานาจและหน้าที่ การที่จะกาหนดให้ทอ้ งถิ่นมีอานาจหน้าที่มากน้อยเพียงใดขึ้นอยูก่ บั
นโยบายทางการเมือง และการปกครองของรัฐบาลเป็ นสาคัญ
4) องค์กรนิ ติบุคคลจัดตั้งขึ้นโดยผลแห่ งกฎหมายแยกจากรัฐบาลกลางหรื อรัฐบาลชาติมีขอบเขตการ
ปกครองที่แน่นอน มีอานาจในการกาหนดนโยบายออกกฎข้อบังคับควบคุมให้มีการปฏิบตั ิตามนโยบายนั้น ๆ
5) การเลือกตั้ง สมาชิกองค์การหรื อคณะผูบ้ ริ หารจะต้องได้รับเลือกตั้งจากประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ
ทั้งหมดหรื อบางส่ วนเพื่อแสดงถึงการเข้ามีส่วนร่ วมทางการเมืองการปกครองของประชาชน โดยเลือกผูบ้ ริ หาร
ท้องถิ่นของตนเอง
6) มีอิสระในการปกครองตนเอง สามารถใช้ดุลยพินิจของตนเองในการปฏิบตั ิกิจการภายในขอบเขต
ของกฎหมาย โดยไม่ตอ้ งขออนุมตั ิจากรัฐบาลกลาง และไม่อยูใ่ นสายการบังคับบัญชาของหน่วยงานทางราชการ
7) งบประมาณของตนเองมี อานาจในการจัดเก็บรายได้ การจัดเก็บภาษี ตามขอบเขตที่ กฎหมายให้
อานาจในการจัดเก็บ เพื่อให้ทอ้ งถิ่นมีรายได้เพียงพอที่จะทานุบารุ งท้องถิ่นให้เจริ ญก้าวหน้าต่อไป
8) การควบคุมดูแลของรัฐ เมื่อได้รับการจัดตั้งขึ้นแล้ว ยังคงอยูใ่ นการกากับดูแลจากรัฐเพื่อประโยชน์
และความมัน่ คงของรัฐและประชาชนโดยส่ วนรวม โดยการมี อิสระในการดาเนิ นงานให้หน่ วยการปกครอง
ท้องถิ่นนั้น ทั้งนี้ มิได้หมายความว่ามีอิสระเต็มที่ทีเดียวคงหมายถึงเฉพาะอิสระในการดาเนิ นการเท่านั้น เพราะ
มิฉะนั้นแล้วท้องถิ่นจะกลายเป็ นรัฐอธิปไตยไป
2.1.4 หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบของหน่ วยการปกครองท้ องถิ่น
หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของหน่ ว ยการปกครองท้ อ งถิ่ น ควรจะต้อ งพิ จ ารณาถึ ง ก าลัง เงิ น ก าลัง
งบประมาณ กาลังคน กาลังความสามารถของอุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องใช้ และหน้าที่ ความรับผิดชอบควรเป็ น
เรื่ องที่ เป็ นประโยชน์ต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริ ง หากเกินกว่าภาระ หรื อ เป็ นนโยบายซึ่ งรัฐบาลต้องการความเป็ น
อัน หนึ่ งอัน เดี ยวกัน ทั้งประเทศ ก็ไม่ ค วรมอบให้ท้องถิ่ น ดาเนิ น การ เช่ น งานทะเบี ยนที่ ดิน การศึ กษาใน
ระดับอุดมศึกษา การกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นดาเนินการ มีขอ้ พิจารณาดังนี้
1) เป็ นงานที่ เกี่ ยวกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น และงานที่ เกี่ ยวกับการอานวยความสะดวกในชี วิต
ความเป็ นอยูข่ องชุมชน ได้แก่ การจัดทาถนน สะพาน สวนหย่อม สวนสาธารณะการกาจัดขยะมูลฝอย เป็ นต้น
2) เป็ นงานที่เกี่ยวกับการป้ องกันภัย รักษาความปลอดภัย เช่น งานดับเพลิง
3) เป็ นงานที่เกี่ยวกับการสวัสดิการสังคม ด้านนี้ มีความสาคัญต่อประชาชนในท้องถิ่นมาก เช่น การ
จัดให้มีหน่วยการบริ การสาธารณสุข จัดให้มีสถานสงเคราะห์เด็กและคนชรา เป็ นต้น
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4) เป็ นงานที่เกี่ยวกับการพาณิ ชย์ทอ้ งถิ่น เป็ นงานที่หากปล่อยให้ประชาชนดาเนินการเองอาจไม่ได้รับ
ผลดีเท่าที่ควรจะเป็ น จัดให้มีโรงรับจานา การจัดตลาดและงานต่าง ๆ ที่มีรายได้โดยสามารถเรี ยกค่าบริ การจาก
ประชาชน
2.1.5 การปกครองท้ องถิ่นรู ปแบบเทศบาล
นคริ นทร์ เมฆไตรรัตน์ และคณะ (2546) ได้ให้ความหมายของเทศบาลไว้ว่า เทศบาลถือได้วา่ เป็ น
หน่วยการปกครองส่ วนท้องถิ่นของไทยที่เก่าแก่ที่สุด คือ เริ่ มมีการสถาปนามาตั้งแต่ พ.ศ.2476 และเป็ นองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นที่จดั ตั้งขึ้นในเขตชุมชนที่มีความเจริ ญและใช้ในการบริ หารเมืองเป็ นหลัก เทศบาลของไทย
แบ่งออกเป็ น 3 ประเภท คือ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตาบล ตามเกณฑ์รายได้และประชากรใน
พื้นที่สาหรับการจัดโครงสร้างของเทศบาลได้ใช้รูปแบบของระบบรัฐสภาเป็ นหลัก โดยแบ่งโครงสร้างออกเป็ น
2 ส่วน คือ สภาเทศบาลเป็ นฝ่ ายนิติบญั ญัติ และคณะเทศมนตรี หรื อนายกเทศมนตรี เป็ นฝ่ ายบริ หาร
โดยหน้าที่ ของเทศบาลตามพระราชบัญ ญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (รวมแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 12
พ.ศ.2546) (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย, 2543) เฉพาะในส่วน
ของเทศบาลเมือง มีดงั นี้
มาตรา 53 ภายใต้บงั คับแห่งกฎหมาย “เทศบาลเมือง” มีหน้าที่ตอ้ งทาในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้
1) กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา 50
2) ให้มีน้ าสะอาดหรื อน้ าประปา
3) ให้มีโรงฆ่าสัตว์
4) ให้มีและบารุ งสถานที่ทาการพิทกั ษ์และรักษาคนเจ็บไข้
5) ให้มีและบารุ งทางระบายน้ า
6) ให้มีและบารุ งส้วมสาธารณะ
7) ให้มีและบารุ งการไฟฟ้ า หรื อแสงสว่างโดยวิธีอื่น
8) ให้มีการดาเนินกิจการโรงรับจานา หรื อสถานสิ นเชื่อท้องถิ่น
มาตรา 54 ภายใต้บัง คับ แห่ งกฎหมาย “เทศบาลเมื อ ง” อาจจัด ท ากิ จ กรรมใด ๆ ในเขตเทศบาล
ดังต่อไปนี้
1) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรื อ และท่าข้าม
2) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
3) บารุ งและส่งเสริ มการทา มาหากินของราษฎร
4) ให้มีและบารุ งการสงเคราะห์มารดาและเด็ก
5) ให้มีและบารุ งโรงพยาบาล
6) ให้มีการสาธารณูปการ
7) จัดทากิจกรรมเพื่อจาเป็ นเพื่อการสาธารณสุข
8) จัดตั้งและบารุ งโรงเรี ยนอาชีวศึกษา
9) ให้มีและบารุ งสถานที่สาหรับกีฬาและพละศึกษา
10) ให้มีและบารุ งสวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ
11) ปรับปรุ งแหล่งเสื่ อมโทรม และรักษาความสะอาดเรี ยบร้อยของท้องถิ่นเทศพาณิ ชย์
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หน้าที่ ต ามพระราชบัญ ญัติ กาหนดแผนและขั้น ตอนการกระจายอานาจให้แก่ องค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย และสมาคมสันนิบาติเทศบาลแห่งประเทศ
ไทย, 2543) ดังนี้
1) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
2) การจัดให้มีและบารุ งรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า
3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรื อ ท่าข้าม และที่จอดรถ
4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
5) การสาธารณูปการ
6) การส่งเสริ ม การฝึ กและประกอบอาชีพ
7) การพาณิ ชย์ และการส่งเสริ มการลงทุน
8) การส่งเสริ มการท่องเที่ยว
9) การจัดการศึกษา
10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวติ เด็ก สตรี คนชรา และผูด้ อ้ ยโอกาส
11) การบารุ งรักษาศิลปะ จารี ตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
12) การปรับปรุ งแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอ่ าศัย
13) การจัดให้มีและบารุ งรักษาสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ
14) การส่งเสริ มการกีฬา
15) การส่งเสริ มประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิ ทธิเสรี ภาพของประชาชน
16) ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
17) การรักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของบ้านเมือง
18) การกาจัดมูลฝอย สิ่ งปฏิกลู และน้ าเสี ย
19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
20) การจัดให้มีและควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน
21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
23) การรั ก ษาความปลอดภัย ความเป็ นระเบี ย บเรี ย บร้ อ ย และการอนามัย โรงมหรสพ และ
สาธารณสถานอื่น ๆ
24) การจัด การ การบ ารุ ง รั ก ษา และการใช้ป ระโยชน์ จ ากป่ าไม้ ที่ ดิ น ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ งแวดล้อม
25) การผังเมือง
26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
28) การควบคุมอาคาร
29) การป้ องกันและการบรรเทาสาธารณภัย
30) การรักษาความสงบเรี ยบร้อย การส่ งเสริ มและสนับสนุ นการป้ องกันและรักษาความปลอดภัยใน
ชีวติ และทรัพย์สิน
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31) กิจการอื่นใดที่เป็ นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ กาหนด
จากที่กล่าวมาสามารถสรุ ปได้วา่ เทศบาลเป็ นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นรู ปแบบหนึ่งที่มีหน้าที่สาคัญ
ในการให้บริ การสาธารณะและพัฒนาท้องถิ่น เพื่อคุณภาพชีวติ ที่ดีของประชาชน และเกิดความเจริ ญก้าวหน้าใน
ท้องถิ่น โดยเทศบาลนอกจากจะต้องปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ฉบับที่ 12 พ.ศ.2546) แล้วยังต้องปฏิบตั ิหน้าที่รับโอนภารกิจในกระบวนการกระจายอานาจตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้น ตอนการกระจายอ านาจให้ แ ก่ อ งค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น พ.ศ.2542 ซึ่ งเป็ นไปตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 ที่เน้นการกระจายอานาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็ นสาคัญ
2.2 แนวคิดเกีย่ วกับความพึงพอใจ
2.2.1 ความหมายของความพึงพอใจ
William Van Dersal (อ้างในพัณณิ ชา ทองไสย, 2547) ได้กล่าวถึงปั จจัยหรื อตัวแปรที่เอื้ออานวยต่อ
ความพึงพอใจ ประกอบด้วยนโยบายและการบริ หารของหน่ วยงานหรื อดังกรณี น้ นั ๆ สภาพลักษณะกิ จกรรม
ความสัมพันธ์ผรู ้ ่ วมกิจกรรมและผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม Michael Greer (อ้างในพัณ ณิ ชา ทองไสย, 2547)
ให้ความหมายของความพึงพอใจว่าเป็ นทัศนคติ ของคนที่ มี ต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง Yoder (อ้างในทวีพ งษ์ หิ นคา,
2541) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจว่าเป็ นความเต็มใจการปฏิบตั ิเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อองค์กร สรุ ปความ
พึงพอใจคือ ผลที่ได้รับจากการปฏิบตั ิหรื อมีความเต็มใจในการปฏิบตั ิเพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่คาดหวัง
ไว้
2.2.2 ความพึงพอใจในการบริการ
ความพึงพอใจในการบริ การ สามารถพิจารณาได้ใน 2 ลักษณะ คือ ความพึงพอใจของผูม้ ารับบริ การ
(consumer satisfaction) และความพึ งพอใจในงาน (job satisfaction) ของผูใ้ ห้บ ริ การ จิ ตติ นัน ท์ เดชะคุ ป ต์
(2542, 19) ให้ความหมายความพึงพอใจของรับบริ การว่า ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ หมายถึง ภาวะการ
แสดงออกถึงความรู ้สึกในทางบวกที่เกิดจาการประเมินเปรี ยบเทียบประสบการณ์การได้รับบริ การที่ตรงกับสิ่ งที่
ผูร้ ับบริ การคาดหวังหรื อดีเกินกว่าความคาดหวังของผูร้ ับบริ การ ในทางตรงกันข้าม ความไม่พึงพอใจ หมายถึง
ภาวะการแสดงออกถึงความรู ้สึกในทางลบที่เกิดจากการประเมินเปรี ยบเทียบประสบการณ์การได้รับบริ การที่ต่า
กว่าความคาดหวังของผูร้ ับบริ การ ดังปรากฏในแผนภาพ

ความคาดหวังของ
ผูร้ ับบริ การ

ความพึงพอใจ
บริ การรับจริ ง
มากกว่าหรื อ
เท่ากับบริ การ
คาดหวัง

การประเมินเปรี ยบ
เทียบ

ความคาดหวังของ
ผูร้ ับบริ การ

ความคาดหวังของผูร้ ับบริ การ

รู ปที่ 1 แสดงความพึงพอใจและความไม่ พงึ พอใจของผู้รับบริการ
ที่มา : จิตตินนั ท์ เดชะคุปต์ (2542)
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2.2.3 ปัจจัยทีม่ ผี ลต่ อความพึงพอใจ
จิตตินนั ท์ เดชะคุปต์ (2542) ได้สรุ ปถึงปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ มีดงั นี้
1) ผลิตภัณฑ์บริ การ ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การจะเกิดขึ้นเมื่อได้รับบริ การที่มีลกั ษณะคุณภาพ และ
ระดับการให้บริ การตรงกับความต้องการ ความเอาใจใส่ขององค์กรบริ การ และคานึงถึงคุณภาพของการนาเสนอ
บริ การเป็ นส่วนสาคัญยิง่ ในการที่จะสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า
2) ราคาค่าบริ การ ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การขึ้นอยูก่ บั ราคาค่าบริ การที่ผรู ้ ับบริ การยอมรับ หรื อ
พิจารณาว่าเหมาะสมกับคุณภาพของการบริ การตามความเต็มใจที่จะจ่ายของผูร้ ับบริ การ
ทั้งนี้ เจตคติของ
ผูร้ ับบริ การที่มีต่อราคาค่าบริ การที่มีราคาสูง เป็ นสิ นค้าหรื อบริ การที่มีคุณภาพสูง ในขณะที่ลูกค้าบางคนจะ
พิจารณาราคาค่าบริ การตามลักษณะความยากง่ายของการให้บริ การเป็ นต้น
3) สถานที่บริ การ การเข้าถึงบริ การได้สะดวกเมื่อผูร้ ับบริ การมี ความต้องการย่อมก่อให้เกิดความพึง
พอใจต่อการบริ การ ทาเลที่ต้ งั และการกระจายสถานที่บริ การให้ทวั่ ถึงเพื่ออานวยความสะดวกแก่ผรู ้ ับบริ การจึง
เป็ นเรื่ องสาคัญ
4) การส่งเสริ มแนะนาบริ การ ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การเกิดขึ้นได้จากการได้ยนิ ข้อมูลข่าวสารหรื อ
บุคคลอื่น ถึงคุณภาพของการบริ การไปในทางบวก ซึ่ งหากตรงกับความเชื่อที่ มีอยูก่ ็จะรู ้สึกดี กบั บริ การดังกล่าว
อันเป็ นแรงจูงใจผลักดันให้มีความต้องการบริ การตามมาได้
5) ผูใ้ ห้บริ การ ผูป้ ระกอบการหรื อผูบ้ ริ หารบริ การ และผูป้ ฏิบตั ิงานบริ การล้วนเป็ นบุคคลที่มีบทบาท
สาคัญต่อการปฏิ บัติงานบริ การให้ผูร้ ับบริ การเกิ ดความพึงพอใจทั้งสิ้ น ผูบ้ ริ หารการบริ การที่ วางนโยบายการ
บริ การ โดยคานึ งถึงความสาคัญของผูร้ ับบริ การเป็ นหลัก ย่อมสามารถตอบสนองความต้องการของผูร้ ับบริ การ
ให้เกิดความพึงพอใจได้ง่าย เช่นเดียวกับผูป้ ฏิบตั ิงานบริ การที่ตระหนักถึงผูร้ ับบริ การให้เกิดความพึงพอใจได้ง่าย
เช่นเดี ยวกับผูป้ ฏิ บัติงานบริ การที่ ตระหนักถึงผูร้ ับบริ การเป็ นสาคัญ จะแสดงพฤติกรรมการบริ การและสนอง
บริ การผูท้ ี่มารับบริ การต้องการด้วยความสนใจเอาใจใส่อย่างเต็มที่ดว้ ยจิตสานึกของการบริ การ
6) สภาพแวดล้อมของการบริ การ สภาพแวดล้อมและบรรยากาศของการบริ การที มีอิทธิ พลต่อความ
พึงพอใจของผูร้ ับบริ การ ผูร้ ับบริ การมักจะชื่ นชมสภาพแวดล้อมของการบริ การที่ เกี่ ยวข้องกับ การออกแบบ
อาคาร สถานที่ ความสวยงามองการตกแต่งภายในด้วยเฟอร์นิเจอร์และการใช้สีสนั การจัดแบ่งพื้นที่เป็ นสัดส่วน
ตลอดจนการออกแบบวัสดุเครื่ องใช้ในงานบริ การเช่น กระดาษจดหมาย ซอง เป็ นต้น
7) กระบวนการบริ การ วิธีการนาเสนอบริ การในกระวนการบริ การเป็ นส่ วนสาคัญในการสร้างความ
พึ งพอใจกับ ผูร้ ั บ บริ การ ประสิ ท ธิ ภาพของการจัด การระบบ การบริ ก ารส่ งผลให้ก ารปฏิ บัติ งานบริ ก ารแก่
ผูร้ ั บ บริ การมี ความคล่องตัว และสนองความต้องการของผูร้ ั บบริ การได้อย่างถูกต้องมี คุณ ภาพ เช่ น การน า
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาจัดระบบข้อมูล
2.2.4 ปัจจัยทีม่ ผี ลต่ อการให้ บริการสาธารณะ
พิ ศ าล มู ล ศาสตรสาทร (2529) อธิ บ ายว่ า หลัก และปั จจัย ในการให้ บ ริ การประชาชนจะเป็ น
ส่วนประกอบในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการบังเกิดผลแก่ส่วนรวมอย่างจริ งจัง ตัวข้าราชการเองเปรี ยบเสมือน
เทียนไข ที่จะต้องเผาไหม้ตนเองเพื่อความสุ ข เพื่อแสงสว่างที่จะมีผอู ้ ื่นจะเหนื่ อยยากประการใดก็สามารถทนได้
ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนซึ่งรับบริ การได้รับความสะดวกรวดเร็ ว ตรงกับความต้องการและได้รับความสบายใจแย้ม
ยิม้ เมื่อเขาก้าวออกจากสถานที่ราชการนี่คือสุดยอดของการให้บริ การประชาชน
จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น จะเห็ นว่าการบริ การสาธารณะจะเป็ นภารกิ จหลักของรัฐไม่ว่าจะเป็ นทั้ง
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ส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภาคและส่ วนท้องถิ่น ข้าราชการจึงเป็ นตัวเชื่อมในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐและประชาชน
เหล่าข้าราชการจึงต้องตระหนักว่าตนคือผูใ้ ห้บริ การ เป็ นผูร้ ับใช้ของประชาชนโดยไม่เลือกปฏิบตั ิและต้องบริ การ
อย่างเท่าเทียมกันด้วยความรวดเร็ ว และต้องยึดหลักในการอานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนด้วย การบริ การที่
ดีย่อมจะส่ งผลให้ผทู ้ ี่ มารับบริ การเกิ ดทัศนคติที่ดีต่อผูป้ ฏิ บตั ิงาน รวมทั้งหน่ วยงานแต่ถา้ หากการบริ การไม่ดีก็
ย่อมจะทาให้ผมู ้ ารับบริ การเกิดทัศนคติไปในทางลบด้วยซึ่งคงไม่มีองค์กรใดปรารถนา
2.2.5 การวัดความพึงพอใจ
Stromborg (1984) การวัดความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การนั้น จะวัดในเรื่ องนั้นย่อมแตกต่างกันไปตาม
วัตถุประสงค์ของผูท้ ี่จะศึกษา แต่มีวธิ ีที่นิยมใช้กนั
1) การสัมภาษณ์ วิธีน้ ีผศู ้ ึกษาจะมีแบบสัมภาษณ์ที่มีคาถาม ซึ่ งได้รับการทดสอบหาความเที่ยงตรงและ
ความเชื่ อมัน่ แล้ว ทาการสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่าง ข้อดี ของวิธีน้ ี คือ ผูส้ ัมภาษณ์ อธิ บายคาถามให้ผูต้ อบเข้าใจได้
สามารถใช้กบั กลุ่มตัวอย่างที่ อ่านเขียนหนังสื อไม่เป็ น แต่มีขอ้ เสี ย คือ การสัมภาษณ์ ตอ้ งใช้เวลามาก และอาจมี
ข้อผิดพลาดในการสื่ อความหมาย
2) การใช้แบบสอบถาม เป็ นวิธีที่มีผนู ้ ิยมใช้มากที่สุด มีลกั ษณะเป็ นคาถามที่ได้ทดสอบความเที่ยงตรง
และความเชื่ อมัน่ แล้ว กลุ่มตัวอย่างเลือกตอบหรื อเติมคา ข้อมของวิธีน้ ี คือได้คาตอบที่ มีความหมายแน่ นอน มี
ความสะดวก รวดเร็ วในการสารวจ สามารถใช้กบั กลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ ข้อเสี ย คือ ผูต้ อบต้องสามารถอ่าน
ออกเขี ยนได้ และมี ความสามารถในการคิดเป็ น ความพึงพอใจเป็ นสภาวะที่ มีความต่อเนื่ อง ไม่สามารถบอก
จุดเริ่ มต้นและสิ้นสุดของความพึงพอใจได้ แบบสอบถามถึงนิยมสร้างเป็ นแบบมาตรอันดับ
2.3 ทฤษฎีแห่ งความคาดหวัง
ความคาดหวังเป็ นความปรารถนาที่ จะได้สิ่งหนึ่ งสิ่ งใด หรื ออยากที่ จะอยู่ในสภาพอย่างใดอย่างหนึ่ ง
เพราะสิ่ งหรื อสภาพเหล่ านั้น จะน าซึ่ งความสุ ข หรื อความสะดวกสบายในด้านความเป็ นอยู่ของตน เพื่ อให้
ทัดเทียมกับผูอ้ ื่นหรื ออื่น ๆ ดังนั้นจึงกล่าวได้วา่ ความคาดหวังเป็ นความรู ้สึกนึ กคิด และคาดการณ์ของบุคคลที่มี
ต่อสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใด โดยสิ่ งนั้น ๆ อาจเป็ นรู ปธรรมหรื อนามธรรมความรู ้สึกนึกคิดหรื อคาดการณ์ การประเมินค่าจึง
อาศัยมาตรฐานของตนเป็ นเครื่ องวัด การคาดการณ์ ของแต่ละคนจึ งแตกต่างกัน ออกไป ทั้งนี้ แล้วแต่ภูมิห ลัง
ประสบการณ์ ความสนใจ และเห็นคุณค่าความสาเร็ จ ทฤษฎี ความคาดหวังของ Ted Robert Gurr (อ้างใน
สุเชษฐ์ ทรัพย์สินเสริ ม, 2541) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาวการณ์ดา้ นจิตใจของมนุษย์กบั สภาพแวดล้อม
ทางสั งคม โดยเสนอใช้ค าศัพ ท์ “Relative Deprivation” ซึ่ งหมายถึ ง ความไม่ ส อดคล้อ งกัน ระหว่างความ
คาดหมายด้านคุ ณ ค่ากับความสามารถที่ จะบรรลุถึงคุ ณ ค่า ความคาดหมายด้านคุ ณค่า ได้แก่ สภาพชี วิตและ
ทรัพย์สินที่ มนุ ษย์เชื่ อว่าตนมีสิทธิ ครอบครองสาหรับความสามารถที่ จะบรรลุถึงคุณ ค่า ได้แก่สภาพชี วิตและ
ทรัพย์สินที่ มนุ ษย์มีไว้ในครอบครองโดยถูกต้องตามกระบวนการที่ ยอมรับกันในสังคมที่ ระดับเฉลี่ยของความ
คาดหวังได้เพิ่มสู งขึ้น โดยที่ ความสามารถของผูท้ ี่ ถูกคาดหวังมิได้เพิ่มสู งตามขึ้นได้ดว้ ย แล้วจะทาให้ความไม่
พอใจรุ นแรงยิง่ ขึ้น ชัยพร วิชชาวุธ (อ้างใน เดื อ น แสวงหาทรั พ ย์, 2544) กล่าวว่า การกระทาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง
บุ คคลย่อมมี ความคาดหวัง (Expectancy) ว่าจะได้รับสิ่ งจู งใจเป็ นผลตอบแทนการกระทา เช่ น คาดว่าเมื่ อ มี
โครงการพัฒนาเกิดขึ้น จะส่งผลให้มีงานทามีรายได้เพิ่มขึ้น ความเป็ นอยูข่ องครอบครัวดีข้ ึน ความคาดหวังนี้เกิด
ก่อนที่จะมีโครงการพัฒนา Henry A.Nurray (อ้างใน มรกต ชิ นประหัษฐ, 2546) ได้ให้ความหมายของความ
คาดหวังว่า หมายถึง ระดับผลงานที่ บุคคลกาหนดหรื อคาดหวังว่าจะทาได้ และความคาดหวังนั้นเป็ นระดับที่
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บุคคลปรารถนาจะไปให้ถึงเป้ าหมายที่กาหนดไว้ในการทางานแต่ละครั้ง
ภานุ มาศ พรหมเผ่า(อ้างใน มรกต
ชินประหัษฐ, 2546) สรุ ปไว้วา่ ความคาดหวังเป็ นความรู ้สึกนึ กคิดและคาดการณ์ของบุคคลที่มีต่อสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใด
โดยสิ่ งนั้นๆ อาจจะเป็ นรู ปธรรมหรื อนามธรรมก็ได้ ความรู ้สึกนึกคิดหรื อคาดการณ์ของแต่ละบุคคล แม้จะเป็ น
การให้ต่อสิ่ งที่เป็ นรู ปธรรมหรื อนามธรรมชนิ ดเดียวกันก็อาจจะแตกต่างกันออกไปได้ แม้จะเป็ นการให้ต่อสิ่ งที่
เป็ นรู ปธรรมหรื อนามธรรมชนิดเดียวกันก็อาจจะแตกต่างกันออกไปได้ ทั้งนี้ แล้วแต่ภูมิหลังประสบการณ์ ความ
สนใจ และการเห็นคุณค่าของความสาเร็ จของสิ่ งนั้น ๆ เบญจา นิลาบุตร (อ้างใน มรกต ชินประหัษฐ, 2546) ให้
ความหมายว่าความคาดหวังคือ ความคิดเห็นและความต้องการของบุคคลที่คาดหวังว่าจะได้รับ รักษ์พล วงษ์
ม่วง (อ้างใน วงจันทร์ จันทรวงศ์, 2544) สรุ ปว่า ความคาดหวังคือ ความคิดเห็นหรื อสิ่ งที่คาดคิดไว้วา่ จะเกิดขึ้น
หรื อสามารถจะกระทาได้ และปรารถนาจะไปให้ถึงเป้ าหมายที่กาหนดไว้จากความหมายข้างต้นสามารถสรุ ปได้
ว่า ความคาดหวังคือ ระดับของผลงานหรื อสิ่ งที่บุคคลคาดคิดว่าจะสามารถทาได้และปรารถนาที่ จะให้เป็ นไป
ตามเป้ าหมายที่ตนเองตั้งไว้ สาเหตุของความคาดหวังสามารถแยกออกเป็ น 2 ประเด็น
1) ปั จจัยทางด้านเศรษฐกิ จ ได้แก่ ความต้องการในด้านร่ างกายซึ่ งจาเป็ นจะต้องตอบสนองทางด้าน
เศรษฐกิจเป็ นหลัก
2) ปั จจัยทางด้านสังคม ได้แก่ ความต้องการลาดับที่สูงขึ้นไปเกี่ยวกับความยอมรับในสังคมการได้รับ
การยกย่อง การประสบความสาเร็ จต่าง ๆ (อ้างใน อภิญญา สุมา, 2541)
Victor H. Vroom (อ้างใน อภิญญา สุมา, 2541) ได้เสนอทฤษฎีแห่งความคาดหวัง เป็ นการศึกษา
จิตวิทยาของบุคคลในองค์การ พบว่าการที่บุคคลจะกระทาสิ่ งใด ๆ ก็ตามขึ้นอยูก่ บั ตัวแปรดังต่อไปนี้
1) ผลตอบแทนที่เขาได้รับนั้นเหมาะสมกับบทบาทที่เขาเป็ นอยูเ่ พียงใด
2) ความพอใจหรื อไม่พอใจต่อผลที่เขาจะได้รับ
3) เมื่อเปรี ยบเทียบกับผูอ้ ื่นแล้ว เขาเชื่อว่าเขาจะต้องเป็ นผูไ้ ด้รับผลนั้นอย่างแน่นอน
4) เขามีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนความคาดหวัง หรื อได้รับล่วงหน้า
ความพอใจต่อสิ่ งเหล่านี้ จะเพิ่มขึ้น เมื่อได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้น และจะลดลงเมื่อได้รับผลตอบแทน
ลดลงความสัมพันธ์ของความพอใจกับผลตอบแทนจะหายไป เมื่อบุคคลไม่สนใจต่อผลตอบแทนต่าง ๆ แต่ถา้
ความสัมพันธ์เป็ นไปในทางตรงข้าม นัน่ ก็ช้ ีให้เห็นว่าบุคคลไม่พอใจต่อผลตอบแทนที่ได้ นอกจากนี้ Vroom ยัง
ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจว่าเป็ นผลจากบุคคลนั้น ๆ ไปมีส่วนร่ วมในกิจกรรมหรื อเข้าไปรับรู ้แล้วเกิด
ความพอใจจึงจะเห็นได้วา่ ทฤษฎีน้ ีมีองค์ประกอบสาคัญ 3 ประการ (อ้างใน วรางคณา ขาวเชียร, 2540) คือ
1) Valence คือ ความพึงพอใจ
2) Instrumentality คือ ความเป็ นเครื่ องมือ คือ สื่ อ เครื่ องมือ วิถีทางนาไปสู่ความพึงพอใจ
3) Expectancy คือ ความคาดหวังภายในตัวบุคคลนั้น ๆ บุคคลมีความต้องการและมีความคาดหวังใน
หลายสิ่ งหลายอย่าง ดังนั้นจึงต้องกระทาด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ งเพื่อตอบสนองความต้องการหรื อสิ่ งที่คาดหวังเอาไว้
ซึ่งเมื่อได้รับการตอบสนองแล้วตามที่ต้ งั ความคาดหวังหรื อคาดหวังเอาไว้บุคคลก็จะได้รับความพึงพอใจ และใน
ขณะเดี ยวกันก็จะคาดหวังในสิ่ งที่ สูงขึ้นอีกเรื่ อย ๆ จากแนวความคิดนี้ จะเห็ นได้วา่ ประชาชนผูซ้ ่ ึ งเลือกตั้งคณะ
ผูบ้ ริ หารเทศบาลเข้ามาย่อมต้องการที่ จะได้รับผลตอบแทนด้านบริ การสาธารณะจากคณะผูบ้ ริ หารตามที่ ตนเอง
คาดหวังไว้ คือคาดหวังว่าเมื่อได้รับเลือกตั้งเข้ามาแล้วจะสามารถดาเนิ นการต่าง ๆ ให้เป็ นไปตามนโยบาย และ
ภารกิจที่เคยเสนอไว้ก่อนการเลือกตั้ง
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2.4 แนวคิดเกีย่ วกับความคิดเห็น
2.4.1 ความหมายของความคิดเห็น
ได้มีนกั วิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของความคิดเห็น (Opinion) ไว้ต่าง ๆ กันดังนี้
พจนานุกรมของ Webster (1967) กล่าวว่า ความคิดเห็นเป็ นการแสดงออกของการตัดสิ นใจหรื อการ
ลงความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับบุ คคลหรื อสิ่ งใด เป็ นการประเมิ นสถานการณ์ หรื อประเมินค่าตามความเชื่ อถือหรื อ
ความรู ้สึก โดยตามความเชื่อถือ มีน้ าหนักมากกว่า ความประทับใจแต่นอ้ ยกว่าความรู ้อนั แท้จริ ง
Kolesnik (1970, 320) ให้นิยามความคิดเห็นว่า ความคิดเห็นเป็ นการแสดงออกซึ่งการตัดสิ นใจจากการ
ประเมินค่า (Evaluation Judgment) หรื อทัศนะ (Point of View) เกี่ยวกับเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งโดยเฉพาะ และความ
คิดเห็นหรื อทัศนะนี้ยอ่ มได้รับอิทธิพลจากทัศนคติ
Broom และ Philips (อ้างใน ประเสริ ฐ แย้ม กลิ่ น ฟุ้ ง, 2519) กล่ า วไว้ว่า ทัศ นคติ จ ะปรากฏอยู่ใ น
ความคิดเห็นซึ่ งเป็ นเรื่ องการตัดสิ นใจเฉพาะในประเด็นใดประเด็นหนึ่ ง การเรี ยงลาดับจากค่านิ ยมไปสู่ ทศั นคติ
และความคิดเห็นเป็ นการก้าวจากเรื่ องทัว่ ไปไปยังเรื่ องเฉพาะ จากสภาพจิตหรื อความโน้มเอียงที่เริ่ มกว้างๆ และ
แคบเข้า จนในที่สุดแสดงออกมาเป็ น ความคิดเป็ นเฉพาะเรื่ องความคิดเห็นขึ้นอยูก่ บั สถานการณ์ ความคิดเห็ น
ของบุคคลที่แสดงถึงความกดดันในสถานการณ์หนึ่งจะไม่มีผลผูกพันจริ งจัง ดังจะเห็นได้จากกรณี สมาชิกสภานิติ
บัญญัติ ซึ่ งเปลี่ยนความคิดเห็นของตนไปตามอานาจของกลุ่มต่าง ๆ และบรรยากาศ ความคิดเห็นเปลี่ยนแปลง
อยูเ่ สมอ
ทวี เลรามัญ (2520) กล่ าวว่า ความคิ ด เห็ น เป็ นการแสดงออกซึ่ งความรู ้ สึ ก ที่ อ ยู่บ นเส้น ฐานของ
ข้อเท็จจริ งและทัศนคติของบุคคลต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง ซึ่ งอาจเป็ นบุคคลกลุ่มบุคคลหรื อสถานการณ์เป็ นต้น ความ
คิดเห็นอาจจะเป็ นไปในทางเห็นด้วยหรื อไม่เห็นด้วยกับสิ่ งนั้นก็ได้
สุชา จันทร์เอม และ สุ รางค์ จันทร์ เอม (2520) มีความคิดเห็นว่า เราไม่สามารถจะแยกทัศนคติ และ
ความคิดเห็นออกจากกันได้ เพราะทัศนคติและความคิดเห็ นนั้นมีลกั ษณะคล้าย ๆ กัน แต่ก็มีลกั ษณะของความ
คิดเห็นจะไม่ลึกซึ้งเหมือนทัศนคติ
เรื องเวทย์ แสงรัตนา (2522) กล่าวว่า ความคิดเห็ นเป็ นการแสดงออกทางด้านความรู ้สึกต่อสิ่ งใดสิ่ ง
หนึ่ งด้วยการพูดหรื อเขียน โดยอาศัยพื้นความรู ้ ประสบการณ์ และสภาพแวดล้อมซึ่ งการแสดงความคิดเห็ นนี้
อาจจะได้รับการยอมรับหรื อการปฏิเสธจากคนอื่น ๆ ได้
ปทานุ กรมสังคมวิ ทยา (ราชบัณฑิ ตยสถาน, 2523) ได้บัญ ญัติคาว่า ความคิ ดเห็ น ซึ่ งตรงกับ คาว่า
Opinion ในภาษาอังกฤษไว้วา่ หมายถึง 1) ข้อพิจารณาเห็นว่าเป็ นจริ งจากการใช้ปัญญาความคิดประกอบ ถึงแม้
จะไม่ได้อาศัยหลักฐานพิสูจน์ยืนยันได้เสมอไปก็ตาม 2) ทัศนะหรื อประมาณเกี่ ยวกับปั ญหา หรื อประเด็นใด
ประเด็นหนึ่ง 3) คาแถลงที่ยอมรับนับถือกันว่าเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในหัวข้อปั ญหาที่มีผนู ้ ามาขอปรึ กษา คาว่า ความ
คิดเห็น มีความหมายใกล้เคียงกับคาว่า “ทัศนคติ” ซึ่งมีคาอธิบายได้วา่ คือ แนวโน้มที่บุคคลได้รับมาหรื อเรี ยนรู ้
มา และกลายเป็ นแบบอย่างในการแสดงปฏิกิริยาสนับสนุ น หรื อเป็ นปฏิปักษ์ต่อบางสิ่ งบางอย่างหรื อต่อบุคคล
บางคน
อุทัย หิ รัญโต (2526) ให้ความเห็ นไว้ว่า ความคิดเห็ นของคนมีหลายระดับ คือ อย่างผิวเผินก็มีอย่าง
ลึกซึ้ งก็มี สาหรับความคิดเห็ นที่ เป็ นทัศนคติน้ นั เป็ นความคิดเห็ นอย่างลึกซึ้ ง และติดตัวไปเป็ นเวลานาน และ
ความคิดเห็ นทัว่ ๆ ไปไม่เฉพาะอย่างยิ่งซึ่ งมีประจาตัวของบุคคลทุกคนความคิดเห็ นที่ ไม่ลึกซึ้ ง และเป็ นความ
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คิดเห็ นเฉพาะอย่าง และมี อยู่เป็ นเวลาอันสั้น เรี ยกว่า Opinion เป็ นความคิดเห็ นประเภทหนึ่ งที่ ไม่ต้ งั อยูบ่ น
รากฐานของพยานหลักฐานที่เพียงพอแก่การพิสูจน์ มีความรู ้แห่งอารมณ์นอ้ ยและเกิดขึ้นได้ง่ายแต่ก็สลายตัวเร็ ว
กมลรัตน์ หล้าสุ วงษ์ (2527) ได้สรุ ปว่า ความคิดเห็นเป็ นเพียงการแสดงออกที่เกิดจากความรู ้สึกภายใน
ต่างๆ ซึ่ งความรู ้ สึก ภายในนั้น อาจเป็ นเพียงเจตคติ ห รื อความเชื่ อหรื อค่านิ ยมหรื อถ้าจะกล่าวในลักษณะของ
พฤติกรรมในแง่ของจิตวิทยาก็กล่าวได้วา่ เจตคติ ความเชื่อและค่านิยมเป็ นพฤติกรรมภายในที่ไม่มีผใู ้ ดสังเกตหรื อ
ทราบได้นอกจากตัวของเขาผูน้ ้ นั แต่ความคิดเห็นเป็ นพฤติกรรมภายนอกที่ผอู ้ ื่นสามารถสังเกตหรื อทราบได้อย่าง
ชัดเจน ดังนั้นคนที่มีเจตคติหรื อความเชื่อหรื อค่านิ ยมอย่างหนึ่ ง แต่ถา้ เขาไม่แสดงความคิดเห็นออกมาก็จะไม่มี
ผูใ้ ดทราบได้เลยว่าเขามีเจตคติหรื อความเชื่อหรื อค่านิยมเช่นใด
นพมาศ ธี รเวคิน (2539) อธิบายว่า ความคิดเห็นนั้นถูกจัดว่าเป็ นส่วนที่มนุษย์ได้แสดงออกมาโดยการ
พูดหรื อการเขียน มนุษย์น้ นั พูดจากใจจริ ง พูดตามสังคม หรื อพูดเพื่อเอาใจผูฟ้ ังก็ตาม แต่เมื่อพูดหรื อเขียนไปแล้ว
ก็ทาให้เกิ ดผลได้ คนส่ วนใหญ่ก็มกั จะถือได้ว่าเป็ นสิ่ งที่ มนุ ษย์แสดงออกมานั้นเป็ นสิ่ งที่ สะท้อนถึงความในใจ
ด้วยเหตุน้ ี จึงเป็ นที่ นิยมกันมากความคิ ดเห็ นของบุคคลเกิ ดจากประสบการณ์ การติ ดต่อสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น การ
เลียนแบบและองค์ประกอบทางสถาบันสังคม คือ
1) ประสบการณ์ บุคคลจะมีความคิดเห็นในแบบใด ลักษณะใด ขึ้นอยูก่ บั ว่าบุคคลนั้นมีประสบการณ์
กับสิ่ ง ๆ นั้น ในลักษณะใด
2) การติดต่อสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น ความคิดเห็ นของบุคคลอาจเกิดจากการที่ มีการติดต่อสัมพันธ์กนั มีการ
ถ่ายทอดเรื่ องราวต่าง ๆ จากบุคคลนั้นแล้วก็รับเอาความคิดเห็นนั้นมาเป็ นของตนเอง
3) ตัวแบบ ความคิ ด เห็ น ของบุ ค คลบางอย่างอาจเกิ ด จากการเลี ย นแบบไม่ ว่า เป็ นการเลี ย นแบบ
พฤติกรรมของบุคคลที่ชื่นชอบ หรื อจากสื่ อต่าง ๆ ด้วย
4) องค์ประกอบทางสถาบันสังคม สถาบันทางสังคมต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นโรงเรี ยน วัด องค์การ เป็ น
สิ่ งที่มีอิทธิพลในการสร้างคามคิดเห็น โดยบุคคลจะค่อย ๆ รับประสบการณ์จากชีวติ ประจาวันจนกลายเป็ นความ
คิดเห็นต่อไป
กิตติ สุทธิสมั พันธ์ (2542) ได้สรุ ปปั จจัยพื้นฐานที่มีอิทธิพลต่อความคิดเห็นของบุคคล ซึ่งทาให้บุคคล
แต่ละคนแสดงความคิดเห็นที่อาจเหมือนกันหรื อแตกต่างกันออกไป คือ
1) ปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่
- ปั จจัยทางพันธุกรรมและร่ างกาย คือ เพศ อวัยวะ ความครบถ้วนสมบูรณ์ของอวัยวะต่าง ๆ
คุณภาพของสมอง
- ระดับการศึกษา การศึกษามีอิทธิ พลต่อการแสดงออก ซึ่ งความคิดเห็นและการศึกษาทาให้
บุคคลที่มีความรู ้ในเรื่ องต่าง ๆ มากขึ้น และคนที่มีความรู ้มากจะมีความคิดเห็นในเรื่ องต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล
- ความเชื่อ ค่านิยม และเจตคติของบุคคลต่อเรื่ องต่าง ๆ ซึ่ งอาจได้จากการเรี ยนรู ้กลุ่มบุคคล
ในสังคม หรื อจากการอบรมสัง่ สอนของครอบครัว
- ประสบการณ์ เป็ นสิ่ งที่ก่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ ทาให้มีความรู ้ความเข้าใจในหน้าที่และความ
รับผิดชอบต่องาน ซึ่งจะส่งผลต่อความคิดเห็น
2) ปั จจัยด้านสิ่ งแวดล้อม ได้แก่
- สื่ อมวลชน ได้แก่ วิทยุ โทรทัศน์ หนังสื อพิมพ์ เป็ นต้น สิ่ งต่าง ๆ เหล่านี้ มีอิทธิ พลอย่าง
มากต่อความคิดเห็นของบุคคล เป็ นการได้รับข่าวสาร ข้อมูลต่าง ๆ ของแต่ละบุคคล
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- กลุ่มและสังคมที่เกี่ยวข้อง มีอิทธิ พลต่อความคิดเห็นของบุคคล เพราะเมื่อบุคคลอยูใ่ นกลุ่ม
ใดหรื อสังคมใด ก็จะต้องยอมรับและปฏิ บัติตามกฎเกณฑ์ของกลุ่มหรื อสังคมนั้น ซึ่ งทาให้บุคคลนั้นมีความ
คิดเห็นไปตามกลุ่ม หรื อสังคมที่อยู่
- ข้อเท็จจริ งในเรื่ องต่าง ๆ หรื อสิ่ งต่าง ๆ ที่ บุคคลแต่ละคนได้รับ ทั้งนี้ เพราะข้อเท็จจริ งที่
บุคคลได้รับแตกต่างกัน ก็จะมีผลต่อการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกัน
ปั จจัยที่ทาให้บุคคลเกิดความคิดเห็นต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งประกอบด้วย
1) ปั จจัยทางพันธุ กรรมและร่ างกาย เป็ นปั จจัยที่ มกั จะไม่มีการพูดถึงมากนัก ซึ่ งจากการศึ กษาพบว่า
ปั จจัยทางพันธุกรรมจะมีผลต่อความก้าวร้าวของบุคคล ซึ่ งจะทาให้มีผลต่อการศึกษา เจตคติ หรื อความคิดเห็น
ของบุคคลนั้น ๆ ได้ ประสบการณ์โดยตรงของบุคคล คือ การที่บุคคลได้รับความรู ้สึก และความคิดโดยตรงไม่
ว่าจะเป็ นการกระทา หรื อได้พบเห็นต่อสิ่ งต่างๆด้วยตัวเอง ทาให้เกิดเจตคติหรื อความคิดเห็นจากประสบการณ์ที่
ตนเองได้รับ
2) อิทธิพลจากครอบครัว เป็ นปั จจัยที่บุคคลได้รับจากการเลี้ยงดู อบรม ของพ่อแม่และครอบครัว ทา
ให้เด็กได้รับการอบรมสั่งสอน ทั้งในความคิด การตอบสนองความต้องการทาง ด้านร่ างกาย การให้รางวัล และ
การลงโทษ
3) เจตคติและความคิดเห็นของกลุ่ม เป็ นปั จจัยที่มีอิทธิ พลมากเพราะบุคคลต้องมีสังคมและอยูร่ วมกัน
เป็ นกลุ่ม ดังนั้นเจตคติและความคิดเห็นต่าง ๆ ของกลุ่มจะได้รับการถ่ายทอดสู่ตวั บุคคล
4) สื่ อมวลชน เป็ นการที่บุคคลได้รับข่าวสาร ความคิดเห็น หรื อเจตคติต่าง ๆ จากสื่ อด้านต่าง ๆ จะมี
ผลทาให้บุคคลมีความคิดเห็น ความรู ้สึก เป็ นไปตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่ได้รับ
Foster (1952 อ้างใน สุนิภา งามสันติกลุ , 2543) ได้สรุ ปว่ามีปัจจัย 2 ประการ ที่ทาให้เกิดความคิดเห็น
ดังนี้
1) ประสบการณ์ ที่บุคคลมี ต่อสิ่ งของ คน หมู่คณะ เรื่ องราวต่าง ๆ หรื อสถานการณ์ ความคิดเห็ น
เกิดขึ้นในตัวบุคคลจากการได้พบเห็ น ความคุน้ เคย อาจถือได้วา่ เป็ นประสบการณ์ตรงและจากการได้ยินได้ฟัง
ได้เห็นรู ปถ่าย หรื ออ่านจากหนังสื อโดยไม่ได้พบเห็นของจริ งถือว่าเป็ นประสบการณ์ทางอ้อม
2) ระบบค่านิ ยมและการตัดสิ นค่านิ ยม เนื่ องมาจากกลุ่มชนแต่ละกลุ่มมีค่านิ ยมและการตัดสิ นค่านิ ยม
ไม่เหมือนกัน คนแต่ละกลุ่มจึงมีความคิดเห็นในสิ่ งต่าง ๆ แตกต่างกัน
2.4.2 วิธีวดั ความคิดเห็น
พรเพ็ญ เพชรสุ ขศิริ (2531) ได้กล่าวถึง มาตรวัดทัศนคติและความคิดเห็นที่ใช้กนั อยูแ่ พร่ หลาย ซึ่ งมี
4 วิธี คือ
1) วิธีของเธอร์ สโตน (Thurstone’s Method) เป็ นวิธีสร้างมาตรวัดออกเป็ นปริ มาณแล้วเปรี ยบเที ยบ
ตาแหน่งของความคิดเห็น หรื อทัศนคติไปในทางเดียวกันและเสมือนว่าเป็ น scale ที่มีช่องทางเท่ากัน (EqualAppearing Intervals)
2) วิธี ของกัต ต์แมน (Guttman’s Scale) เป็ นวิธีว ดั ทัศ นคติ ห รื อ ความคิ ด เห็ น ในแนวเดี ย วกัน และ
สามารถจัดอันดับของทัศนคติสูง-ต่า แบบเปรี ยบเทียบกันและกันได้ จากอันดับต่าสุ ดถึงสูงสุดได้ และแสดงถึง
การสะสมของข้อความคิดเห็น
3) วิธีจาแนกแบบ เอส ดี สเกล (Semantic Differential Scale: S-D Scale) เป็ นวิธีวดั ทัศนคติหรื อความ
คิดเห็น โดยอาศัยคู่คาคุณศัพท์ที่มีความหมายตรงกันข้าม (Bipolar Adjective) เช่น ดี-เลว, ขยัน-ขี้เกียจ เป็ นต้น

16
4) วิธีของไลเคิ ร์ท (Likert’s Method) เป็ นวิธีสร้างมาตรวัดทัศนคติและความคิ ดเห็ นที่ นิยมแพร่ หลาย
เพราะเป็ นวิธีสร้างมาตรวัดที่ ง่าย ประหยัดเวลา ผูต้ อบสามารถแสดงทัศนคติในทางชอบหรื อไม่ชอบ โดยจัด
อันดับความชอบหรื อไม่ชอบ ซึ่งอาจมีคาตอบให้เลือก 4 หรื อ 5 คา ตอบ และให้คะแนน 5, 4, 3, 2, 1 หรื อ +2,
+1, 0, - 1, -2 ตามลาดับ
Thurstone (1928 อ้างใน สุ นิภา งามสันติกุล, 2543) ได้กล่าวว่า การวัดความคิดเห็นโดยทัว่ ไป ต้องมี
ส่วนประกอบ 3 อย่าง คือ บุคคลที่ถูกวัด สิ่ งเร้า และการตอบสนอง ซึ่งจะออกมาเป็ นระดับ สู ง-ต่า มาก-น้อย
วิธีวดั ความคิดเห็นนั้นโดยมาก จะใช้การตอบแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ โดยให้ผทู ้ ี่ตอบคาถามเลือกตอบ
แบบสอบถาม
สรุ ปได้วา่ ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความคิดเห็ นนั้นอาจแบ่งได้เป็ นปั จจัยด้านบุคคลซึ่ งรวมถึงข้อมูลส่ วน
บุคคล ข้อมูลในด้านงานและปั จจัยด้านสิ่ งแวดล้อม ซึ่งปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความคิดเห็นนั้นอาจจะเป็ นปั จจัยส่วน
บุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ซึ่ งเป็ นปั จจัยทางพันธุ กรรมและร่ างกาย ระดับการศึ กษา การศึ กษามีอิทธิ พลต่อการ
แสดงออกซึ่ งความคิดเห็นและการศึกษาทาให้บุคคลมีความรู ้ในเรื่ องต่าง ๆ มากขึ้น และคนที่มีความรู ้มากจะมี
ความคิดเห็นต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล ส่วนข้อมูลในด้านงาน ได้แก่ ระดับตาแหน่งระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานหรื อ
ประสบการณ์เป็ นสิ่ งที่ก่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ ทาให้มีความรู ้ความเข้าใจในหน้าที่และความรับผิดชอบต่องานซึ่ งจะ
ส่ งผลต่อความคิ ดเห็ นส่ วนปั จจัยด้านสิ่ งแวดล้อม ได้แก่ สื่ อต่าง ๆ การได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่ อต่าง ๆ มี
อิทธิพลอย่างมากต่อความคิดเห็นของบุคคลกลุ่มและสังคมที่เกี่ยวข้อง เช่น การเข้ามีส่วนร่ วมมีอิทธิ พลต่อความ
คิดเห็นของบุคคล เพราะเมื่อบุคคลในกลุ่มใดหรื อสังคมใดก็จะต้องยอมรับ และปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของกลุ่มหรื อ
สังคมนั้น ซึ่งทาให้บุคคลมีความคิดเห็นไปตามกลุ่มหรื อสังคมนั้น ๆ ข้อเท็จจริ งในเรื่ องราวต่าง ๆ หรื อสิ่ งต่าง ๆ
ที่บุคคลแต่ละคนได้รับ
2.5 แนวคิดเกีย่ วกับตัวกาหนดคุณภาพของการบริการ
คุณภาพของการบริ การนั้นมีความหมายหลายประการ คือ บริ การดี ราคารับได้ หรื อความพอใจของผูซ้ ้ื อ
การบริ การที่มีคุณภาพจะเกิดความประทับใจไปนาน การบริ การที่ดีมีคุณภาพ่จึงเหมือนกับการให้ประโยชน์สุข
ซึ่งมีคุณค่าต่อชีวติ
คุณภาพของการบริ การจึงเป็ นมาตรการที่ใช้วดั ระดับการบริ การว่าดี ตรงกับความคาดหวังของผูบ้ ริ โภค
หรื อผูร้ ับบริ การเพียงใด กล่าวคือ ถ้าการบริ การที่ คาดหวังว่าจะได้รับมากกว่าการบริ การที่ เราได้รับจริ งผลก็คือ
คุณภาพของการบริ การนั้นใช้ไม่ได้ แต่ถา้ การบริ การที่คาดหวังว่าจะได้รับเท่ากับการบริ การที่เราได้รับจริ งผลก็
คือ คุณภาพของการบริ การนี้ น่าพอใจ และถ้าการบริ การที่คาดหวังว่าจะได้รับน้อยกว่าการบริ การที่เราได้รับจริ ง
ผลก็คือ คุณภาพของการบริ การนั้นดีเยีย่ ม
ผลการค้นคว้าเกี่ยวกับปั จจัยที่เป็ นตัวกาหนดคุณภาพของการบริ การ ซึ่ งปั จจัยที่เป็ นตัวกาหนดคุณภาพ
ของการบริ การที่สามารถนาไปใช้ได้กบั การบริ การทัว่ ๆ ไป มี 10 ประการดังต่อไปนี้
1) ไว้ใจได้ ความหมายว่า การบริ การนั้น ต้องคงเส้นคงวาและไว้วางใจ
2) ความพร้อม หมายถึง การบริ การที่พร้อมทุกเวลา ผูใ้ ห้บิรการมีความเต็มใจและได้
เตรี ยมตัวที่จะให้บริ การอยูเ่ สมอ
3) ความสามารถ หมายถึง ผูใ้ ห้บริ การจะต้องมีทกั ษะและความรู ้ในการให้บริ การ
4) ความสามารถในการเข้าถึง หมายความว่า จะต้องง่ายต่อการติดต่อ ไม่มีพิธีการซับซ้อน
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ไม่เสี ยเวลารอคอยนาน
5) ความมีอธั ยาศัย หมายถึง ความสุภาพอ่อนน้อม เป็ นมิตร และเข้าใจความรู ้สึกของลูกค้า
6) การสร้างสัมพันธ์ คือ การติดต่อให้ข่าวสารลูกค้า ด้วยภาษาที่ลูกค้าเข้าใจ รวมทั้งรับฟัง
ความคิดเห็นของลูกค้า
7) เชื่อถือได้ หมายถึง การบริ การนั้นมีความซื่อตรง เชื่อถือ และไว้วางใจได้
8) มัน่ คงปลอดภัย หมายถึง บริ การจะต้องไม่เป็ นที่สงสัย ปราศจากการเสี่ ยงและอันตราย
9) รู ้จกั และเข้าใจลูกค้า หมายถึง พยายามทาความเข้าใจถึงความต้องการและความ
คาดหวังของลูกค้า ให้บริ การที่ทาให้ลูกค้าคิดว่าเป็ นความใส่ใจเฉพาะตัว
10) พยายามให้สิ่งที่ ลูกค้าสัมผัสได้ หมายถึง ว่าเน้นเป็ นพิเศษในเรื่ องสิ่ ง อานวยความสะดวกที่ เป็ น
รู ปธรรม บุคลากร ตลอดจนสิ่ งแวดล้อมต่าง ๆ ที่สามารถสัมผัสได้
อเดย์และแอนเดอร์ เชน (Aday and Andersen, 1978) กล่าวถึ งทฤษฎี ที่ช้ ี พ้ืนฐาน 6 ประเภท ที่ เกี่ ยวกับ
ความพึงพอใจของผูม้ าใช้บริ การ และความรู ้สึกที่ผใู ้ ช้บริ การได้รับจากการบริ การเป็ นสิ่ งสาคัญที่จะช่วยประเมิน
ระบบบริ การว่าได้มีการเข้าถึงผูใ้ ช้บริ การ ความพึงพอใจ 6 ประเภทนั้น คือ
1) ความพึงพอใจต่อความสะดวกที่ไดรับจากบริ การ ซึ่งแยกออกเป็ น
- การใช้เวลารอคอยในสถานที่บริ การ
- การได้รับการดูแลเมื่อมีความต้องการ
- ความสะดวกสบายที่ได้รับในสถานบริ การ
2) ความพึงพอใจต่อการประสานงานของการบริ การ ซึ่งแยกออกเป็ น
- การได้รับบริ การทุกประเภทในสถานที่ คือผูใ้ ช้บริ การสามารถขอรับบริ การความต้องการ
ของผูใ้ ช้บริ การ
- ผูใ้ ห้บริ การให้ความสนใจผูใ้ ช้บริ การ
- ได้มีการติดตามผลงาน
3) ความพึงพอใจต่อข้อมูลที่ได้รับจากบริ การ
4) ความพึงพอใจต่ออัธยาศัย ความสนใจของผูใ้ ห้บริ การ ได้แก่ การแสดงอัธยาศัยท่าทางที่ดี เป็ นกันเอง
ของการให้บริ การ และความสนใจ ห่วงใยต่อผูใ้ ช้บริ การ
5) ความพึงพอใจต่อคุณภาพของบริ การ ได้แก่ คุณภาพของการบริ การต่อผูใ้ ช้บริ การ
ศิ ริวรรณ เสรี รัตน์ (2541) ได้อธิ บ ายแนวคิ ดของ Philip Kotler เกี่ ยวกับ ตัวก าหนดคุ ณ ภาพของการ
บริ การไว้ดังนี้ ผูใ้ ห้บริ การจะต้องท าให้ผลิ ตภัณ ฑ์แตกต่างจากคู่แข่งขัน สิ่ งสาคัญ สิ่ งหนึ่ งในการสร้ างความ
แตกต่ างของธุ รกิ จให้บ ริ ก าร คื อ การรั กษาระดับ การให้ บ ริ ก ารที่ เหนื อ กว่าคู่แ ข่ งขัน โดยเสนอคุ ณ ภาพการ
ให้บริ การตามที่ลูกค้าได้คาดหวังไว้ โดยทัว่ ไปคุณภาพของการบริ การสามารถพิจารณาได้จากตัวกาหนดคุณภาพ
ที่สาคัญ ได้แก่
1) ความพึ่งพาได้ หมายถึง ความสามารถในการปฏิบตั ิงานในลักษณะที่เชื่อถือได้ถูกต้องสม่าเสมอ
2) ความพร้อมในการตอบสนอง หมายถึง ความเต็มใจที่จะให้บริ การและช่วยเหลือลูกค้าอย่างรวดเร็ ว
3) ความสามารถในการแข่ งขัน หมายถึ ง ทักษะ ความรู ้ ความสามารถที่ จาเป็ นเพื่ อให้การบริ การ
เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
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4) ความเข้าถึงได้ง่าย หมายถึง ความสะดวกในการติดต่อ สามารถเข้าพบได้ง่าย
5) การมีมารยาทที่ดี หมายถึง ความสุภาพ อ่อนน้อม ให้ความเคารพไม่ถือตัว
6) การติดต่อสื่ อสารที่ดี หมายถึง การตั้งใจฟังและเข้าใจลูกค้า การให้ขอ้ มูลที่ถูกต้องแก่ลูกค้าโดยใช้
ภาษาและคาพูดที่ลูกค้าสามารถเข้าใจง่าย
7) ความน่าเชื่อถือ หมายถึง มีความน่าเชื่อถือ สามารถไว้วางใจได้และมีความซื่อสัตย์
8) ความปลอดภัย หมายถึง การปกป้ องลูกค้า จากอันตรายความเสี่ ยง หรื อ ข้อสงสัยต่าง ๆ เคารพใน
ความลับที่เป็ นข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
9) สิ่ งที่สมั ผัสได้ หมายถึง สิ่ งอานวยความสะดวก เครื่ องอุปกรณ์ รวมถึงบุคลิกภาพของพนักงาน
2.6 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
กิ ต ติ ธัช อิ่ ม วัฒ นกุ ล (2553) ศึ กษาเรื่ อ ง ความพึ งพอใจของประชาชนที่ มี ต่ อ การให้ บ ริ ก ารด้า น
โครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริ หารส่ วนตาบลในเขตอาเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสี มา มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึ กษาระดับความพึ งพอใจและประเมิ น ผลความพึ งพอใจของประชาชนที่ มีต่อ การให้บ ริ ก ารด้านโครงสร้ าง
พื้นฐานขององค์การบริ หารส่ วนตาบลในเขตอาเภอโนนไทย โดยรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย
สมาชิกสภาท้องถิ่นและประชาชนในเขตพื้นที่บริ การขององค์การบริ หารส่ วนตาบลโนนไทย จานวน 9 แห่ ง เพื่อ
นาผลการศึกษามาบันทึ กข้อมูลประมวลผล วิเคราะห์ ประเมินผล และผลความพึงพอใจของประชาชน โดยใช้
วิธีการ Taro Yamane เพื่อหาจานวนขนาดกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนทั้งหมด และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างประชาชน
อย่างเป็ นสัด ส่ ว นเพื่ อ ให้ ไ ด้จ านวนกลุ่ ม ตัว อย่างจากแต่ ล ะต าบล ไม่ น้อ ยกว่า 398 คน ซึ่ งเครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ใ น
การศึ กษาจึงเป็ นแบบสอบถามปลายปิ ดและปลายเปิ ด สาหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลจะใช้โปรแกรม SPSS เพื่อวัด
ค่าเฉลี่ยและการกระจายของข้อมูล จากผลการศึกษาทาให้ทราบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริ การ
ขององค์การบริ การส่ วนตาบลด้านโครงสร้างพื้นฐานทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านถนน ด้านไฟฟ้ าแสงสว่าง และด้าน
ประปา อีกทั้งระดับความพึงพอใจของประชาชนของแต่ละตาบลในเขตอาเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสี มา
รวมถึงข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการวางแผนพัฒนาการให้บริ การด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มี
ประสิ ทธิภาพและสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชนต่อไป
ณัฐวุฒิ พิริยะจี ระอนันต์ (2544) ศึ กษาเรื่ อง ความพึงพอใจของประชาชนที่ มีต่อการให้บริ การของ
เทศบาลนครเชียงใหม่ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการให้บริ การเทศบาลนคร
เชี ยงใหม่ในงาน ด้านการศึ กษา และกองคลังตามลาดับ ส าหรั บกองสาธารณสุ ข และกองช่ างพบว่าผูต้ อบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับน้อย ในรายละเอียดของงานด้ านกองการศึ กษามีความพึงพอใจมากทุก
ด้าน สาหรับด้านกองคลัง พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจมากทุกงานยกเว้นด้านอากรฆ่ า
สัต ว์ งานพัฒ นาชุ ม ชน และงานสังคมสงเคราะห์ ที่ มี อ ยู่ในระดับ ความพึ งพอใจน้อ ย แต่ ส าหรั บ งานกอง
สาธารณสุขและกองช่างในรายะละเอียดของทุกงานพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจน้อยในทุกด้าน
สาหรับระดับความพึงพอใจด้านการบริ การ ด้านค่าธรรมเนี ยม ด้านสถานที่ ด้านพนักงานที่ให้บริ การ
ด้านอุ ปกรณ์ ด้านการติ ดต่ อสื่ อสาร และด้านขั้น ตอนที่ ให้บ ริ การ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมี ระดับความ
พึงพอใจในเรื่ องการติดต่อสื่ อสารและสถานที่ ในระดับความพึงพอใจมาก สาหรับด้านพนักงาน ด้านการบริ การ
ด้านอุปกรณ์ ด้านขั้นตอนการให้บริ การ และด้านค่าธรรมเนี ยม มีระดับความพึงพอใจในระดับน้อยตามลาดับ
สาหรับระดับปั ญหาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับปั ญหามากในด้านค่าธรรมเนี ยม ด้านการบริ การ ด้าน
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พนักงาน ด้านอุปกรณ์ ตามลาดับและในด้านสถานที่ ด้านการติดต่อสื่ อสารและด้านขั้นตอนที่ ให้บริ การอยูใ่ น
ระดับปั ญหาน้อยตามลาดับ
พงษ์ไพบูลย์ ศิลาวราเวทย์ และทิฆมั พร คุม้ วงค์ (2551) ศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจของผูม้ ารับบริ การ
จากองค์การบริ หารส่ วนตาบลท่าล้อ อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ผลการศึกษาพบว่า ด้านกระบวนการและ
ขั้นตอนในการในการให้บริ การ พบว่า ความพึงพอใจโดยเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก โดยผูร้ ับบริ การมีความพึงพอใจ
ในด้านกาหนดกระบวนการหรื อขั้นตอนในการให้บริ การแก่ผสู ้ ูงอายุ ผูพ้ ิการและผูป้ ่ วยเอดส์อย่างชัดเจนมากที่สุด
รองลงมาคือผูร้ ับบริ การสามารถตรวจสอบบัญชี รายชื่ อผูส้ ู งอายุ ด้านความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ ผูใ้ ห้บริ การ
พบว่า ความพึงพอใจโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยจาแนกตามลาดับดังนี้ เจ้าหน้าที่ ขององค์การบริ หารส่ วน
ตาบลเป็ นผูม้ ีอธั ยาศัยไมตรี ที่ดีแก่ผูม้ ารับบริ การ เช่น ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาไพเราะและมี ความสุ ภาพมากที่ สุด
รองลงมาคือ เป็ นบุคคลที่ มความซื่ อสัตย์สุจริ ต ไม่มีการเรี ยกรับผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ จากการให้บริ การ
และมีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนได้ซักถาม ทุ กประเด็นเกี่ ยวกับการสงเคราะห์กลุ่มเป้ าหมายจนกระทัง่ หมด
ความสงสัย ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก พบว่า ความพึงพอใจโดยเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก โดยจาแนกตามลาดับ
ดังนี้ ผูร้ ั บ บริ ก ารมี ความพึ งพอใจในด้านการจ่ ายเงิ น สงเคราะห์ เพื่ อการยังชี พ ด้วยวิธีการรั บ เงิ น สดมากที่ สุ ด
รองลงมาผูร้ ับบริ การพึงพอใจในด้านระหว่างรอรับบริ การได้รับความสะดวกในสิ่ งที่องค์การบริ การส่วนตาบลจัด
ไว้เป็ นอย่างดี ผูร้ ับบริ การมีความพึงพอใจในด้านการจัดเตรี ยมสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อให้บริ การแก่ผรู ้ ับบริ การ
พวงเพชร สุ ว รรณชาติ (2553) ศึ ก ษาเรื่ อ ง ความพึ ง พอใจของประชาชนต่ อ การด าเนิ น การด้า น
โครงสร้างพื้นฐาน ของเทศบาลนครหาดใหญ่ ระหว่างพ.ศ. 2552-2553 ผลการวิจยั พบว่า ประชากรที่อาศัยในเขต
เทศบาลนครหาดใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดาเนิ นงานของเทศบาลนครหาดใหญ่โดยภาพรวมและพิจารณาใน
แต่ละโครงการอยู่ในระดับมากถึ งมากที่ สุด และผลการเปรี ยบเที ยบระดับ ความพึงพอใจของประชาชนกลุ่ ม
ตัว อย่า งต่ อ การด าเนิ น การด้า นโครงสร้ า งพื้ น ฐาน พบว่า ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล ระยะเวลาอยู่ใ นชุ ม ชน ไม่ มี
ความสั ม พัน ธ์ กับ ความพึ ง พอใจของประชาชนต่ อ การด าเนิ น การด้า นโครงสร้ างพื้ น ฐาน ส่ ว นปั ญ หาและ
ข้อเสนอแนะทัว่ ไปของประชาชนกลุ่มตัวอย่าง คือ ควรปรับปรุ งก่อสร้างทางเท้าและซ่ อมแซมถนนให้เพียงพอ
และสะดวกในการสัญจร ควรเอาใจใส่ ในการเก็บขยะในคูระบายน้ าอย่างสม่าเสมอเพื่อป้ องกันขยะอุดตัน ขยายคู
ระบายน้ าเพื่อให้ทันในสภาวะฉุ กเฉิ นในการระบายน้ า และจัดอบรมในประชาชนให้ชุมชนให้มีความรู ้ ควร
ดาเนิ นการแก้ไขเครื่ องหมายจราจรและสัญญาณไฟจราจรที่ ไม่ชดั เจนและเพิ่มตามจุ ดต่าง ๆ ที่ เหมาะสม ควร
ดาเนิ นการติดตั้งไฟฟ้ าสาธารณะเพิ่มเติมในจุดที่ล่อแหลมต่อการเกิดอุบตั ิเหตุและอาชญากรรม และจัดการตรวจ
ตราแก้ไขอย่างรวดเร็ วเมื่อเกิดการชารุ ด
พัณ ณิ ต า ทองไสย (2547) ศึ ก ษาเรื่ อ ง ความพึ ง พอใจของประชาชนในเขตเทศบาลที่ มี ต่ อ การ
บริ หารงานของคณะผูบ้ ริ หารเทศบาลตาบลสว่างแดนดิน อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร พบว่า ประชาชน
มีความพึงพอใจการบริ หารงานของคณะผูบ้ ริ หารเทศบาลตาบลสว่างแดนดินภาพรวมในระดับต่า เมื่ อวิเคราะห์
ความพึงพอใจเป็ นรายด้าน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจระดับสูงด้านการจัดหารายได้ แต่มีความพึงพอใจใน
ระดับต่าในด้านที่เรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ยคือ ความพึงพอใจด้านการควบคุมการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ด้านการ
บริ หารงานเทศบาล ด้านการปฏิบตั ิตามนโยบายหาเสี ยง ด้านการพัฒนาท้องถิ่น และด้านสร้างการมีส่วนร่ วมของ
ประชาชน ประชาชนที่ มีการศึ กษาต่ ากว่าระดับปริ ญญาตรี มีความพึ งพอใจการบริ หารงานของคณะผูบ้ ริ ห าร
เทศบาลภาพรวมสูงกว่าประชาชนที่มีการศึกษาตั้งแต่ระดับปริ ญญาตรี ข้ ึนไปอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ในขณะที่ประชาชนเพศชายและหญิง ประชาชนที่มีระดับอายุ อาชีพ และรายได้แตกต่างกัน มีความพึงพอใจ
การบริ หารงานของคณะผูบ้ ริ หารเทศบาลตาบลไม่แตกต่างกัน
สโรชา แพร่ ภาษา (2549) ศึกษาเรื่ อง การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอ่ การให้บริ การ
ขององค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น กรณี ศึกษา องค์ก ารบริ ห ารส่ วนจังหวัด ฉะเชิ งเทรา อาเภอเมื อ ง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับของความพึงพอใจของประชาชนที่ มีต่อการให้บริ การ การศึ กษาถึงปั ญหา
และอุปสรรค ที่ มีต่อการให้บริ การแก่ ประชาชน ตลอดจนแนวทางการพัฒนาการของการให้บริ การขององค์การ
บริ ห ารส่ วนจังหวัดฉะเชิ งเทรา โดยท าการส ารวจความพึ งพอใจใน 3 ภารกิ จ คื อ 1) ภารกิ จการให้ บ ริ การ
เครื่ องจักรกล งานส่ งเสริ มประเพณี วฒั นธรรม ศิลปะ/กีฬา และงานระบบสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ 2) ภารกิจ
งานการให้บริ การจดทะเบี ยนพาณิ ชย์ ประจามกราคม– สิ งหาคม 2549 3) ภารกิ จงานด้านการจัดเก็บค่าธรรมเนี ยม
โรงแรมขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัดฉะเชิงเทราประจาปี งบประมาณ 2549 พบว่าแต่ละข้อตอบสนองต่อภารกิจทั้ง
3 ด้านออกมาในระดับดี
ส านัก งานพัฒ นาสังคมและความมั่น คงของมนุ ษ ย์ จังหวัด อุ บ ลราชธานี (2550) ศึ กษาเรื่ อ ง ความ
พึงพอใจต่อการให้บริ การของสานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัดอุบลราชธานี โดยการเก็บ
ข้อมูลจากประชาชนที่มาติดต่อราชการโดยสุ่มแบบง่าย จานวน 100 คน โดยการศึกษาแบ่งออกเป็ น 3 ประเด็นคือ
ข้อมูลทัว่ ไป ข้อมูลด้านการบริ การ ข้อมูลด้านกระบวนการให้บริ การด้านสิ่ งอานวยความสะดวก โดยการศึกษา
พบว่า ด้านการให้บริ การของเจ้าหน้าที่/บุคลากรให้บริ การด้วยรอยยิม้ สุภาพเป็ นมิตร บริ การด้วยความรวดเร็ วดูแล
เอาใจใส่ กระตือรื อร้น เต็มใจให้บริ การ และให้คาแนะนา หรื อตอบข้อซักถามได้เป็ นอย่างดี โดยภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริ การเป็ นระบบและเป็ นขั้นตอน มีระยะเวลาให้บริ การที่เหมาะสม
บริ การเป็ นระบบก่อน-หลังอย่างยุติธรรม มีเครื่ องมือให้บริ การที่ทนั สมัย มีเอกสาร แผ่นป้ าย แผ่นพับ บอร์ ด แจ้ง
ข้อมูลต่าง ๆ และมีตูแ้ สดงความคิดเห็ น โดยภาพรวมประชากรผู ้ตอบแบบสอบสัมภาษณ์มีความพึงพอใจอยูใ่ น
ระดับ มาก ด้านสิ่ งอานวยความสะดวกความสะดวกต่ าง ๆ เช่ น ที่ นั่งผูร้ ั บบริ การ สถานที่ บ ริ การสะอาดเป็ น
ระเบียบ ความชัดเจนของป้ ายต่าง ๆ เช่น ป้ ายประชาสัมพันธ์ บอกจุดบริ การ โทรศัพท์สาธารณะ บริ การน้ าดื่ม ที่
จอดรถ ห้องน้ า โดยภาพรวมผูต้ อบแบบสัมภาษณ์มีความพึงพอใจในระดับมาก และด้านผลรวมการให้บริ การทุก
ด้านมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก ในด้านการให้คาแนะนาการปรับปรุ งการให้บริ การ เรื่ องสถานที่ที่ยงั มีความ
คับแคบ
สุนทร จันทรนนท์ (2550) ศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลนครยะลา ที่มีต่อ
การบริ หารงานด้านสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อมของเทศบาลนครยะลา ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษามี
ความพึงพอใจต่อการบริ หารงานด้านสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อมโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.46 มีความ
พึงพอใจมากที่ สุดคือ ปั จจุบนั พึงพอใจกับสภาพแวดล้อมภายในชุมชน และมีความพึงพอใจน้อยที่ สุดคือ การ
ด าเนิ น การก าจัด สุ นั ข ที่ ไ ม่ ป รากฏเจ้า ของ ปั ญ หาด้า นการสาธารณสุ ข และสิ่ ง แวดล้อ มมากที่ สุ ด คื อ การ
ประชาสัมพันธ์ในงานด้านสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อมไม่ทวั่ ถึง ร้อยละ 82.1 ข้อเสนอแนะ เทศบาลนครยะลา
ควรจัดประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้นทุกชุมชน
แวหะมะ จิ นาแวและอริ ยา คู หา (2553) ศึ กษาเรื่ อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริ การของ
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนราธิ วาส กรณี ศึกษาประชาชนในเขตอาเภอยี่งอ ในบริ การ 8 ด้าน คือ โครงสร้าง
พื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ ด้านการแก้ไขปั ญหาความยากจน ด้านการศึกษา ด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้าน
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ด้านการบริ หารจัดการที่ดี ด้านความมัน่ คงและเสริ มสร้างสันติสุข
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มี วตั ถุ ป ระสงค์ 1.เพื่ อศึ ก ษาความพึ งพอใจของประชาชนต่ อ การให้ บ ริ ก ารขององค์ก ารบริ ห ารส่ วนจังหวัด
นราธิวาส กรณี ศึกษาประชาชนในเขตอาเภอยีง่ อ 2. เพื่อเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การ
ขององค์การบริ หารส่วนจังหวัดนราธิวาส ตามตัวแปรเพศ อายุ รายได้ และระดับการศึกษา 3.เพื่อศึกษาปั ญหาและ
ข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการบริ การของขององค์การบริ หารส่วนจังหวัดนราธิวาส โดยกลุ่มตัวอย่างในการ
วิจยั เป็ นประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นเขตพื้นที่อาเภอยี่งอ จังหวัดนราธิ วาส จานวน 396 คน โดยใช้วีการสุ่ มตัวอย่าง
แบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ตามสัดส่ วนของจานวนประชากรกับขนาดกลุ่มตัวอย่างซึ่ งสุ่ มจาก
ครัวเรื อนโดยเป็ นหัวหน้าครั วเรื อนหรื อตัวแทนโดยใช้ตารางเลขสุ่ ม (Ramdom Number Table) จากประชากร
ทั้งหมด 38,032 คน โดยใช้แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การขององค์การบริ หาร
ส่วนจังหวัดนราธิ วาส ซึ่ งมีค่าความเชื่อมัน่ 0.96 และแบบสอบถามความคิดเห็ นเกี่ยวกับปั ญหาและข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไขปรับปรุ งการบริ การขององค์การบริ หารส่วนจังหวัดนราธิวาส
อมรรั ตน์ วงค์ไขยสิ ทธิ์ (2550) ศึ กษาเรื่ อง ความพึงพอใจของประชาชนที่ มีต่อการให้บริ การของ
เทศบาลตาบลสบปราบ จาแนกตาม เพศ อายุ การศึกษา และรายได้ และศึกษาถึงปั ญหาอุปสรรค ตลอดจนความ
ต้องการของประชาชนที่ มีการให้บริ การของเทศบาลตาบลสบปราบ อาเภอสบปราบ จังหวัดลาปาง โดยกลุ่ม
ตัว อย่างที่ ใช้ในการศึ ก ษา คื อ ประชาชนผูม้ าใช้บ ริ ก ารกับ เทศบาลต าบลสบปราบทั้ง 5 กอง ได้แ ก่ ส านั ก
ปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา และกองสาธารณสุ ข จานวน 376 คน และได้รับแบบสอบถาม
กลับคืนมา 353 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 93.88 โดยใช้วิธีการเลือกสุ่ มตัวอย่างแบบบังเอิญ เครื่ องที่ใช้ในการวิจยั คือ
แบบสอบถามปลายปิ ด โดยใช้มาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ และแบบปลายเปิ ด ซึ่งผูศ้ ึกษาได้สร้างขั้นมาและ
ได้รับการตรวจสอบจากผูเ้ ชี่ยวชาญ โดยมีค่าความเชื่อมัน่ โดยรวมเท่ากับ 0.8285 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ได้แก่ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t และการทดสอบค่า f (One-Way
Anova) จากผลการวิจยั พบว่า 1) ประชาชนผูร้ ับบริ การมีความพึงพอใจต่อการให้บริ การของเทศบาลตาบลสบ
ปราบอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.34) ส่วนความพึงพอใจในรายด้านเรี ยงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยคือ ด้านความ
สะดวกของสถานที่ให้บริ การ ด้านความรู ้ของพนักงานผูใ้ ห้บริ การ ด้านพนักงานให้บริ การ ด้านคุณภาพภาพงาน
บริ การ และด้านข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากากรให้บริ การ 2) ประชาชนผูร้ ับบริ การซึ่ งมีเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ
และรายได้ มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกันในด้านความสะดวกของสถานที่ ให้บริ การ ด้านพนักงานให้บริ การ
ด้านความรู ้ของพนักงานให้บริ การและด้านคุณภาพของงานบริ การ และพบว่าประชาชนผูร้ ับบริ การที่แตกต่างกัน
มี ความพึ งพอใจในด้านข้อมูล ข่าวสารที่ ได้รับ จากการให้บ ริ การแตกต่างกัน 3) ข้อเสนอแนะจากประชาชน
ต้องการให้สานักงานงานเทศบาลตาบลสบปราบเน้นที่การให้บริ การของเจ้าหน้าที่เป็ นพิเศษในด้านมารยาทและ
มนุษยสัมพันธ์

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรประเมิน
3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ ำง
ประชำกร
ประชากรที่ ใช้ในการศึ กษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็ นประชาชนที่ เป็ นตัวแทนครัวเรื อนที่อาศัยในเขตเทศบาล
เมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็ น 20 ชุมชน และ 1 ย่านการค้า จานวน 30,582 คน (ที่ มา:
งานทะเบียนราษฎร์ เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ข้ อมูล ณ เดือนกันยายน พ.ศ. 2561)
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 = 30,582
e = 0.05
n
= 30,582/[1+(30,582*0.052)]
= 30,582/77.46
= 394.81 คน
ปรากฏว่าต้องใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง อย่างน้อย 395 คน แต่ผูป้ ระเมินต้องใช้กลุ่มตัวอย่างไม่ต่ากว่า 400
คน ดังนั้นผูป้ ระเมินต้องกระจายพื้นที่ การเก็บข้อมูลให้ครอบคลุมทุกชุมชนและย่านการค้า ดังแสดงตามลาดับ
ดังนี้
ขั้นที่ 2 กระจายพื้นที่การเก็บข้อมูลให้ครอบคลุมทุกชุมชนและย่านการค้า โดยใช้สูตร N*0.013080 ดัง
แสดงในตารางที่ 1
ตำรำงที่ 1 กลุ่มตัวอย่ ำงทีใ่ ช้ ในกำรประเมิน
ลำดับ
1
2
3
4
5
6

ชุมชน
ท่าแพใต้
ตะวันออกวัดชัยชุมพล
หลังโรงพยาบาลทุ่งสง
ตลาดใน
เขาปรี ดี
สะพานเหล็ก

ประชำกร (คน)
900
1,175
1,019
1,079
1,713
940

กลุ่มตัวอย่ ำง (คน)
12
16
14
14
22
12
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ลำดับ
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ชุมชน
บ้านพักรถไฟทุ่งสง
เสริ มชาติ
หมู่บา้ นพัฒนา
เปรมประชา
ประชาอุทิศ
บ้านนาเหนือ
ยุทธศาสตร์
บ้านในหวัง
ทุ่งสง-ห้วยยอด
ทุ่งสง-นาบอน
ท่าแพเหนือ
ตลาดสด
โดมทองธานี (ท่าแพ)
ราชบริ พาร
ย่านการค้า
รวม

ประชำกร (คน)
723
2,657
1,893
640
1,866
1,398
5,080
902
422
2,056
1,252
353
322
690
3,502
30,582

กลุ่มตัวอย่ ำง (คน)
9
35
25
8
24
17
66
12
6
27
17
5
4
9
46
400

ขั้นที่ 3 สุ่ มจากหน่ วยงานของราชการ รัฐวิสาหกิ จ องค์กรเอกชน และอื่น ๆ ที่ อยูใ่ นเขตเทศบาลเมือง
ทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช จานวน 50 หน่วยงาน โดยวิธีการสุ่มแบบโควต้า (Quota sampling)
3.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในกำรศึกษำค้ นคว้ ำ
เครื่ องมือที่ ใช้ในการศึ กษาครั้ งนี้ ประกอบด้วย แบบสอบถามปลายปิ ด และแบบสอบถามปลายเปิ ด
ประเมิ น ความพึงพอใจของประชาชนที่ มีต่อการดาเนิ นงานของเทศบาลเมื องทุ่ งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช
ประจาปี 2561 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 ที่ มีต่อการดาเนิ นงานตาม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของเทศบาล 4 ยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนาเทศบาล และที่มีต่อการรักษาความสะอาดของ
เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประจาปี 2561
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นทัว่ ไปและข้อเสนอแนะ
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3.3 วิธีกำรเก็บข้ อมูล
การประเมินนี้จะใช้วธิ ีการเก็บข้อมูล ดังนี้
1) ลงส ารวจพื้ น ที่ จ ริ ง โดยการใช้แ บบสอบถามปลายปิ ด และแบบสอบถามปลายเปิ ด ส าหรั บ
แบบสอบถามปลายเปิ ด และข้อเสนอแนะต่าง ๆ จะใช้วิธีการสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก บันทึ กข้อมูลลงแบบสอบถาม
บัน ทึ กภาพนิ่ ง เก็บ ข้อมูล ตามชุ ม ชนโดยมี ก ารกระจายข้อมูล ให้ครบตามปริ ม าณกลุ่ม ตัวอย่างที่ กาหนด โดย
พิจารณาจากสัดส่วนของประชากรแต่ละชุมชน

รู ปที่ 2 กำรลงสำรวจพืน้ ทีจ่ ริง
2) วิเคราะห์ผลการประเมิน
3) ประสานงานกับผูอ้ านวยการกองสวัสดิ การสังคมและประธานสภาชุมชน เพื่อกาหนดวันเวลาและ
สถานที่การจัดเวทีรายงานผลการประเมิน มีสรุ ปข้อ ดังนี้
3.1) วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562
ณ ที่ทาการชุมชนหมู่บา้ นพัฒนา
3.2) วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ห้องประชุม เทศบาลเมืองทุ่งสง
3.3) วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ห้องประชุม เทศบาลเมืองทุ่งสง
3.4) วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562
ณ ที่ทาการชุมชนบ้านพักรถไฟทุ่งสง
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4) เก็บข้อมูลจากการจัดเวทีรายงานผลการประเมินโดยรับฟังความคิดเห็นของผูท้ ี่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์
ผลการประเมิน ข้อเสนอแนะร่ วมกันระหว่างผูป้ ระเมิน ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง และตัวแทนจากเทศบาล

รู ปที่ 3 กำรจัดเวทีรำยงำนผลกำรประเมิน
5) รายงานผลการเก็บข้อมูลจากการจัดเวทีรายงานผลการประเมิน
6) รายการผลการประเมิน
3.4 กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
การประเมินนี้จะใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
2.1) นาผลที่ได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ค่าทางสถิติ โดยคานวณหาค่าสถิติพ้ืนฐาน ด้วยโปรแกรม
สาเร็ จรู ป SPSS for Windows ได้แก่ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อวัดค่าเฉลี่ย
และการกระจายของข้อมูล และนาเสนอในรู ปแบบตารางพร้อมกับพรรณนาประกอบ
2.2) การใช้กระบวนการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามวัตถุประสงค์ท้ งั 4 ข้อจะใช้หลักการสังเคราะห์มูลตีความ
(Interpretive Analysis)
ระดับ การแปรผลจากการใช้ส ถิ ติ เชิ งพรรณนา ได้แ ก่ ค่ าร้ อยละ (%) ค่ าเฉลี่ ย ( x ) และค่ าเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (S.D.) จากแบบสอบถามซึ่ งใช้มาตราส่ วน (Rating Scale) ตามแบบไลเกิร์ดจะแบ่งมาตราส่ วนออกเป็ น
5 ลาดับ คือ
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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
หมายถึง มากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย
3.50 - 4.49
หมายถึง มาก
คะแนนเฉลี่ย
2.50 - 3.49
หมายถึง ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย
1.50 - 2.49
หมายถึง น้อย
คะแนนเฉลี่ย
1.00 - 1.49
หมายถึง น้อยที่สุด
สาหรับข้อมูลที่ได้จากคาถามปลายเปิ ดได้ทาการรวบรวมข้อมูลทั้งหมด และดาเนิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ด้วยการจัดจาแนกประเภทข้อความที่ มีลกั ษณะเหมื อนกันและคล้ายคลึงกันให้อยู่ในประเภทเดี ยวกัน จากนั้น
วิเคราะห์เนื้อหาของข้อมูลและนาเสนอในรู ปแบบของความเรี ยง
3.5 กำรเสนอผลกำรวิเครำะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์หาค่าสถิติพ้ืนฐาน ผูว้ ิจยั จะนาผลที่ได้จากแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนและ
หน่ วยของรัฐที่ มีต่อการดาเนิ นงานของเทศบาลเมืองทุ่ งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประจาปี 2561 และการใช้
กระบวนการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ ดาเนิ 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) ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดาเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด
นครศรี ธรรมราช ประจาปี 2561 ใน 10 ด้าน ได้แก่
การดาเนินงานตามภารกิจด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน
การดาเนินงานตามภารกิจด้านที่ 2 การศึกษา
การดาเนินงานตามภารกิจด้านที่ 3 สาธารณสุข
การดาเนินงานตามภารกิจด้านที่ 4 บริ การสังคมและสวัสดิการ
การดาเนินงานตามภารกิจด้านที่ 5 การจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากร
การดาเนินงานตามภารกิจด้านที่ 6 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ
การดาเนินงานตามภารกิจด้านที่ 7 การรักษาความสงบปลอดภัยในชุมชน
การดาเนินงานตามภารกิจด้านที่ 8 การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การดาเนินงานตามภารกิจด้านที่ 9 การทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรมประเพณี
การดาเนินงานตามภารกิจด้านที่ 10 การบริ หารจัดการเทศบาล
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2) ความพึงพอใจของประชาชนที่ มีต่อการดาเนิ นงานตามนโยบายเร่ งด่ วน 5 เรื่ อง และนโยบายการ
พัฒนา 5 ด้าน ของผูบ้ ริ หารเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประจาปี 2561 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 และดิ นโคลนถล่ม
ควบคู่กบั การป้ องกันภัยแล้งที่ส่งผลกระทบต่อชีวติ ความเป็ นอยูแ่ ละอาชีพของคนในท้องถิ่นอย่างยัง่ ยืน
นโยบายเร่ งด่วนที่ 3 พัฒนารายได้ เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการใช้งบประมาณ และการบริ หารทรัพย์สินของ
เทศบาล ขับเคลื่ อนการพัฒนาศู นย์กระจายสิ นค้าระบบรางภาคใต้-ทุ่ งสงให้สาเร็ จ โดยประสานงานเชิ งรุ กกับ
กลไกภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ และขับเคลื่อนโครงการสถานีขนส่ งย่อยให้
เสร็ จสมบูรณ์ 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 ิตามวินัยจราจร และมาตรการประหยัดพลังงานภายใน
องค์กรเทศบาลเมืองทุ่งสง
นโยบำยกำรพัฒนำ 5 ด้ ำนได้ แก่
นโยบายที่ 1 นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา ส่งเสริ มการกีฬา ศิลปวัฒนธรรม จารี ตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างทุ่งสงเป็ น “เมืองแห่ งการเรี ยนรู้ ”
นโยบายที่ 2 นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาและส่ งเสริ มการค้าขาย ของ
ผูป้ ระกอบการ ทุกประเภท ทุกระดับ และชุมชน ให้สามารถเพิม่ รายได้ ลดรายจ่าย และมีขีดความสามารถในการ
แข่งขัน
นโยบายที่ 3 นโยบายด้านด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้อยู่ดีมีสุข อยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข อย่างยัง่ ยืน เพื่อดูแล
ความเป็ นอยูข่ องประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี บ้านเมืองสะอาดและเป็ นระเบี ยบเรี ยบร้อย มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน ปลอดอาชญากรรม มีสุขภาวะ สุ ขอนามัยที่ ดี มีความสุ ข มีความอบอุ่นในครอบครัวชุมชน
เข้มแข็ง และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี
นโยบายที่ 4 นโยบายด้านการพัฒ นาระบบการบริ ห ารจัดการ เพื่ อเพิ่ มประสิ ท ธิ ภาพในบริ หารงาน
เทศบาลเมืองทุ่งสงโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ด้วยความโปร่ งใส เป็ นธรรม ตรวจสอบได้ มุ่งผลประโยชน์ของ
ประชาชนเป็ นหลัก บู รณาการทุ ก ภาคส่ ว น ให้มี ส่ วนร่ วมร่ วมคิ ด ร่ ว มวางแผน ร่ วมท า ร่ วมตรวจสอบ ร่ ว ม
ประเมินผล ร่ วมรับผิดชอบ ร่ วมรับผลการพัฒนา และร่ วมภาคภูมิใจกับความสาเร็ จจากผลของพัฒนาเมืองทุ่งสงที่
ได้ร่วมกันทาอย่างต่อเนื่องด้วยความรู ้สึกรวมเป็ นหนึ่งเดียวว่า “ทุกคนเป็ นเจ้ าของเมืองทุ่งสงร่ วมกัน”
นโยบายที่ 5 นโยบายด้านการวางผังเมื อ งและผัง ชุ ม ชน พัฒ นาโครงสร้ างพื้ น ฐาน สาธารณู ป โภค
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) ความพึ ง พอใจของประชาชนที่ มี ต่ อ การด าเนิ น งานตามยุท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาของเทศบาล 4
ยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประจาปี 2561 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) เพื่อต้องการทราบระดับของความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการรักษาความสะอาดของเทศบาล
เมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประจาปี 2561

บทที่ 4
ผลการประเมิน
การประเมิ น ครั้ งนี้ มี วตั ถุป ระสงค์ เพื่ อศึ กษาความพึ งพอใจของประชาชนที่ มี ต่อ การด าเนิ น งานของ
เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราชประจาปี 2561 ในประเด็น 5 ประเด็นต่อไปนี้
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
ตลอดจนเพื่อให้ทราบถึ งประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของการดาเนิ น ตามนโยบายและแผนพัฒ นา
เทศบาล ผูป้ ระเมินได้เก็บรวบรวมข้อมูล จากประชาชนที่เป็ นตัวแทนครัวเรื อนที่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรี ธรรมราช โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็ น 20 ชุมชน และ 1 ย่านการค้า จานวน 400 คนซึ่ งได้มาจากการสุ่ ม
อย่างง่าย (Sample Random Sampling) และหน่ วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิ จ องค์กรเอกชน และอื่น ๆ ที่ อยู่ในเขต
เทศบาลเมื อ งทุ่ ง สง จังหวัด นครศรี ธ รรมราช จานวน 50 หน่ ว ยงานซึ่ ง ได้ม าจากการสุ่ ม แบบโควตา (Quota
Sampling) รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 450 คน ซึ่งผลการประเมิน ประกอบด้วย 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ข้อมูลแสดงความคิดเห็ นจากความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดาเนิ นงานของเทศบาล
เมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประจาปี 2561
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นทัว่ ไปและข้อเสนอแนะ
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ตอนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
4.1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 2 จานวนกลุ่มตัวอย่ างของเทศบาลเมืองทุ่งสง จาแนกตามเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
จานวน (คน)
ร้ อยละ
อันดับ
ชาย
197
43.80
2
หญิง
253
56.20
1
รวม
450
100.00
จากตาราง พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามโดยส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 56.20 รองลงมา เป็ นเพศ
ชาย คิดเป็ นร้อยละ 43.80
ตารางที่ 3 จานวนกลุ่มตัวอย่ างของเทศบาลเมืองทุ่งสง จาแนกตามอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม
อายุ
จานวน (คน)
ร้ อยละ
อันดับ
น้อยกว่า 20 ปี
24
5.30
6
20-29 ปี
72
16.00
4
30-39 ปี
117
26.00
1
40-49 ปี
105
23.30
2
50-59 ปี
90
20.00
3
60 ปี ขึ้นไป
42
9.30
5
รวม
450
100.00
จากตาราง พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุ 30-39 ปี คิดเป็ นร้อยละ 26.00 รองลงมา มีอายุ
40-49 ปี คิดเป็ นร้อยละ 23.30 และมีอายุนอ้ ยกว่า 20 ปี ต่าสุด คิดเป็ นร้อยละ 5.30
ตารางที่ 4 จานวนกลุ่มตัวอย่ างของเทศบาลเมืองทุ่งสง จาแนกตามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
สถานภาพ
จานวน (คน)
ร้ อยละ
อันดับ
โสด

125

27.80

2

สมรส

274

60.90

1

หม้าย

30

6.70

3

หย่าร้าง

15

3.30

4

แยกกันอยู่

5

1.10

5

อื่น ๆ

1

6

รวม

450

0.20
100.00
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จากตาราง พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีสถานภาพสมรส คิดเป็ นร้อยละ 60.90 รองลงมา มี
สถานภาพโสด คิดเป็ นร้อยละ 27.80 และมีสถานภาพอื่น ๆ ต่าสุด คิดเป็ นร้อยละ 0.20
ตารางที่ 5 จานวนกลุ่มตัวอย่ างของเทศบาลเมืองทุ่งสง จาแนกตามการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม
การศึกษา
จานวน (คน)
ร้ อยละ
อันดับ
ไม่ได้ศึกษา
8
1
0.20
ประถมศึกษา
67
4
14.90
มัธยมศึกษาตอนต้น
6
31
6.90
2
มัธยมศึกษาตอนปลาย
77
17.10
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
47
5
10.40
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
3
70
15.60
ปริ ญญาตรี
1
142
31.60
สูงกว่าปริ ญญาตรี
15
7
3.30
รวม
450
100.00
จากตาราง พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีการศึ กษาระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 31.60
รองลงมา การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็ นร้อยละ 17.10 และไม่ได้ศึกษา ต่าสุด คิดเป็ นร้อยละ 0.20
ตารางที่ 6 จานวนกลุ่มตัวอย่ างของเทศบาลเมืองทุ่งสง จาแนกตามอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม
อาชีพ
จานวน (คน)
ร้ อยละ
อันดับ
รับราชการ/ลูกจ้างราชการ
6
23
5.10
รัฐวิสาหกิจ
7
13
2.90
ลูกจ้างเอกชน
2
124
27.60
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
1
133
29.60
รับจ้างทัว่ ไป
3
69
15.30
นักเรี ยน/นักศึกษา
4
34
7.60
แม่บา้ น
5
32
7.10
เกษตรกร
9
10
2.20
อื่น ๆ
8
12
2.70
รวม
450
100.00
จากตาราง พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีอาชี พค้าขาย/ธุ รกิ จส่ วนตัว คิดเป็ นร้อยละ 29.60
รองลงมา มีอาชีพลูกจ้างเอกชน คิดเป็ นร้อยละ 27.60 และมีอาชีพเกษตรกร ต่าสุด คิดเป็ นร้อยละ 2.20
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ตารางที่ 7 จานวนกลุ่มตัวอย่ างของเทศบาลเมืองทุ่งสง จาแนกตามรายได้ ของผู้ตอบแบบสอบถาม
รายได้
จานวน (คน)
ร้ อยละ
อันดับ
ต่ากว่า 4,000 บาท
6
50
11.10
4,001-8,000 บาท
2
81
18.00
8,001-12,000 บาท
1
128
28.40
12,001-16,000 บาท
3
79
17.60
16,001-20,000 บาท
5
55
12.20
20,001 บาท ขึ้นไป
4
57
12.70
รวม
450
100.00
จากตาราง พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีรายได้ 8,001-12,000 บาท คิ ดเป็ นร้อยละ 28.40
รองลงมา มีรายได้ 4,001-8,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 18.00 และมีรายได้ ต่ากว่า 4,000 บาท ต่าสุ ด คิดเป็ นร้อยละ
11.10
ตารางที่ 8 จานวนกลุ่มตัวอย่ างของเทศบาลเมืองทุ่งสง จาแนกตามจานวนสมาชิก
จานวนสมาชิก
จานวน (คน)
ร้ อยละ
1 คน
22
4.90
2-3 คน
233
51.80
4-5 คน
159
35.30
6-7 คน
31
6.90
8-9 คน
5
1.10
10 คนขึ้นไป
0
0.00
รวม
450
100.00

อันดับ
4
1
2
3
5
-

จากตาราง พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีจานวนสมาชิกในครัวเรื อน 2-3 คน คิดเป็ นร้อยละ
51.80 รองลงมา มี จานวนสมาชิ กในครัวเรื อน 4-5 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 35.30 และมี สมาชิ กในครัวเรื อน 8-9 คน
ต่าสุด คิดเป็ น ร้อยละ 1.10
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ตอนที่ 2 ข้ อมูลแสดงความคิดเห็นจากความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ดาเนินงานของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปี 2561
4.2 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดาเนินงานตามภารกิจต่ าง ๆ ของ
เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปี 2561
ตารางที่ 9 สรุปภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการดาเนินงานตามภารกิจต่ าง ๆ ของเทศบาลเมือง
ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปี 2561
ภารกิจด้ าน
ค่ าเฉลีย่ ค่ าเบี่ยงเบน
ระดับ
อันดับ
มาตรฐาน ความพึงพอใจ
1. โครงสร้างพื้นฐาน
3.428
.73
ปานกลาง
5
2. การศึกษา
3.472
.69
ปานกลาง
2
3. สาธารณสุข
3.467
.73
ปานกลาง
3
4. บริ การสังคมและสวัสดิการ
3.395
.76
ปานกลาง
6
5. การจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากร
3.291
.74
ปานกลาง
8
6. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ
3.228
.75
ปานกลาง
10
7. การรักษาความสงบปลอดภัยในชุมชน
3.444
.73
ปานกลาง
4
8. การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3.272
.74
ปานกลาง
9
9. การทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรมประเพณี
3.560
.74
มาก
1
10. การบริ หารจัดการเทศบาล
3.346
.72
ปานกลาง
7
รวม
3.403
.61
ปานกลาง
จากการสารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดาเนินงานตามภารกิจต่ าง ๆ ของเทศบาลเมือง
ทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประจาปี 2561 โดยการสุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่เป็ นตัวแทนครัวเรื อนที่อาศัยใน
เขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็ น 20 ชุมชน และ 1 ย่านการค้า จานวน 400
คน และหน่ วยงานของราชการ รัฐวิสาหกิ จ องค์กรเอกชน และอื่ น ๆ ที่ อยู่ในเขตเทศบาลเมื องทุ่ งสง จังหวัด
นครศรี ธรรมราช จานวน 50 หน่วยงานผลปรากฏว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ
ของเทศบาลเมืองทุ่งสงในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง คือมีค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 3.403 โดยสามารถเรี ยงลาดับความ
พึงพอใจ 3 อันดับแรก ได้ดงั นี้
ความพึงพอใจมากทีส่ ุ ด 3 อันดับแรก (เรียงจากมากไปหาน้ อย)
อันดับที่ 1 ภารกิจด้านที่ 9 การทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรมประเพณี ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับ
มาก คือ มีค่าเฉลี่ย 3.560
อันดับที่ 2 ภารกิจด้านที่ 2 การศึกษา ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง คือ มีค่าเฉลี่ย 3.472
อันดับที่ 3 ภารกิ จ ด้านที่ 3 สาธารณสุ ข ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง คือ มีค่าเฉลี่ ย
3.467
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ตารางที่ 10 ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการดาเนินงานตามภารกิจต่ าง ๆ ของเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปี 2561 (แยกรายภารกิจ)
ภารกิจ
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเบี่ยงเบน
ระดับ
มาตรฐาน
ความ
พึงพอใจ
1. ด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน
1. การสร้าง/ปรับปรุ ง/บารุ งรักษาถนน สะพาน และปรับปรุ งภูมิทศั น์
3.43
.86
ปานกลาง
มีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยและสวยงาม
2. มีการก่อสร้าง ปรับปรุ ง และบารุ งรักษาท่อระบายน้ าคูคลอง
3. มีการดูแลคูระบายน้ า
4. มีการก่อสร้าง ปรับปรุ ง และบารุ งรักษาทางเท้า
5.
6.
7.
8.
9.

มีแสงสว่างเพียงพอ สะดวกต่อการเดินทาง
มีระบุหมายเลขเสาไฟฟ้ าทุกเสา
มีสวนสาธารณะ สวนหย่อม สวยงามและเป็ นระเบียบ
การจัดการด้านการผังเมือง/การควบคุมอาคาร/การตรวจอาคาร
ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านโครงสร้างพื้นฐาน

รวม

3.43
3.38
3.26
3.50
3.42
3.46
3.40
3.58
3.43

.84
.85
.84
.88
.95
.98
.90
.85
.73

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง

3.38
3.59

.87
.93

ปานกลาง
มาก

3.34
3.50
3.15
3.53

.87
.90
.83
.89

ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
มาก

3.45

.83

ปานกลาง

3.44

.83

ปานกลาง

3.52

.81

มาก

2. ด้ านการศึกษา
10. การให้ความรู้และจัดกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์แก่เด็กและเยาวชน
11. การสนับสนุนการศึกษาในโรงเรี ยนและการเรี ยนรู้ของประชาชน/
ชุมชนเช่น มีหอสมุด/ที่อ่านหนังสื อพิมพ์ประจาชุมชน/
อินเตอร์เน็ตชุมชน
12. การส่ งเสริ มประชาชนมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาท้องถิ่น
13. พัฒนาการของนักเรี ยนในการอ่านและพูดภาษาไทย
14. พัฒนาการของนักเรี ยนในการอ่านและพูดภาษาอังกฤษ
15. ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา ด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน คุณธรรมจริ ยธรรม
(โรงเรี ยนเทศบาลวัดชัยชุมพล)
16. ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา ด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน คุณธรรมจริ ยธรรม
(โรงเรี ยนเทศบาลวัดโคกสะท้อน)
17. ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน คุณธรรมจริ ยธรรม
(โรงเรี ยนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ)
18. ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา ด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน คุณธรรมจริ ยธรรม
(โรงเรี ยนเทศบาลบ้านนาเหนือ)
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ภารกิจ

19. ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา ด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน คุณธรรมจริ ยธรรม
(โรงเรี ยนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง)
20. ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน คุณธรรมจริ ยธรรม
(โรงเรี ยนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง)
21. ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ด้าน
สถานที่ อาหาร เครื่ องแต่งกาย และค่าใช้จ่าย
(โรงเรี ยนรี สอร์ทอนุบาลทุ่งสง)
22. ส่ งเสริ มและสนับสนุนโครงการอาหารเสริ มและอาหารกลางวัน
ให้กบั เด็กนักเรี ยน (โรงเรี ยนเทศบาลวัดชัยชุมพล)
23. ส่ งเสริ มและสนับสนุนโครงการอาหารเสริ มและอาหารกลางวัน
ให้กบั เด็กนักเรี ยน (โรงเรี ยนเทศบาลวัดโคกสะท้อน)
24. ส่ งเสริ มและสนับสนุนโครงการอาหารเสริ มและอาหารกลางวัน
ให้กบั เด็กนักเรี ยน (โรงเรี ยนเทศบาลบ้านนาเหนือ)
25. ส่ งเสริ มและสนับสนุนโครงการอาหารเสริ มและอาหารกลางวัน
ให้กบั เด็กนักเรี ยน (โรงเรี ยนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง)
26. ส่ งเสริ มและสนับสนุนโครงการอาหารเสริ มและอาหารกลางวัน
ให้กบั เด็กนักเรี ยน (โรงเรี ยนรี สอร์ทอนุบาลทุ่งสง)
27. การป้ องกันการเป็ นโรคหรื อโรคติดต่อของนักเรี ยน
28. การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรี ยนอย่างทัว่ ถึง
29. ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการศึกษา

รวม

ค่ าเฉลีย่

ค่ าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

3.58

.82

ระดับ
ความ
พึงพอใจ
มาก

3.53

.80

มาก

3.49

.79

ปานกลาง

3.48

.86

ปานกลาง

3.45

.83

ปานกลาง

3.47

.80

ปานกลาง

3.46

.85

ปานกลาง

3.47

.82

ปานกลาง

3.46
3.48
3.56
3.47

.77
.79
.78
.69

ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง

3.43

.83

ปานกลาง

3.41

.85

ปานกลาง

3.20

.81

ปานกลาง

3.58
3.56
3.52

.95
.90
.92

มาก
มาก
มาก

3. ด้ านสาธารณสุข
30. การรณรงค์และป้ องกันเฝ้ าระวังเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่
เช่น โครงการป้ องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งในและนอก
โรงเรี ยน เป็ นต้น
31. ความพึงพอใจต่อการส่ งเสริ มและสนับสนุนการป้ องกันปัญหา
ยาเสพติด และลดอัตราการติดยาเสพติดในเยาวชนและประชาชน
ทัว่ ไป
32. ความพึงพอใจต่อมาตรการการควบคุมสุ ขลักษณะที่ดีในการผลิต
อาหารของร้านอาหารแผงลอย
33. ส่ งเสริ มและสนับสนุนการดาเนินงานด้านการกีฬา
34. ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ประชาชนออกกาลังกาย
35. ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้มีการแข่งขันกีฬาในทุกระดับ
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ค่ าเฉลีย่

ค่ าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

3.51

.90

ระดับ
ความ
พึงพอใจ
มาก

3.52
3.47

.85
.73

มาก
ปานกลาง

3.22
3.35

.80
.86

ปานกลาง
ปานกลาง

3.50

.92

มาก

3.49

.95

ปานกลาง

3.44
3.36

.96
.90

ปานกลาง
ปานกลาง

3.35

.88

ปานกลาง

3.42
3.26

.86
.85

ปานกลาง
ปานกลาง

3.40

.83

ปานกลาง

รวม
5. ด้ านการจัดการด้ านสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากร

3.39

.76

ปานกลาง

48. การส่ งเสริ มอนุรักษ์ดา้ นสิ่ งแวดล้อม/การจัดการด้านสิ่ งแวดล้อม
เช่น การลดภาวะโลกร้อน การจัดการด้านขยะ น้ า ป่ า บาบัดน้ าเสี ย
สิ่ งปฏิกลู
49. การรณรงค์ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการดูแลรักษา
ความสะอาด และสร้างจิตสานึกในการแก้ไขปัญหาสิ่ งแวดล้อม
และอนุรักษ์คูคลอง
50. ความพึงพอใจต่อการส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ทาการเกษตร
ปลอดสารพิษ
51. ความพึงพอใจต่อโครงการพลิกถุงพลิกโลกมุ่งสู่ ทุ่งสงเมือง
คาร์บอนต่า

3.34

.80

ปานกลาง

3.34

.81

ปานกลาง

3.22

.84

ปานกลาง

3.19

.84

ปานกลาง

36. ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้นกั เรี ยนเข้าร่ วมการแข่งขันกีฬาตาม
ศักยภาพและความพร้อม
37. ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านสาธารณสุ ข

รวม
4. ด้ านบริการสังคมและสวัสดิการ
38. การจัดกิจกรรมนันทนาการให้แก่ประชาชนในทุกกลุ่มอายุ
39. พัฒนาทักษะด้านการกีฬาของเยาวชนและประชาชน เพื่อนาสู่
ความเป็ นมืออาชีพ
40. จัดให้มีการแข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ โดยมีเทศบาลเมืองทุ่งสง
เป็ นเจ้าภาพ
41. จัดให้มีการแข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ โดยมีเทศบาลเมืองทุ่งสง
ร่ วมกับหน่วยงานอื่น ๆ
42. การจัดพื้นที่สาหรับจัดกิจกรรมนันทนาการ/ออกกาลังกาย
43. การดูแลสวัสดิการในด้านต่าง ๆ แก่เด็ก คนพิการ ผูส้ ู งอายุ และ
ผูป้ ่ วยโรคเอดส์
44. มีการส่ งเสริ ม พัฒนางานสาธารณะสุ ขมูลฐาน ป้ องกัน เฝ้ าระวัง
และรณรงค์ให้เกิดสุ ขภาพที่ดีแก่ประชาชน เช่น การดูแลสุ ขภาพ
ประชาชนในชุมชนโดยอาสาสมัครสาธารณสุ ข (อสม.)
45. มีการป้ องกัน เฝ้ าระวังโรคไข้เลือดออก
46. การส่ งเสริ ม สนับสนุนความเข้มแข็งแก่ชุมชน ให้ชุมชนบริ หาร
จัดการด้วยตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
47. ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านบริ การสังคมและ
สวัสดิการ

37
ภารกิจ

ค่ าเฉลีย่

ค่ าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

52. ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการจัดการสิ่ งแวดล้อม
และทรัพยากร

3.36

.76

ระดับ
ความ
พึงพอใจ
ปานกลาง

รวม
6. ด้ านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ

3.29

.74

ปานกลาง

53. การส่ งเสริ มด้านเศรษฐกิจในภาพรวม/เศรษฐกิจชุมชน เช่น การ
ส่ งเสริ มพัฒนาอาชีพหรื อสร้างรายได้แก่ชุมชน เป็ นต้น
54. การจัดการแข่งขันกีฬาระดับประเทศ/มืออาชีพ เป็ นการกระตุน้
เศรษฐกิจ การค้า แก่ผปู้ ระกอบการ พ่อค้า แม่คา้ และประชาชนใน
อาเภอทุ่งสง ทาให้มีรายได้เพิ่มมากยิง่ ขึ้น
55. การส่ งเสริ มและสนับสนุนให้องค์กร หน่วยงาน สมาคม และ
ชมรมต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวของ
เทศบาล
56. ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนและอาชีพ

3.23

.80

ปานกลาง

3.19

.81

ปานกลาง

3.21

.80

ปานกลาง

3.28

.81

ปานกลาง

รวม
7. ด้ านเศรษฐกิจ การวางแผนส่ งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและ
การท่ องเทีย่ ว

3.23

.75

ปานกลาง

57. พัฒนา และปรับปรุ ง พร้อมทั้งจัดหาเครื่ องมือเครื่ องใช้ใน
การจราจร และส่ งเสริ มความร่ วมมือของประชาชนให้ปฏิบตั ิตาม
กฎจราจร
58. ไฟฟ้ าสาธารณะมีอย่างเพียงพอ ทัว่ ถึง ทาให้เกิดความปลอดภัยใน
ชีวติ และทรัพย์สิน
59. การจัดระเบียบจราจรทางถนน ทางเท้า และความไม่เป็ นระเบียบ
เรี ยบร้อยของเมือง เช่น หาบเร่ แผงลอย และการรุ กล้าที่สาธารณะ
เป็ นต้น
60. การดูแลความสงบและความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินของ
ประชาชน
61. ภาพรวมการดาเนินงานของเทศกิจ
62. ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสงบ
ปลอดภัยในชุมชน

3.45

.82

ปานกลาง

3.53

.80

มาก

3.34

.85

ปานกลาง

3.45

.83

ปานกลาง

3.40
3.50

.84
.78

ปานกลาง
มาก

รวม
8. ด้ านการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย

3.44

.73

ปานกลาง

63. การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนด้านน้ าท่วม
64. การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนด้านภัยแล้ง

3.21
3.24

.91
.79

ปานกลาง
ปานกลาง

38
ภารกิจ

ค่ าเฉลีย่

ค่ าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

3.26
3.23
3.22
3.31

.79
.85
.81
.86

ระดับ
ความ
พึงพอใจ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.26
3.32

.83
.81

ปานกลาง
ปานกลาง

3.38

.79

ปานกลาง

รวม
9. ด้ านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมประเพณี

3.27

.74

ปานกลาง

72. การจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อส่ งเสริ มและอนุรักษ์วฒั นธรรม และ
ประเพณี หรื อภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เทศบาลดาเนินการเอง
73. การจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อส่ งเสริ มและอนุรักษ์วฒั นธรรม และ
ประเพณี หรื อภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เทศบาลสนับสนุนงบประมาณให้
ชุมชนดาเนินการ
74. มีการพัฒนา ปรับปรุ งสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ เช่น ถ้ าตลอด/มูลนิธิ ซา
ปอกง (เจ้าแม่กวนอิม) เป็ นต้น
75. ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการทานุบารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

3.58

.83

มาก

3.53

.86

มาก

3.54

.87

มาก

3.59

.85

มาก

รวม
10. ด้ านการบริหารจัดการเทศบาล

3.56

.78

มาก

76. เทศบาลรับฟังความคิดเห็นหรื อข้อเสนอแนะจากประชาชนและมี
ช่องทางให้ท่านแสดงความคิดเห็นหรื อเสนอแนะวิธีการ
ดาเนินงาน
77. การดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลเป็ นไปตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
78. การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ขอ้ มูลข่าวสาร ข้อมูล
โครงการ/กิจกรรม ของเทศบาลก่อนดาเนินงาน และการรายงาน
ผลการดาเนินงานให้ประชาชนรับทราบภายหลังจากการ
ดาเนินงานเสร็ จสิ้ นแล้ว โดยผ่านทางสื่ อต่าง ๆ เช่น วิทยุ หอ
กระจายข่าว วารสาร แผ่นพับ และเว็บไซต์ www.thungsong.com
เป็ นต้น

3.40

.86

ปานกลาง

3.41

.81

ปานกลาง

3.43

.90

ปานกลาง

65. การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนด้านอัคคีภยั
66. การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนด้านวาตภัย
67. การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนด้านอุบตั ิเหตุ
68. ความพึงพอใจต่อโครงการบริ หารจัดการน้ าท่วมเมืองทุ่งสงแบบ
บูรณาการ
69. ความพึงพอใจต่อการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
70. ความพึงพอใจต่อการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้ องกันและบรรเทา
สาธารณภัยกับประชาชนในพื้นที่
71. ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการป้ องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

39
ภารกิจ

ค่ าเฉลีย่

ค่ าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

79. การดาเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของประชาชนโดยคณะผูบ้ ริ หาร
ใช้วธิ ีการแก้ไขปัญหาแบบมีส่วนร่ วม (บูรณาการ) โดย
ประสานงาน โดยเน้นการมีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่ วน ทั้งภาครัฐ
เอกชน และประชาชน เช่น การแก้ไขปัญหาน้ าท่วมแบบบูรณา
การ การแก้ไขปัญหาจราจร แบบบูรณาการ เป็ นต้น
80. ประชาชนได้รับประโยชน์จากผลการดาเนินงานโครงการ/
กิจกรรมอันนาไปสู่ การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่นได้
81. เทศบาลมีการพบปะประชาชนเพื่อให้บริ การนอกสถานที่
82. การส่ งเสริ มกระบวนการการมีส่วนร่ วมของประชาชนในด้าน
ต่าง ๆ
83. ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการบริ หารจัดการเทศบาล

3.36

.81

ระดับ
ความ
พึงพอใจ
ปานกลาง

3.30

.80

ปานกลาง

3.20
3.28

.79
.80

ปานกลาง
ปานกลาง

3.41
3.35
3.403

.77
.72
.61

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

รวม
รวม (ทั้ง 10 ภารกิจ)

จากการสารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดาเนินงานตามภารกิจต่ าง ๆ ของเทศบาลเมือง
ทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประจาปี 2561โดยการสุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่เป็ นตัวแทนครัวเรื อนที่อาศัยใน
เขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็ น 20 ชุมชน และ 1 ย่านการค้า จานวน 400
คน และหน่ วยงานของราชการ รัฐวิสาหกิ จ องค์กรเอกชน และอื่ น ๆ ที่ อยู่ในเขตเทศบาลเมื องทุ่ งสง จังหวัด
นครศรี ธรรมราช จานวน 50 หน่วยงานผลปรากฏว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ
ของเทศบาลเมืองทุ่งสงในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง คือมีค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 3.403 โดยสามารถเรี ยงลาดับความ
พึงพอใจ 3 อันดับแรก และ 3 อันดับหลัง ได้ดงั นี้
ความพึงพอใจมากทีส่ ุ ด 3 อันดับแรก (เรียงจากมากไปหาน้ อย)
อันดับที่ 1
ข้อ 11 การสนับสนุ นการศึ กษาในโรงเรี ยนและการเรี ยนรู ้ของประชาชน/ชุมชนเช่น มีหอสมุด/ที่ อ่าน
หนังสื อพิมพ์ประจาชุมชน/อินเตอร์เน็ตชุมชน
ข้อ 75 ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก คือ มีค่าเฉลี่ย 3.59
อันดับที่ 2
ข้อ 9 ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ข้อ 19 ความพึงพอใจต่อการจัดการศึ กษาระดับประถมศึ กษา ด้านผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน คุณธรรม
จริ ยธรรม (โรงเรี ยนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง)
ข้อ 33 ส่งเสริ มและสนับสนุนการดาเนินงานด้านการกีฬา

40
ข้อ 72 การจัดโครงการ/กิ จกรรม เพื่ อ ส่ งเสริ มและอนุ รัก ษ์วฒั นธรรม และประเพณี ห รื อ ภู มิ ปั ญ ญา
ท้องถิ่นที่เทศบาลดาเนินการเอง
ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก คือ มีค่าเฉลี่ย 3.58
อันดับที่ 3
ข้อ 29 ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการศึกษา
ข้อ 34 ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ประชาชนออกกาลังกาย
ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก คือ มีค่าเฉลี่ย 3.56
ความพึงพอใจน้ อยทีส่ ุ ด 3 อันดับหลัง (เรียงจากน้ อยไปหามาก)
อันดับที่ 1
ข้อ 14 พัฒนาการของนักเรี ยนในการอ่านและพูดภาษาอังกฤษ
ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง คือ มีค่าเฉลี่ย 3.15
อันดับที่ 2
ข้อ 51 ความพึงพอใจต่อโครงการพลิกถุงพลิกโลกมุ่งสู่ทุ่งสงเมืองคาร์บอนต่า
ข้อ 54 การจัด การแข่ ง ขัน กี ฬ าระดั บ ประเทศ/มื อ อาชี พ เป็ นการกระตุ ้ น เศรษฐกิ จ การค้ า แก่
ผูป้ ระกอบการ พ่อค้า แม่คา้ และประชาชนในอาเภอทุ่งสง ทาให้มีรายได้เพิ่มมากยิง่ ขึ้น
ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง คือ มีค่าเฉลี่ย 3.19
อันดับที่ 3
ข้อ 32 ความพึงพอใจต่อมาตรการการควบคุมสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารของร้านอาหารแผงลอย
ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง คือ มีค่าเฉลี่ย 3.20
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4.3 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดาเนินงานตามนโยบายเร่ งด่ วน
(วาระท้ องถิน่ เมืองทุ่งสง) 5 เรื่องของผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปี 2561
ตารางที่ 11 สรุปภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการดาเนินงานตามนโยบายเร่ งด่ วน
(วาระท้ องถิ่นเมืองทุ่งสง) 5 เรื่อง ของผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปี 2561
นโยบายเร่ งด่ วน (วาระท้ องถิ่นเมืองทุ่งสง) 5 เรื่อง
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเบี่ยงเบน
ระดับ
อันดับ
มาตรฐาน ความพึงพอใจ
1. จัดความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของบ้านเมือง ปรับปรุ ง
3.428
.73
ปานกลาง
2
ถนน ทางเท้า ปรับภูมิทศั น์เมือง และยกระดับมาตรฐาน
ตลาดสดน่าซื้อจัดทาฐานข้อมูลและจัดระเบียบการขาย
สิ นค้าหาบเร่ แผงลอยในเขตเทศบาลให้สาเร็ จ
2. สานต่อแผนป้ องกันและแก้ไขปั ญหาภัยพิบตั ิอทุ กภัย
3.272
.74
ปานกลาง
5
วาตภัย และดินโคลนถล่ม ควบคูก่ บั การป้ องกันภัยแล้งที่
ส่งผลกระทบต่อชีวติ ความเป็ นอยูแ่ ละอาชีพของคนใน
ท้องถิ่นอย่างยัง่ ยืน
3. พัฒนารายได้ เพิ่มประสิ ทธิภาพการใช้งบประมาณ และ 3.307
.68
ปานกลาง
4
การบริ หารทรัพย์สินของเทศบาล ขับเคลื่อนการพัฒนา
ศูนย์กระจายสิ นค้าระบบรางภาคใต้-ทุ่งสง ให้สาเร็จ โดย
ประสานงานเชิงรุ กกับกลไกภาครัฐ เอกชน และประชา
สังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ และขับเคลื่อน
โครงการสถานีขนส่งย่อยให้เสร็จสมบูรณ์ เชื่อมโยงการใช้
งานกับสถานีขนส่งอาเภอทุ่งสง เพื่อนามาซึ่งรายได้ในการ
พัฒนาเมืองในอนาคต
4. สนองนโยบายเร่ งด่วนของรัฐบาล และจังหวัด
3.420
.80
ปานกลาง
3
นครศรี ธรรมราชในเรื่ องยาเสพติด โดยป้ องกันกลุ่มเสี่ ยง
และประชาชนในท้องถิ่นไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด และส่งเสริ มให้ผตู ้ ิดยาเสพติดได้รับการ
บาบัดรักษาให้กลับมาเป็ นคนดีของสังคม ตามแนวทาง
“เมืองสี ขาว หัวใจสี เขียว”
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นโยบายเร่ งด่ วน (วาระท้ องถิ่นเมืองทุ่งสง) 5 เรื่อง
5. กาหนดมาตรการ “เมืองสี ขาว หัวใจสี เขียว” และ
ปฏิบตั ิการขั้นเด็ดขาดในการขจัดอบายมุขและยาเสพติด
รวมทั้งบังคับใช้มาตรการปฏิบตั ิตามวินยั จราจร และ
มาตรการประหยัดพลังงานภายในองค์กรเทศบาลเมือง
ทุ่งสง
รวม

ค่ าเฉลีย่
3.438

ค่ าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
.70

ระดับ
ความพึงพอใจ
ปานกลาง

3.373

.61

ปานกลาง

อันดับ
1

จากการสารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดาเนินงานตามนโยบายเร่ งด่ วน (วาระท้ องถิ่น
เมืองทุ่งสง) 5 เรื่อง ของผูบ้ ริ หารเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประจาปี 2561 โดยการสุ่มตัวอย่าง
จากประชาชนที่ เป็ นตัวแทนครัวเรื อนที่ อาศัยในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช โดยแบ่งพื้นที่
ออกเป็ น 20 ชุมชน และ 1 ย่านการค้า จานวน 400 คน และหน่วยงานของราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และ
อื่น ๆ ที่อยูใ่ นเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช จานวน 50 หน่วยงานผลปรากฏว่าประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อการดาเนินงานตามนโยบายเร่ งด่วน (วาระท้องถิ่นเมืองทุ่งสง) 5 เรื่ องของผูบ้ ริ หารเทศบาลเมืองทุ่งสง
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง คือมีค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 3.373 โดยสามารถเรี ยงลาดับความพึงพอใจ 3 อันดับแรก
ได้ดงั นี้
ความพึงพอใจมากทีส่ ุ ด 3 อันดับแรก (เรียงจากมากไปหาน้ อย)
อันดับที่ 1 เรื่ องที่ 5 กาหนดมาตรการ “เมืองสี ขาว หัวใจสี เขียว” และปฏิบตั ิการขั้นเด็ดขาดในการขจัด
อบายมุขและยาเสพติด รวมทั้งบังคับใช้มาตรการปฏิ บตั ิตามวินัยจราจร และมาตรการประหยัดพลังงานภายใน
องค์กรเทศบาลเมืองทุ่งสง
ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง คือ มีค่าเฉลี่ย 3.438
อันดับที่ 2 เรื่ องที่ 1 จัดความเป็ นระเบี ยบเรี ยบร้อยของบ้านเมื อง ปรับปรุ งถนน ทางเท้า ปรับภูมิทศั น์
เมือง และยกระดับมาตรฐานตลาดสดน่าซื้ อจัดทาฐานข้อมูลและจัดระเบียบการขายสิ นค้าหาบเร่ แผงลอยในเขต
เทศบาลให้สาเร็ จ
ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง คือ มีค่าเฉลี่ย 3.428
อันดับที่ 3 เรื่ องที่ 4 สนองนโยบายเร่ งด่วนของรัฐบาล และจังหวัดนครศรี ธรรมราชในเรื่ องยาเสพติด
โดยป้ องกันกลุ่มเสี่ ยงและประชาชนในท้องถิ่นไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และส่ งเสริ มให้ผตู ้ ิดยาเสพติด
ได้รับการบาบัดรักษาให้กลับมาเป็ นคนดีของสังคม ตามแนวทาง “เมืองสี ขาว หัวใจสี เขียว”
ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง คือ มีค่าเฉลี่ย 3.420
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4.4 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดาเนินงานตามนโยบายการพัฒนา
5 ด้ านของผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปี 2561
ตารางที่ 12 สรุปภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการดาเนินงานตามนโยบายการพัฒนา 5 ด้ านของ
ผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปี 2561
นโยบายด้ าน
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเบี่ยงเบน
ระดับ
อันดับ
มาตรฐาน ความพึงพอใจ
1. การพัฒนาการศึกษา ส่งเสริ มการกีฬา
3.459
.64
ปานกลาง
1
ศิลปวัฒนธรรม จารี ตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพื่อสร้างทุ่งสงเป็ น “เมืองแห่ งการเรี ยนรู้ ”
2. การพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อเพิม่ ศักยภาพการพัฒนา
3.228
.75
ปานกลาง
5
และส่งเสริ มการค้าขาย ของผูป้ ระกอบการ ทุก
ประเภท ทุกระดับ และชุมชน ให้สามารถเพิ่ม
รายได้ ลดรายจ่าย และมีขีดความสามารถในการ
แข่งขัน
3. การพัฒนาคุณภาพชีวติ ให้อยูด่ ีมีสุข อยูเ่ ย็นเป็ น
3.397
.68
ปานกลาง
2
สุข อย่างยัง่ ยืน เพื่อดูแลความเป็ นอยูข่ องประชาชน
ให้มีคุณภาพชีวติ ที่ดี บ้านเมืองสะอาดและเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้อย มีความปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สิน ปลอดอาชญากรรม มีสุขภาวะ สุขอนามัย
ที่ดี มีความสุข มีความอบอุน่ ในครอบครัวชุมชน
เข้มแข็ง และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี
4. การพัฒนาระบบการบริ หารจัดการ เพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพในบริ หารงานเทศบาลเมืองทุ่งสงโดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล ด้วยความโปร่ งใส เป็ นธรรม
ตรวจสอบได้ มุ่งผลประโยชน์ของประชาชนเป็ น
หลักบูรณาการทุกภาคส่วน ให้มีส่วนร่ วมร่ วมคิด
ร่ วมวางแผน ร่ วมทา ร่ วมตรวจสอบ ร่ วม
ประเมินผล ร่ วมรับผิดชอบ ร่ วมรับผลการพัฒนา
และร่ วมภาคภูมิใจกับความสาเร็ จจากผลของพัฒนา
เมืองทุ่งสงที่ได้ร่วมกันทาอย่างต่อเนื่องด้วย
ความรู ้สึกรวมเป็ นหนึ่งเดียวว่า “ทุกคนเป็ นเจ้ าของ
เมืองทุ่งสงร่ วมกัน”

3.346

.72

ปานกลาง

4

44
นโยบายด้ าน

ค่ าเฉลีย่
3.350

ค่ าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
.65

ระดับ
ความพึงพอใจ
ปานกลาง

5. การวางผังเมืองและผังชุมชน พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพื่อรองรับ
การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม การจัดการความ
เป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของบ้านเมือง การจัด
การจราจร และภูมิทศั น์ของเมือง การบริ หารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม และที่สาคัญ
อย่างยิง่ คือการจัดการภัยพิบตั ิอทุ กภัย วาตภัย ดิน
ถล่ม ภัยแล้ง และอัคคีภยั
รวม

3.356

.62

ปานกลาง

อันดับ
3

จากการสารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดาเนินงานตามนโยบายการพัฒนา 5 ด้ านของ
ผู้บ ริ หารเทศบาลเมื องทุ่ งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประจาปี 2561 โดยการสุ่ มตัวอย่างจากประชาชนที่ เป็ น
ตัวแทนครัวเรื อนที่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็ น 20 ชุมชน และ
1 ย่านการค้า จานวน 400 คน และหน่วยงานของราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และอื่น ๆ ที่อยูใ่ นเขตเทศบาล
เมื อ งทุ่ งสง จัง หวัด นครศรี ธ รรมราช จ านวน 50 หน่ วยงานผลปรากฏว่าประชาชนมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การ
ดาเนิ นงานตามนโยบายการพัฒนา 5 ด้านของผูบ้ ริ หารเทศบาลเมืองทุ่งสงในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง คือมี
ค่ าเฉลีย่ เท่ ากับ 3.356 โดยสามารถเรี ยงลาดับความพึงพอใจ 3 อันดับแรก ได้ดงั นี้
ความพึงพอใจมากทีส่ ุ ด 3 อันดับแรก (เรียงจากมากไปหาน้ อย)
อันดับที่ 1 ด้านที่ 1 การพัฒนาการศึกษา ส่งเสริ มการกีฬา ศิลปวัฒนธรรม จารี ตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพื่อสร้างทุ่งสงเป็ น “เมืองแห่ งการเรี ยนรู้ ”
ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง คือ มีค่าเฉลี่ย 3.459
อันดับที่ 2 ด้านที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวติ ให้อยูด่ ีมีสุข อยูเ่ ย็นเป็ นสุข อย่างยัง่ ยืน เพื่อดูแลความเป็ นอยู่
ของประชาชนให้มีคุณภาพชี วิตที่ ดี บ้านเมื องสะอาดและเป็ นระเบี ยบเรี ยบร้ อย มี ความปลอดภัยในชี วิตและ
ทรัพย์สิน ปลอดอาชญากรรม มีสุขภาวะ สุขอนามัยที่ดี มีความสุข มีความอบอุ่นในครอบครัวชุมชนเข้มแข็ง และ
มีสิ่งแวดล้อมที่ดี
ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง คือ มีค่าเฉลี่ย 3.397
อัน ดั บ ที่ 3 ด้ า นที่ 5 การวางผัง เมื อ งและผัง ชุ ม ชน พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ นฐาน สาธารณู ปโภค
สาธารณูปการ เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม การจัดการความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของบ้านเมือง การ
จัดการจราจร และภูมิทศั น์ของเมืองการบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม และที่สาคัญอย่างยิง่ คือ
การจัดการภัยพิบตั ิอุทกภัย วาตภัย ดินถล่ม ภัยแล้ง และอัคคีภยั
ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง คือ มีค่าเฉลี่ย 3.350
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4.5 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาของเทศบาล 4 ยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจาปี 2561
ตารางที่ 13 สรุปภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ
เทศบาล 4 ยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปี 2561
ยุทธศาสตร์ ด้าน
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเบี่ยงเบน
ระดับ
อันดับ
มาตรฐาน ความพึงพอใจ
1. พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี
3.477
.64
ปานกลาง
1
ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่
คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า
2. ร่ วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3.337
.63
ปานกลาง
3
รักษาสิ่ งแวดล้อม ป้ องกันน้ าท่วม สู่เมืองน่าอยูอ่ ย่าง
ยัง่ ยืน
3. ร่ วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวติ
3.301
.70
ปานกลาง
4
ที่ดีกว่า
4. ปรับปรุ งและพัฒนาการบริ หารจัดการองค์กร
3.346
.72
ปานกลาง
2
เทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริ หารจัดการที่ดี
โดยทุกภาคีมีส่วนร่ วมแบบบูรณาการรองรับความ
เปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริ ยะ
รวม
3.365
.61
ปานกลาง
จากการสารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ การดาเนิ น งานตามยุท ธศาสตร์ การพัฒ นาของ
เทศบาล 4 ยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประจาปี 2561 โดยการสุ่ ม
ตัวอย่างจากประชาชนที่เป็ นตัวแทนครัวเรื อนที่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช โดยแบ่ง
พื้นที่ออกเป็ น 20 ชุมชน และ 1 ย่านการค้า จานวน 400 คน และหน่วยงานของราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน
และอื่น ๆ ที่อยูใ่ นเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช จานวน 50 หน่วยงานผลปรากฏว่าประชาชนมี
ความพึงพอใจต่อการดาเนิ นงานตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาของเทศบาล 4 ยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนาเทศบาล
เมืองทุ่งสงในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง คือมีค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 3.365 โดยสามารถเรี ยงลาดับความพึงพอใจ 3
อันดับแรก ได้ดงั นี้
ความพึงพอใจมากทีส่ ุ ด 3 อันดับแรก (เรียงจากมากไปหาน้ อย)
อันดับที่ 1 ด้านที่ 1 พัฒนาการศึ กษา ศาสนา ประเพณี ศิ ลปวัฒนธรรม และการกี ฬาแบบบูรณาการสู่
คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า
ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง คือ มีค่าเฉลี่ย 3.477
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อันดับที่ 2 ด้านที่ 4 ปรับปรุ งและพัฒนาการบริ หารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริ หาร
จัดการที่ดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่ วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริ ยะ
ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง คือ มีค่าเฉลี่ย 3.346
อันดับที่ 3 ด้านที่ 2 ร่ วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่ งแวดล้อม ป้ องกันน้ าท่วม สู่
เมืองน่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน
ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง คือ มีค่าเฉลี่ย 3.337
ตารางที่ 14 จานวนและร้ อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการดาเนินงานของเทศบาลเมือง
ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปี 2561
ภารกิจ
น้ อย
น้ อย ปานกลาง
มาก มากทีส่ ุ ด
ทีส่ ุ ด
จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)
1. ด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน
1. การสร้าง/ปรับปรุ ง/บารุ งรักษาถนน สะพาน และปรับปรุ ง
ภูมิทศั น์มีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยและสวยงาม
2. มีการก่อสร้าง ปรับปรุ ง และบารุ งรักษาท่อระบายน้ า
คูคลอง
3. มีการดูแลคูระบายน้ า
4. มีการก่อสร้าง ปรับปรุ ง และบารุ งรักษาทางเท้า
5. มีแสงสว่างเพียงพอ สะดวกต่อการเดินทาง
6. มีระบุหมายเลขเสาไฟฟ้ าทุกเสา
7. มีสวนสาธารณะ สวนหย่อม สวยงามและเป็ นระเบียบ
8. การจัดการด้านการผังเมือง/การควบคุมอาคาร/การตรวจ
อาคาร
9. ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านโครงสร้างพื้นฐาน

14
(3.10)
13
(2.90)
14
(3.10)
18
(4.00)
10
(2.20)
20
(4.40)
16
(3.60)
20
(4.40)
14
(3.10)

34
(7.60)
43
(9.60)
43
(9.60)
47
(10.40)
48
(10.70)
48
(10.70)
47
(10.40)
34
(7.60)
25
(5.60)

182
(40.40)
154
(34.20)
176
(39.10)
199
(44.20)
137
(30.40)
146
(32.40)
165
(36.70)
174
(38.70)
136
(30.20)

186
(41.30)
218
(48.40)
192
(42.70)
173
(38.40)
216
(48.00)
186
(43.30)
159
(35.30)
189
(42.00)
236
(52.40)

34
(7.60)
22
(4.90)
25
(5.60)
13
(2.90)
39
(8.70)
41
(9.10)
63
(14.00)
33
(7.30)
39
(8.70)

17
(3.80)
19
(4.20)

35
(7.80)
34
(7.60)

188
(41.80)
106
(23.60)

180
(40.00)
243
(54.00)

30
(6.70)
48
(10.70)

2. ด้ านการศึกษา
10. การให้ความรู้และจัดกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์แก่เด็กและ
เยาวชน
11. การสนับสนุนการศึกษาในโรงเรี ยนและการเรี ยนรู้ของ
ประชาชน/ชุมชนเช่น มีหอสมุด/ที่อ่านหนังสื อพิมพ์ประจา
ชุมชน/อินเตอร์เน็ตชุมชน
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ภารกิจ

12. การส่ งเสริ มประชาชนมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น
13. พัฒนาการของนักเรี ยนในการอ่านและพูดภาษาไทย
14. พัฒนาการของนักเรี ยนในการอ่านและพูดภาษาอังกฤษ
15. ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา ด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน คุณธรรมจริ ยธรรม
(โรงเรี ยนเทศบาลวัดชัยชุมพล)
16. ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา ด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน คุณธรรมจริ ยธรรม
(โรงเรี ยนเทศบาลวัดโคกสะท้อน)
17. ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน คุณธรรมจริ ยธรรม
(โรงเรี ยนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ)
18. ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา ด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน คุณธรรมจริ ยธรรม
(โรงเรี ยนเทศบาลบ้านนาเหนือ)
19. ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา ด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน คุณธรรมจริ ยธรรม
(โรงเรี ยนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง)
20. ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน คุณธรรมจริ ยธรรม
(โรงเรี ยนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง)
21. ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา
ด้านสถานที่ อาหาร เครื่ องแต่งกาย และค่าใช้จ่าย
(โรงเรี ยนรี สอร์ทอนุบาลทุ่งสง)
22. ส่ งเสริ มและสนับสนุนโครงการอาหารเสริ มและอาหาร
กลางวันให้กบั เด็กนักเรี ยน
(โรงเรี ยนเทศบาลวัดชัยชุมพล)
23. ส่ งเสริ มและสนับสนุนโครงการอาหารเสริ มและอาหาร
กลางวันให้กบั เด็กนักเรี ยน
(โรงเรี ยนเทศบาลวัดโคกสะท้อน)

น้ อย
น้ อย ปานกลาง
มาก มากทีส่ ุ ด
ทีส่ ุ ด
จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)
16
(3.60)
16
(3.60)
20
(4.40)
16
(3.60)

44
(9.80)
34
(7.60)
53
(11.80)
32
(7.10)

192
(42.70)
150
(33.30)
229
(50.90)
139
(30.90)

169
(37.60)
208
(46.20)
134
(29.80)
222
(49.30)

29
(6.40)
42
(9.30)
14
(3.10)
41
(9.10)

14
(3.10)

37
(8.20)

152
(33.80)

227
(50.40)

20
(4.40)

16
(3.60)

34
(7.60)

152
(33.80)

232
(51.60)

16
(3.60)

12
(2.70)

33
(7.30)

136
(30.20)

248
(55.10)

21
(4.70)

8
(1.80)

41
(9.10)

117
(26.00)

252
(56.00)

32
(7.10)

9
(2.00)

35
(7.80)

142
(31.60)

238
(52.90)

26
(5.80)

10
(2.20)

31
(6.90)

160
(35.60)

225
(50.00)

24
(5.30)

10
(2.20)

49
(10.90)

138
(30.70)

222
(49.30)

31
(6.90)

13
(2.90)

36
(8.00)

160
(35.60)

216
(48.00)

25
(5.60)
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24. ส่ งเสริ มและสนับสนุนโครงการอาหารเสริ มและอาหาร
กลางวันให้กบั เด็กนักเรี ยน
(โรงเรี ยนเทศบาลบ้านนาเหนือ)
25. ส่ งเสริ มและสนับสนุนโครงการอาหารเสริ มและอาหาร
กลางวันให้กบั เด็กนักเรี ยน
(โรงเรี ยนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง)
26. ส่ งเสริ มและสนับสนุนโครงการอาหารเสริ มและอาหาร
กลางวันให้กบั เด็กนักเรี ยน
(โรงเรี ยนรี สอร์ทอนุบาลทุ่งสง)
27. การป้ องกันการเป็ นโรคหรื อโรคติดต่อของนักเรี ยน
28. การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรี ยนอย่างทัว่ ถึง
29. ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการศึกษา

น้ อย
น้ อย ปานกลาง
มาก มากทีส่ ุ ด
ทีส่ ุ ด
จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)
9
(2.00)

42
(9.30)

149
(33.10)

230
(51.10)

20
(4.40)

14
(3.10)

40
(8.90)

149
(32.70)

223
(49.60)

26
(5.80)

9
(2.00)

43
(9.60)

147
(32.70)

228
(50.70)

23
(5.10)

8
(1.80)
10
(2.20)
12
(2.70)

38
(8.40)
39
(8.70)
26
(5.80)

156
(34.70)
139
(30.90)
128
(28.40)

233
(51.80)
247
(54.90)
264
(58.70)

15
(3.30)
15
(3.30)
20
(4.40)

14
(3.10)

39
(8.70)

156
(34.70)

221
(49.10)

20
(4.40)

14
(3.10)

46
(10.20)

153
(34.00)

215
(48.00)

21
(4.70)

12
(2.70)
11
(2.40)
11
(2.40)
12
(2.70)
14
(3.10)
10
(2.20)

58
(12.90)
27
(6.00)
24
(5.30)
32
(7.10)
29
(6.40)
28
(6.20)

226
(50.20)
188
(41.80)
189
(42.00)
179
(39.80)
175
(38.90)
178
(39.60)

138
(30.70)
136
(30.20)
155
(34.40)
163
(36.20)
177
(39.30)
185
(41.10)

16
(3.60)
88
(19.60)
71
(15.80)
64
(14.20)
55
(12.20)
49
(10.90)

3. ด้ านสาธารณสุข
30. การรณรงค์และป้ องกันเฝ้ าระวังเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในพื้นที่ เช่น โครงการป้ องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ทั้งในและนอกโรงเรี ยน เป็ นต้น
31. ความพึงพอใจต่อการส่ งเสริ มและสนับสนุนการป้ องกัน
ปัญหายาเสพติด และลดอัตราการติดยาเสพติดในเยาวชน
และประชาชนทัว่ ไป
32. ความพึงพอใจต่อมาตรการการควบคุมสุ ขลักษณะที่ดีใน
การผลิตอาหารของร้านอาหารแผงลอย
33. ส่ งเสริ มและสนับสนุนการดาเนินงานด้านการกีฬา
34. ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ประชาชนออกกาลังกาย
35. ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้มีการแข่งขันกีฬาในทุกระดับ
36. ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้นกั เรี ยนเข้าร่ วมการแข่งขันกีฬา
ตามศักยภาพและความพร้อม
37. ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านสาธารณสุ ข
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น้ อย
น้ อย ปานกลาง
มาก มากทีส่ ุ ด
ทีส่ ุ ด
จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)

4. ด้ านบริการสังคมและสวัสดิการ
38. การจัดกิจกรรมนันทนาการให้แก่ประชาชนในทุกกลุ่มอายุ
39. พัฒนาทักษะด้านการกีฬาของเยาวชนและประชาชน เพื่อ
นาสู่ ความเป็ นมืออาชีพ
40. จัดให้มีการแข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ โดยมีเทศบาลเมือง
ทุ่งสงเป็ นเจ้าภาพ
41. จัดให้มีการแข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ โดยมีเทศบาลเมือง
ทุ่งสงร่ วมกับหน่วยงานอื่น ๆ
42. การจัดพื้นที่สาหรับจัดกิจกรรมนันทนาการ/ ออกกาลังกาย
43. การดูแลสวัสดิการในด้านต่าง ๆ แก่เด็ก คนพิการ ผูส้ ู งอายุ
และผูป้ ่ วยโรคเอดส์
44. มีการส่ งเสริ ม พัฒนางานสาธารณะสุ ขมูลฐาน ป้ องกัน เฝ้ า
ระวัง และรณรงค์ให้เกิดสุ ขภาพที่ดีแก่ประชาชน เช่น การ
ดูแลสุ ขภาพประชาชนในชุมชนโดยอาสาสมัคร
สาธารณสุ ข (อสม.) เป็ นต้น
45. มีการป้ องกัน เฝ้ าระวังโรคไข้เลือดออก
46. การส่ งเสริ ม สนับสนุนความเข้มแข็งแก่ชุมชน ให้ชุมชน
บริ หารจัดการด้วยตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
47. ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านบริ การสังคมและ
สวัสดิการ

12
(2.70)
13
(2.90)
11
(2.40)
15
(3.30)
14
(3.10)
13
(2.90)
13
(2.90)

49
(10.90)
46
(10.20)
24
(5.30)
39
(8.70)
49
(10.90)
59
(13.10)
62
(13.80)

237
(52.70)
190
(42.20)
189
(42.00)
169
(37.60)
172
(38.20)
162
(36.00)
151
(33.60)

132
(29.30)
173
(38.40)
155
(34.40)
163
(36.20)
155
(34.40)
184
(40.90)
203
(45.10)

20
(4.40)
28
(6.20)
71
(15.80)
64
(14.20)
60
(13.30)
32
(7.10)
21
(4.70)

17
(3.80)
19
(4.20)
13
(2.90)

42
(9.30)
44
(9.80)
37
(8.20)

149
(33.10)
205
(45.60)
181
(42.20)

218
(48.40)
165
(36.70)
194
(43.10)

24
(5.30)
17
(3.80)
25
(5.60)

8
(1.80)

49
(10.90)

194
(43.10)

178
(39.60)

21
(4.70)

13
(2.90)

43
(9.60)

185
(41.10)

194
(43.10)

15
(3.30)

17
(3.80)
13
(2.90)

55
(12.20)
71
(15.80)

204
(45.30)
198
(44.00)

159
(35.30)
154
(34.20)

15
(3.30)
14
(3.10)

5. ด้ านการจัดการด้ านสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากร
48. การส่ งเสริ มอนุรักษ์ดา้ นสิ่ งแวดล้อม/การจัดการด้าน
สิ่ งแวดล้อม เช่น การลดภาวะโลกร้อน การจัดการด้านขยะ
น้ า ป่ า บาบัดน้ าเสี ยสิ่ งปฏิกลู เป็ นต้น
49. การรณรงค์ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการดูแล
รักษาความสะอาด และสร้างจิตสานึกในการแก้ไขปัญหา
สิ่ งแวดล้อม และอนุรักษ์คูคลอง
50. ความพึงพอใจต่อการส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ทา
การเกษตรปลอดสารพิษ
51. ความพึงพอใจต่อโครงการพลิกถุงพลิกโลกมุ่งสู่ ทุ่งสงเมือง
คาร์บอนต่า
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น้ อย
น้ อย ปานกลาง
มาก มากทีส่ ุ ด
ทีส่ ุ ด
จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)

52. ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการจัดการ
สิ่ งแวดล้อมและทรัพยากร

8
(1.80)

39
(8.70)

203
(45.10)

185
(41.10)

15
(3.30)

12
(2.70)
17
(3.80)

49
(10.90)
47
(10.40)

233
(51.80)
233
(51.80)

136
(30.20)
139
(30.90)

20
(4.40)
14
(3.10)

16
(3.60)

45
(10.00)

229
(50.90)

148
(32.90)

12
(2.70)

15
(3.30)

39
(8.70)

220
(48.90)

157
(34.90)

19
(4.20)

9
(2.00)

44
(9.80)

156
(34.70)

218
(48.40)

23
(5.10)

11
(2.40)
18
(4.00)

34
(7.60)
42
(9.30)

133
(29.60)
173
(38.40)

251
(55.80)
201
(44.70)

21
(4.70)
16
(3.60)

17
(3.80)
18
(4.00)
11
(2.40)

35
(7.80)
38
(8.40)
33
(7.30)

140
(31.10)
152
(33.80)
141
(31.30)

246
(54.70)
230
(51.10)
252
(56.00)

12
(2.70)
12
(2.70)
13
(2.90)

13
(2.90)
12
(2.70)

81
(18.00)
51
(11.30)

183
(40.70)
217
(48.20)

144
(32.00)
158
(35.10)

29
(6.40)
12
(2.70)

6. ด้ านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ
53. การส่ งเสริ มด้านเศรษฐกิจในภาพรวม/เศรษฐกิจชุมชน เช่น
การส่ งเสริ มพัฒนาอาชีพหรื อสร้างรายได้แก่ชุมชน เป็ นต้น
54. การจัดการแข่งขันกีฬาระดับประเทศ/มืออาชีพ เป็ นการ
กระตุน้ เศรษฐกิจ การค้า แก่ผปู้ ระกอบการ พ่อค้า แม่คา้
และประชาชนในอาเภอทุ่งสง ทาให้มีรายได้เพิ่มมากยิง่ ขึ้น
55. การส่ งเสริ มและสนับสนุนให้องค์กร หน่วยงาน สมาคม
และชมรมต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวของเทศบาล
56. ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ

7. ด้ านเศรษฐกิจ การวางแผนส่ งเสริมการลงทุน
ยกรรมและการท่ องเทีย่ ว

พาณิช

57. พัฒนา และปรับปรุ ง พร้อมทั้งจัดหาเครื่ องมือเครื่ องใช้ใน
การจราจร และส่ งเสริ มความร่ วมมือของประชาชนให้
ปฏิบตั ิตามกฎจราจร
58. ไฟฟ้ าสาธารณะมีอย่างเพียงพอ ทัว่ ถึง ทาให้เกิดความ
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
59. การจัดระเบียบจราจรทางถนน ทางเท้า และความไม่เป็ น
ระเบียบเรี ยบร้อยของเมือง เช่น หาบเร่ แผงลอย และการรุ ก
ล้ าที่สาธารณะ เป็ นต้น
60. การดูแลความสงบและความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
ของประชาชน
61. ภาพรวมการดาเนินงานของเทศกิจ
62. ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความ
สงบปลอดภัยในชุมชน

8. ด้ านการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
63. การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนด้านน้ าท่วม
64. การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนด้านภัยแล้ง
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65. การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนด้านอัคคีภยั
66. การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนด้านวาตภัย
67. การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนด้านอุบตั ิเหตุ
68. ความพึงพอใจต่อโครงการบริ หารจัดการน้ าท่วมเมือง ทุ่ง
สงแบบบูรณาการ
69. ความพึงพอใจต่อการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
70. ความพึงพอใจต่อการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้ องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยกับประชาชนในพื้นที่
71. ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการป้ องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

น้ อย
น้ อย ปานกลาง
มาก มากทีส่ ุ ด
ทีส่ ุ ด
จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)
12
(2.70)
19
(4.20)
18
(4.00)
16
(3.60)
12
(2.70)
16
(3.60)
13
(2.90)

47
(10.40)
49
(10.90)
39
(8.70)
45
(10.00)
53
(11.80)
32
(7.10)
26
(5.80)

217
(48.20)
206
(45.80)
233
(51.80)
197
(43.80)
212
(47.10)
210
(46.70)
206
(45.80)

160
(35.60)
160
(35.60)
144
(32.00)
168
(37.30)
151
(33.60)
175
(38.90)
185
(41.10)

14
(3.10)
16
(3.60)
16
(3.60)
24
(5.30)
22
(4.90)
17
(3.80)
20
(4.40)

9
(2.00)

19
(4.20)

176
(39.10)

193
(42.90)

53
(11.80)

10
(2.20)

26
(5.80)

182
(40.40)

179
(39.80)

53
(11.80)

12
(2.70)
11
(2.40)

21
(4.70)
17
(3.80)

185
(41.10)
178
(39.60)

176
(39.10)
185
(41.10)

56
(12.40)
59
(13.10)

14
(3.10)

41
(9.10)

176
(39.10)

190
(42.20)

29
(6.40)

11
(2.40)

41
(9.10)

169
(37.60)

211
(46.90)

18
(4.00)

9. ด้ านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมประเพณี
72. การจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อส่ งเสริ มและอนุรักษ์
วัฒนธรรม และประเพณี หรื อภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เทศบาล
ดาเนินการเอง
73. การจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อส่ งเสริ มและอนุรักษ์
วัฒนธรรม และประเพณี หรื อภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เทศบาล
สนับสนุนงบประมาณให้ชุมชนดาเนินการ
74. มีการพัฒนา ปรับปรุ งสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ เช่น ถ้ าตลอด/
มูลนิธิซาปอกง (เจ้าแม่กวนอิม) เป็ นต้น
75. ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการทานุบารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

10. ด้ านการบริหารจัดการเทศบาล
76. เทศบาลรับฟังความคิดเห็นหรื อข้อเสนอแนะจากประชาชน
และมีช่องทางให้ท่านแสดงความคิดเห็นหรื อเสนอแนะ
วิธีการดาเนินงาน
77. การดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล
เป็ นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
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78. การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ขอ้ มูล
ข่าวสาร ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ของเทศบาลก่อน
ดาเนินงาน และการรายงานผลการดาเนินงานให้ประชาชน
รับทราบภายหลังจากการดาเนินงานเสร็ จสิ้ นแล้ว โดยผ่าน
ทางสื่ อต่าง ๆ เช่น วิทยุ หอกระจายข่าว วารสาร แผ่นพับ
และเว็บไซต์ www.thungsong.com เป็ นต้น
79. การดาเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของประชาชนโดยคณะ
ผูบ้ ริ หารใช้วธิ ีการแก้ไขปัญหาแบบมีส่วนร่ วม (บูรณาการ)
โดยประสานงาน โดยเน้นการมีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่ วน
ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน เช่น การแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมแบบบูรณาการ การแก้ไขปัญหาจราจร แบบบูรณาการ
เป็ นต้น
80. ประชาชนได้รับประโยชน์จากผลการดาเนินงานโครงการ/
กิจกรรมอันนาไปสู่ การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้
81. เทศบาลมีการพบปะประชาชนเพื่อให้บริ การนอกสถานที่
82. การส่ งเสริ มกระบวนการการมีส่วนร่ วมของประชาชนใน
ด้านต่าง ๆ
83. ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการบริ หารจัดการ
เทศบาล

น้ อย
น้ อย ปานกลาง
มาก มากทีส่ ุ ด
ทีส่ ุ ด
จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)
14
(3.10)

36
(8.00)

191
(42.40)

162
(36.00)

47
(10.40)

15
(3.30)

34
(7.60)

194
(43.10)

190
(42.20)

17
(3.80)

14
(3.10)

41
(9.10)

208
(46.20)

172
(38.20)

15
(3.30)

13
(2.90)
13
(2.90)
10
(2.20)

53
(11.80)
45
(10.00)
35
(7.80)

226
(50.20)
211
(46.90)
181
(40.20)

147
(32.70)
167
(37.10)
209
(46.40)

11
(2.40)
14
(3.10)
15
(3.30)
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ตารางที่ 15 สรุปเปรียบเทียบความพึงพอใจของชุมชนต่ าง ๆ ทีม่ ตี ่อการดาเนินงานของเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช 3 ปี ย้ อนหลัง (ประจาปี 2559-2561)
ชุมชน
ค่ าเฉลีย่
ระดับความพึงพอใจ
2559
2560
2561
2559
2560
2561
1. ท่าแพใต้
3.449 3.463 3.035 ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
2. ตะวันออกวัดชัยชุมพล

3.157

3.117

3.587

ปานกลาง

ปานกลาง

มาก

3. หลังโรงพยาบาลทุ่งสง

3.632

3.340

3.671

มาก

ปานกลาง

มาก

4. ตลาดใน
5. เขาปรี ดี

3.601
2.449

3.808
3.559

3.881
3.437

มาก
น้อย

มาก
มาก

มาก
ปานกลาง

6. สะพานเหล็ก

3.337

3.181

2.402

ปานกลาง

ปานกลาง

น้อย

7. บ้านพักรถไฟทุ่งสง

3.202

3.313

2.890

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

8. เสริ มชาติ

3.303

3.035

3.509

ปานกลาง

ปานกลาง

มาก

9. หมู่บา้ นพัฒนา

3.364

3.055

3.520

ปานกลาง

ปานกลาง

มาก

10. เปรมประชา

3.405

2.528

3.262

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

11. ประชาอุทิศ

1.968

3.336

3.817

น้อย

ปานกลาง

มาก

12. บ้านนาเหนือ

3.256

3.287

3.927

ปานกลาง

ปานกลาง

มาก

13. ยุทธศาสตร์

3.077

3.318

3.248

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

14. บ้านในหวัง
15. ทุ่งสง-ห้วยยอด

3.699
3.497

2.727
3.346

2.885
3.442

มาก
ปานกลาง

ปานกลาง
ปานกลาง

ปานกลาง
ปานกลาง

16. ทุ่งสง-นาบอน
17. ท่าแพเหนือ

3.400
3.166

3.614
3.372

2.647
3.435

ปานกลาง
ปานกลาง

มาก
ปานกลาง

ปานกลาง
ปานกลาง

18. ตลาดสด

3.767

2.989

2.976

มาก

ปานกลาง

ปานกลาง

19. โดมทองธานี (ท่าแพ)

3.057

3.158

3.678

ปานกลาง

ปานกลาง

มาก

20. ราชบริ พาร
21. ย่านการค้า

3.766
3.248

3.289
3.200

3.311
3.732

มาก
ปานกลาง

ปานกลาง
ปานกลาง

ปานกลาง
มาก

22. หน่วยงานของ
ราชการ รัฐวิสาหกิจ
องค์กรเอกชน และอื่น ๆ
รวม

3.464

3.204

3.577

ปานกลาง

ปานกลาง

มาก

3.199

3.273

3.403

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง
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4.6 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมือง
ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปี 2561
ตารางที่ 16 สรุปภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปี 2561
ประเด็น
ค่ าเฉลีย่ ค่ าเบี่ยงเบน
ระดับ
อันดับ
มาตรฐาน ความพึงพอใจ
1. ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น.
3.36
.92
ปานกลาง
5
2. ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น.
3.43
.91
ปานกลาง
2
3. ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น.
3.43
.95
ปานกลาง
2
4. โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด
3.38
.90
ปานกลาง
4
5. ความพึงพอใจต่อการปฏิบตั ิหน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด
3.40
.95
ปานกลาง
3
6. ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทาความสะอาด/การดูด
3.33
.96
ปานกลาง
6
ฝุ่ น
7. พนักงานกวาดขยะปฏิบตั ิหน้าที่ได้ทวั่ ถึงในพื้นที่รับผิดชอบเพียงใด
3.36
.99
ปานกลาง
5
8. ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด
3.45
.93
ปานกลาง
1
รวม
3.391
.86
ปานกลาง
จากการสารวจความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด
นครศรี ธรรมราช ประจาปี 2561 โดยการสุ่ มตัวอย่างจากประชาชนที่เป็ นตัวแทนครัวเรื อนที่อาศัยในเขตเทศบาล
เมื องทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช โดยแบ่ งพื้นที่ ออกเป็ น 20 ชุ มชน 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 จัง หวัด
นครศรี ธรรมราช จานวน 50 หน่ วยงานผลปรากฏว่าประชาชนมี ความพึงพอใจต่อการรักษาความสะอาดของ
เทศบาลเมื องทุ่ งสงในภาพรวมอยู่ ในระดับ ปานกลาง คือมีค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 3.391 โดยสามารถเรี ยงลาดับความ
พึงพอใจ 3 อันดับแรก ได้ดงั นี้
ความพึงพอใจมากทีส่ ุ ด 3 อันดับแรก (เรียงจากมากไปหาน้ อย)
อันดับที่ 1 ประเด็นที่ 8 ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด
ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง คือ มีค่าเฉลี่ย 3.45
อันดับที่ 2 ประเด็นที่ 2 ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น.
ประเด็นที่ 3 ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น.
ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง คือ มีค่าเฉลี่ย 3.43
อันดับที่ 3 ประเด็นที่ 5 ความพึงพอใจต่อการปฏิบตั ิหน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด
ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง คือ มีค่าเฉลี่ย 3.40
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ตารางที่ 17 ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปี 2561
เขต 1 ถนนชนปรีดา จากสี่แยกตลาดเกษตรผ่านเทศบาลถึงโรงแรมไทยวัฒนาทั้งสองฝั่งถนน
ประเด็น
ค่ าเฉลีย่ ค่ าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น.
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น.
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น.
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด
ความพึงพอใจต่อการปฏิบตั ิหน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทาความสะอาด/การดูดฝุ่ น
พนักงานกวาดขยะปฏิบตั ิหน้าที่ได้ทวั่ ถึงในพื้นที่รับผิดชอบเพียงใด
ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด
รวม

4.04
4.00
4.15
3.87
4.00
3.96
3.98
4.04
4.01

.67
.76
.63
.54
.73
.76
.65
.63
.58

ตารางที่ 18 ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปี 2561
เขต 2 ถนนชนปรีดา ตั้งแต่ โรงแรมไทยวัฒนาถึง สานัก ร.ส.พ ทั้งสองฝั่งถนน
ประเด็น
ค่ าเฉลีย่ ค่ าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น.
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น.
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น.
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด
ความพึงพอใจต่อการปฏิบตั ิหน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทาความสะอาด/การดูดฝุ่ น
พนักงานกวาดขยะปฏิบตั ิหน้าที่ได้ทวั่ ถึงในพื้นที่รับผิดชอบเพียงใด
ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด
รวม

4.04
4.00
4.15
3.87
4.00
3.96
3.98
4.04
4.01

.67
.76
.63
.54
.73
.76
.65
.63
.58

ระดับ
ความ
พึงพอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ระดับ
ความ
พึงพอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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ตารางที่ 19 ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปี 2561
เขต 3 ถนนชนปรีดา จากสานักงาน ร.ส.พ. ไปถึงสามแยกถนนเข้ ายุทธศาสตร์ และถนนข้ างสวนหลวงเลีย้ วขวา
ถึงหน้ าโรงเรียนสตรีท่ งุ สง ทั้งสองฝั่งถนนและเกาะกลาง
ประเด็น
ค่ าเฉลีย่ ค่ าเบี่ยงเบน
ระดับ
มาตรฐาน
ความ
พึงพอใจ
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น.
4.04
.67
มาก
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น.
4.00
.76
มาก
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น.
4.15
.63
มาก
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด
3.87
.54
มาก
ความพึงพอใจต่อการปฏิบตั ิหน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด
4.00
.73
มาก
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทาความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.96
.76
มาก
พนักงานกวาดขยะปฏิบตั ิหน้าที่ได้ทวั่ ถึงในพื้นที่รับผิดชอบเพียงใด
3.98
.65
มาก
ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด
4.04
.63
มาก
รวม
4.01
.58
มาก
ตารางที่ 20 ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปี 2561
เขต 4 จากสี่แยกชนปรีดา ไปถึงสี่แยกชัยชุมพลเลีย้ วซ้ ายถึงโรงเรียนสตรีท่ งุ สง ทั้งสองฝั่งถนนและเกาะกลาง
ประเด็น
ค่ าเฉลีย่ ค่ าเบี่ยงเบน
ระดับ
มาตรฐาน
ความ
พึงพอใจ
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น.
4.04
.67
มาก
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น.
4.00
.76
มาก
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น.
4.15
.63
มาก
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด
3.87
.54
มาก
ความพึงพอใจต่อการปฏิบตั ิหน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด
4.00
.73
มาก
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทาความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.96
.76
มาก
พนักงานกวาดขยะปฏิบตั ิหน้าที่ได้ทวั่ ถึงในพื้นที่รับผิดชอบเพียงใด
3.98
.65
มาก
ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด
4.04
.63
มาก
รวม
4.01
.58
มาก

57
ตารางที่ 21 ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปี 2561
เขต 5 ถนนชัยชุมพล ซอย 1 ซอย 2 และซอยชื่นใจ ทั้งสองฝั่งถนน
ประเด็น
ค่ าเฉลีย่ ค่ าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น.
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น.
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น.
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด
ความพึงพอใจต่อการปฏิบตั ิหน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทาความสะอาด/การดูดฝุ่ น
พนักงานกวาดขยะปฏิบตั ิหน้าที่ได้ทวั่ ถึงในพื้นที่รับผิดชอบเพียงใด
ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด
รวม

3.93
3.79
3.57
3.79
3.79
3.64
3.64
3.93
3.759

.48
.58
.65
.43
.58
.75
.75
.62
.41

ระดับ
ความ
พึงพอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ตารางที่ 22 ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปี 2561
เขต 6 ถนนทางหลวง 403 (เพชรเกษม) จากเขตป้ ายเข้ าเมืองทุ่งสง-สุ ราษฎร์ เยือ้ งร้ านยงเจริญถึงธนาคาร ธ.ก.ส.
ถึงตู้เอทีเอ็ม ทั้งสองฝั่งถนน
ประเด็น
ค่ าเฉลีย่ ค่ าเบี่ยงเบน
ระดับ
มาตรฐาน
ความ
พึงพอใจ
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น.
3.33
.52
ปานกลาง
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น.
3.83
.41
มาก
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น.
3.83
.41
มาก
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด
3.83
.41
มาก
ความพึงพอใจต่อการปฏิบตั ิหน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด
3.83
.41
มาก
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทาความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.83
.41
มาก
พนักงานกวาดขยะปฏิบตั ิหน้าที่ได้ทวั่ ถึงในพื้นที่รับผิดชอบเพียงใด
3.83
.41
มาก
ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด
3.83
.41
มาก
รวม
3.77
.38
มาก
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ตารางที่ 23 ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปี 2561
เขต 7 ถนนทางหลวง 403 (เพชรเกษม) จากปากทางเข้ าถนนเวชพฤษพิทกั ษ์ ถึงสี่แยกชัยชุมพล ทั้งสองฝั่งถนน
และบนสะพานลอยชัยชุมพล
ประเด็น
ค่ าเฉลีย่ ค่ าเบี่ยงเบน
ระดับ
มาตรฐาน
ความ
พึงพอใจ
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น.
4.04
.67
มาก
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น.
4.00
.76
มาก
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น.
4.15
.63
มาก
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด
3.87
.54
มาก
ความพึงพอใจต่อการปฏิบตั ิหน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด
4.00
.73
มาก
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทาความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.96
.76
มาก
พนักงานกวาดขยะปฏิบตั ิหน้าที่ได้ทวั่ ถึงในพื้นที่รับผิดชอบเพียงใด
3.98
.65
มาก
ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด
4.04
.63
มาก
รวม
4.01
.58
มาก
ตารางที่ 24 ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปี 2561
เขต 8 ถนนทางหลวง 403 (เพชรเกษม) ตั้งแต่ ป้อมยามรถไฟตรงไปถึงสามแยกบ่ อนวัวเก่ าทั้งสองฝั่งถนน เกาะ
กลางและซอยหมู่บ้านเอกวัฒน์
ประเด็น
ค่ าเฉลีย่ ค่ าเบี่ยงเบน
ระดับ
มาตรฐาน
ความ
พึงพอใจ
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น.
3.56
1.04
มาก
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น.
3.52
.96
มาก
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น.
3.44
1.16
ปานกลาง
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด
3.56
1.04
มาก
ความพึงพอใจต่อการปฏิบตั ิหน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด
3.48
1.05
ปานกลาง
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทาความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.64
1.00
มาก
พนักงานกวาดขยะปฏิบตั ิหน้าที่ได้ทวั่ ถึงในพื้นที่รับผิดชอบเพียงใด
3.40
0.08
ปานกลาง
ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด
3.56
.96
มาก
รวม
3.52
.99
มาก
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ตารางที่ 25 ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปี 2561
เขต 9 ถนนทางหลวง 403 (เพชรเกษม) จากสามแยกบ่ อยวัวเก่ าถึงศู นย์ สุขภาพชุมชนบ้ านนาเหนือ (4 ช่ องทาง)
และซอยโรงพระซาปอกงทั้งสองฝั่งถนนและเกาะกลาง
ประเด็น
ค่ าเฉลีย่ ค่ าเบี่ยงเบน
ระดับ
มาตรฐาน
ความ
พึงพอใจ
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น.
4.24
.44
มาก
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น.
4.18
.64
มาก
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น.
4.12
.49
มาก
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด
4.18
.53
มาก
ความพึงพอใจต่อการปฏิบตั ิหน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด
3.94
.43
มาก
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทาความสะอาด/การดูดฝุ่ น 4.00
.50
มาก
พนักงานกวาดขยะปฏิบตั ิหน้าที่ได้ทวั่ ถึงในพื้นที่รับผิดชอบเพียงใด
4.00
.35
มาก
ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด
4.06
.43
มาก
รวม
4.09
.37
มาก
ตารางที่ 26 ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปี 2561
เขต 10 ถนนทุ่งสง-นาบอน จากหน้ าหอสมุดสุ ดเขตถนน (เชื่อมถนนชะมายตรงไปโรงเรียนพาณิชย์) รวมซอย
2,4,6 ทั้งสองฝั่ง
ประเด็น
ค่ าเฉลีย่ ค่ าเบี่ยงเบน
ระดับ
มาตรฐาน
ความ
พึงพอใจ
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น.
2.07
.78
น้อย
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น.
2.00
.78
น้อย
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น.
1.89
.75
น้อย
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด
1.74
.66
น้อย
ความพึงพอใจต่อการปฏิบตั ิหน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด
1.70
.78
น้อย
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทาความสะอาด/การดูดฝุ่ น 1.59
.69
น้อย
พนักงานกวาดขยะปฏิบตั ิหน้าที่ได้ทวั่ ถึงในพื้นที่รับผิดชอบเพียงใด
1.52
.70
น้อย
ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด
1.74
.71
น้อย
รวม
1.78
.64
น้ อย

60
ตารางที่ 27 ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปี 2561
เขต 11 ถนนทุ่งสง – นาบอน ซอย 1 ถนนเชื่อมระหว่ างซอย 1 กับ ซอย 3 ทั้งสองฝั่งถนนและในซอยเขาตาเล่ ง
ประเด็น
ค่ าเฉลีย่ ค่ าเบี่ยงเบน
ระดับ
มาตรฐาน
ความ
พึงพอใจ
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น.
2.07
.78
น้อย
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น.
2.00
.78
น้อย
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น.
1.89
.75
น้อย
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด
1.74
.66
น้อย
ความพึงพอใจต่อการปฏิบตั ิหน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด
1.70
.78
น้อย
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทาความสะอาด/การดูดฝุ่ น 1.59
.69
น้อย
พนักงานกวาดขยะปฏิบตั ิหน้าที่ได้ทวั่ ถึงในพื้นที่รับผิดชอบเพียงใด
1.52
.70
น้อย
ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด
1.74
.71
น้อย
รวม
1.78
.64
น้ อย
ตารางที่ 28 ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปี 2561
เขต 12 ถนนข้ างโรงพยาบาล ถนนหน้ าวัดชัยชุมพล ชุมชนหลังโรงพยาบาลเก่ าและหน้ าโรงพยาบาลเก่ าถึงประตู
ทางเข้ าและถนนเลียบรถไฟทุ่งสง-กันตัง ทั้งสองฝั่งถนน
ประเด็น
ค่ าเฉลีย่ ค่ าเบี่ยงเบน
ระดับ
มาตรฐาน
ความ
พึงพอใจ
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น.
3.93
.48
มาก
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น.
3.79
.58
มาก
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น.
3.57
.65
มาก
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด
3.79
.43
มาก
ความพึงพอใจต่อการปฏิบตั ิหน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด
3.79
.58
มาก
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทาความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.64
.75
มาก
พนักงานกวาดขยะปฏิบตั ิหน้าที่ได้ทวั่ ถึงในพื้นที่รับผิดชอบเพียงใด
3.64
.75
มาก
ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด
3.93
.62
มาก
รวม
3.759
.41
มาก
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ตารางที่ 29 ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปี 2561
เขต 13 ถนนทุ่งสง-นาบอน ทั้งสองฝั่งถนน ซอย 3, 5, 7
ประเด็น
ค่ าเฉลีย่ ค่ าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น.
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น.
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น.
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด
ความพึงพอใจต่อการปฏิบตั ิหน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทาความสะอาด/การดูดฝุ่ น
พนักงานกวาดขยะปฏิบตั ิหน้าที่ได้ทวั่ ถึงในพื้นที่รับผิดชอบเพียงใด
ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด
รวม

2.07
2.00
1.89
1.74
1.70
1.59
1.52
1.74
1.78

.78
.78
.75
.66
.78
.69
.70
.71
.64

ระดับ
ความ
พึงพอใจ
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
น้ อย

ตารางที่ 30 ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปี 2561
เขต 14 ถนนธรรมสุนทรอุทศิ ตั้งแต่ สามแยกชนปรีดาถึงหน้ าร้ านขายของร้ านลุงเม็ง ทั้งสองฝั่งถนน
ประเด็น
ค่ าเฉลีย่ ค่ าเบี่ยงเบน
ระดับ
มาตรฐาน
ความ
พึงพอใจ
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น.
4.04
.67
มาก
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น.
4.00
.76
มาก
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น.
4.15
.63
มาก
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด
3.87
.54
มาก
ความพึงพอใจต่อการปฏิบตั ิหน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด
4.00
.73
มาก
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทาความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.96
.76
มาก
พนักงานกวาดขยะปฏิบตั ิหน้าที่ได้ทวั่ ถึงในพื้นที่รับผิดชอบเพียงใด
3.98
.65
มาก
ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด
4.04
.63
มาก
รวม
4.01
.58
มาก
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ตารางที่ 31 ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปี 2561
เขต 15 ถนนธรรมสุนทรอุทศิ ตั้งแต่ หน้ าร้ านขายของลุงเม็งถึงสะพานปูนหน้ าวัดโคกสะท้ อน ทั้งสองฝั่งถนนและ
เชื่อมระหว่ างซอยเจ้ าจอมกับถนนผดุงราษฎร์
ประเด็น
ค่ าเฉลีย่ ค่ าเบี่ยงเบน
ระดับ
มาตรฐาน
ความ
พึงพอใจ
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น.
4.04
.67
มาก
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น.
4.00
.76
มาก
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น.
4.15
.63
มาก
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด
3.87
.54
มาก
ความพึงพอใจต่อการปฏิบตั ิหน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด
4.00
.73
มาก
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทาความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.96
.76
มาก
พนักงานกวาดขยะปฏิบตั ิหน้าที่ได้ทวั่ ถึงในพื้นที่รับผิดชอบเพียงใด
3.98
.65
มาก
ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด
4.04
.63
มาก
รวม
4.01
.58
มาก
ตารางที่ 32 ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปี 2561
เขต 16 ถนนภราดร จากหน้ าวัดโคกสะท้ อนถึงเสาไฟฟ้าหนาบ้ านหมอพิชัย และซอยลุงน้ อม สุ ชาติพงษ์ ทั้งสอง
ฝั่งถนนและซอยบ้ านจ่ าติก๊
ประเด็น
ค่ าเฉลีย่ ค่ าเบี่ยงเบน
ระดับ
มาตรฐาน
ความ
พึงพอใจ
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น.
2.07
.78
น้อย
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น.
2.00
.78
น้อย
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น.
1.89
.75
น้อย
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด
1.74
.66
น้อย
ความพึงพอใจต่อการปฏิบตั ิหน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด
1.70
.78
น้อย
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทาความสะอาด/การดูดฝุ่ น 1.59
.69
น้อย
พนักงานกวาดขยะปฏิบตั ิหน้าที่ได้ทวั่ ถึงในพื้นที่รับผิดชอบเพียงใด
1.52
.70
น้อย
ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด
1.74
.71
น้อย
รวม
1.78
.64
น้ อย
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ตารางที่ 33 ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปี 2561
เขต 17 ถนนธรรมสุนทรอุทศิ ตั้งแต่ แยกคลีนิคหมอพิชัย ถึงร้ านผ้าป้ าตุ้ม ทั้งสองฝั่งถนน
ประเด็น
ค่ าเฉลีย่ ค่ าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น.
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น.
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น.
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด
ความพึงพอใจต่อการปฏิบตั ิหน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทาความสะอาด/การดูดฝุ่ น
พนักงานกวาดขยะปฏิบตั ิหน้าที่ได้ทวั่ ถึงในพื้นที่รับผิดชอบเพียงใด
ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด
รวม

4.04
4.00
4.15
3.87
4.00
3.96
3.98
4.04
4.01

.67
.76
.63
.54
.73
.76
.65
.63
.58

ตารางที่ 34 ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปี 2561
เขต 18 ถนนธรรมสุนทรอุทศิ ตั้งแต่ ร้านผ้าป้ าตุ้มถึงแยกเข้ าตลาดสดเทศบาล ทั้งสองฝั่งถนน
ประเด็น
ค่ าเฉลีย่ ค่ าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น.
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น.
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น.
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด
ความพึงพอใจต่อการปฏิบตั ิหน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทาความสะอาด/การดูดฝุ่ น
พนักงานกวาดขยะปฏิบตั ิหน้าที่ได้ทวั่ ถึงในพื้นที่รับผิดชอบเพียงใด
ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด
รวม

4.04
4.00
4.15
3.87
4.00
3.96
3.98
4.04
4.01

.67
.76
.63
.54
.73
.76
.65
.63
.58

ระดับ
ความ
พึงพอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ระดับ
ความ
พึงพอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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ตารางที่ 35 ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปี 2561
เขต 19 ถนนผดุงราษฎร์ จากสามแยกร้ านศรีทองถึงสี่แยกเจ้ าจอมและผดุงราษฎร์ ซอย 1, 2 ทั้งสองฝั่งถนน
ประเด็น
ค่ าเฉลีย่ ค่ าเบี่ยงเบน
ระดับ
มาตรฐาน
ความ
พึงพอใจ
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น.
2.80
.45
ปานกลาง
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น.
3.00
.00
ปานกลาง
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น.
3.20
.45
ปานกลาง
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด
3.00
.00
ปานกลาง
ความพึงพอใจต่อการปฏิบตั ิหน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด
3.20
.45
ปานกลาง
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทาความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.00
.00
ปานกลาง
พนักงานกวาดขยะปฏิบตั ิหน้าที่ได้ทวั่ ถึงในพื้นที่รับผิดชอบเพียงใด
3.20
.45
ปานกลาง
ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด
3.20
.45
ปานกลาง
รวม
3.08
.17
ปานกลาง
ตารางที่ 36 ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปี 2561
เขต 20 ถนนนิกรบารุง จากสามแยกร้ านบุญแสงการแว่ นถึงสามแยกเข้ าตลาดสด และตรอกหลังร้ านท่ านพานิช
ตลอดถึงคลีนิคหมอบูรณะ ทั้งสองฝั่งถนน
ประเด็น
ค่ าเฉลีย่ ค่ าเบี่ยงเบน
ระดับ
มาตรฐาน
ความ
พึงพอใจ
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น.
2.80
.45
ปานกลาง
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น.
3.00
.00
ปานกลาง
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น.
3.20
.45
ปานกลาง
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด
3.00
.00
ปานกลาง
ความพึงพอใจต่อการปฏิบตั ิหน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด
3.20
.45
ปานกลาง
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทาความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.00
.00
ปานกลาง
พนักงานกวาดขยะปฏิบตั ิหน้าที่ได้ทวั่ ถึงในพื้นที่รับผิดชอบเพียงใด
3.20
.45
ปานกลาง
ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด
3.20
.45
ปานกลาง
รวม
3.08
.17
ปานกลาง
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ตารางที่ 37 ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปี 2561
เขต 21 ถนนศิลปนุสรณ์ จากสามแยกคิวรถ 4ล้ อเล็กไสใหญ่ ถึงคิวรถเมล์ ท่ งุ สง-สุ ราษฎร์ และจากสามแยกหอ
นาฬิ กาถึงสามแยกร้ านป้ ากอบเก่า ทั้งสองฝั่งถนน
ประเด็น
ค่ าเฉลีย่ ค่ าเบี่ยงเบน
ระดับ
มาตรฐาน
ความ
พึงพอใจ
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น.
4.04
.67
มาก
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น.
4.00
.76
มาก
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น.
4.15
.63
มาก
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด
3.87
.54
มาก
ความพึงพอใจต่อการปฏิบตั ิหน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด
4.00
.73
มาก
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทาความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.96
.76
มาก
พนักงานกวาดขยะปฏิบตั ิหน้าที่ได้ทวั่ ถึงในพื้นที่รับผิดชอบเพียงใด
3.98
.65
มาก
ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด
4.04
.63
มาก
รวม
4.01
.58
มาก
ตารางที่ 38 ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปี 2561
เขต 22 ถนนรถไฟ จากสามแยกเข้ าตลาดสด (4 ช่ องทาง) เกาะกลาง และสามแยกหลังสถานีรถไฟถึงร้ านอาหาร
เรือนไทยทั้งสองฝั่งถนนและบริเวณรอบถังคอนเทรนเนอร์
ประเด็น
ค่ าเฉลีย่ ค่ าเบี่ยงเบน
ระดับ
มาตรฐาน
ความ
พึงพอใจ
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น.
2.56
1.67
น้อย
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น.
2.22
1.30
น้อย
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น.
2.11
1.45
น้อย
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด
2.11
1.36
น้อย
ความพึงพอใจต่อการปฏิบตั ิหน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด
2.22
1.39
น้อย
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทาความสะอาด/การดูดฝุ่ น 2.11
1.17
น้อย
พนักงานกวาดขยะปฏิบตั ิหน้าที่ได้ทวั่ ถึงในพื้นที่รับผิดชอบเพียงใด
2.22
1.30
น้อย
ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด
2.11
1.36
น้อย
รวม
2.21
1.30
น้ อย
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ตารางที่ 39 ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปี 2561
เขต 23 ถนนรถไฟ 1 จากหอนาฬิ กา (คิวรถตู้ท่ งุ สง – นครศรีฯ) ถึงสามแยกคิวรถแท็กซี่ท่ งุ สง – นครศรีฯ ทั้งสอง
ฝั่งถนนถนนรถไฟ 2 จากหอนาฬิ กา ถึงสามแยก ร.ส.พ. (เชื่อมถนนชนปรีดา) และถนนทุ่งสง – กันตัง ทั้งสองฝั่ง
ถนน
ประเด็น
ค่ าเฉลีย่ ค่ าเบี่ยงเบน
ระดับ
มาตรฐาน
ความ
พึงพอใจ
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น.
2.56
1.67
น้อย
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น.
2.22
1.30
น้อย
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น.
2.11
1.45
น้อย
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด
2.11
1.36
น้อย
ความพึงพอใจต่อการปฏิบตั ิหน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด
2.22
1.39
น้อย
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทาความสะอาด/การดูดฝุ่ น 2.11
1.17
น้อย
พนักงานกวาดขยะปฏิบตั ิหน้าที่ได้ทวั่ ถึงในพื้นที่รับผิดชอบเพียงใด
2.22
1.30
น้อย
ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด
2.11
1.36
น้อย
รวม
2.21
1.30
น้ อย
ตารางที่ 40 ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปี 2561
เขต 24 ถนนประชาอุทศิ จากสามแยกประชาอุทศิ ถึงสามแยกซอย 6 และประชาอุทศิ ซอย 6 ทั้งสองฝั่งถนน
ประเด็น
ค่ าเฉลีย่ ค่ าเบี่ยงเบน
ระดับ
มาตรฐาน
ความ
พึงพอใจ
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น.
3.50
.51
มาก
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น.
3.54
.51
มาก
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น.
3.50
.51
มาก
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด
3.42
.50
ปานกลาง
ความพึงพอใจต่อการปฏิบตั ิหน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด
3.46
.51
ปานกลาง
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทาความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.33
.48
ปานกลาง
พนักงานกวาดขยะปฏิบตั ิหน้าที่ได้ทวั่ ถึงในพื้นที่รับผิดชอบเพียงใด
3.58
.50
มาก
ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด
3.63
.50
มาก
รวม
3.49
.27
ปานกลาง
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ตารางที่ 41 ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปี 2561
เขต 25 ถนนประชาอุทศิ ตั้งแต่ สามแยกโรงพระถนนประชาอุทศิ ไปจนถึงหน้ าสนามบ่ อนชนวัวใหม่ ทั้งสองฝั่ง
ถนน
ประเด็น
ค่ าเฉลีย่ ค่ าเบี่ยงเบน
ระดับ
มาตรฐาน
ความ
พึงพอใจ
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น.
3.50
.51
มาก
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น.
3.54
.51
มาก
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น.
3.50
.51
มาก
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด
3.42
.50
ปานกลาง
ความพึงพอใจต่อการปฏิบตั ิหน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด
3.46
.51
ปานกลาง
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทาความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.33
.48
ปานกลาง
พนักงานกวาดขยะปฏิบตั ิหน้าที่ได้ทวั่ ถึงในพื้นที่รับผิดชอบเพียงใด
3.58
.50
มาก
ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด
3.63
.50
มาก
รวม
3.49
.27
ปานกลาง
ตารางที่ 42 ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปี 2561
เขต 26 ถนนยุทธศาสตร์ ตั้งแต่ สามแยกยุทธศาสตร์ ไปจนถึงศาลพ่ อท่ านคล้ าย ทั้งสองฝั่งถนน
ประเด็น
ค่ าเฉลีย่ ค่ าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น.
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น.
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น.
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด
ความพึงพอใจต่อการปฏิบตั ิหน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทาความสะอาด/การดูดฝุ่ น
พนักงานกวาดขยะปฏิบตั ิหน้าที่ได้ทวั่ ถึงในพื้นที่รับผิดชอบเพียงใด
ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด
รวม

3.47
3.36
3.29
3.30
3.27
3.30
3.27
3.38
3.33

.68
.69
.74
.70
.80
.80
.81
.70
.67

ระดับ
ความ
พึงพอใจ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
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ตารางที่ 43 ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปี 2561
เขต 27 ถนนเสริมชาติ ตั้งแต่ ทางเข้ าโรงเรียนเทศบาลบ้ านนาเหนือเลีย้ วซ้ าย ไปโรงเรียนเทศบาลบ้ านนาเหนือมา
ทะลุบ้าน สท.จือ้ ทั้งสองฝั่งถนนและบริเวณรอบถังคอนเทนเนอร์
ประเด็น
ค่ าเฉลีย่ ค่ าเบี่ยงเบน
ระดับ
มาตรฐาน
ความ
พึงพอใจ
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น.
3.23
.88
ปานกลาง
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น.
3.83
.66
มาก
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น.
3.89
.63
มาก
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด
3.77
.69
มาก
ความพึงพอใจต่อการปฏิบตั ิหน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด
4.11
.40
มาก
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทาความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.88
.62
มาก
พนักงานกวาดขยะปฏิบตั ิหน้าที่ได้ทวั่ ถึงในพื้นที่รับผิดชอบเพียงใด
4.11
.40
มาก
ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด
3.89
.63
มาก
รวม
3.83
.56
มาก
ตารางที่ 44 ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปี 2561
เขต 28 ถนนเปรมประชา จากสามแยกถนนเปรมประชาถึงหน้ าร้ านส้ มตาถา้ ตลอดและถนนเปรมประชา ซอย 1,
2, 3 ทั้งสองฝั่งถนน
ประเด็น
ค่ าเฉลีย่ ค่ าเบี่ยงเบน
ระดับ
มาตรฐาน
ความ
พึงพอใจ
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น.
2.50
.54
น้อย
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น.
2.87
.64
น้อย
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น.
3.00
.76
น้อย
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด
2.75
.89
น้อย
ความพึงพอใจต่อการปฏิบตั ิหน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด
2.87
.35
น้อย
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทาความสะอาด/การดูดฝุ่ น 2.87
.35
น้อย
พนักงานกวาดขยะปฏิบตั ิหน้าที่ได้ทวั่ ถึงในพื้นที่รับผิดชอบเพียงใด
2.87
.35
น้อย
ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด
2.75
.46
น้อย
รวม
2.81
.47
น้ อย

69
ตารางที่ 45 ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปี 2561
เขต 29 ถนนราชบริพาร จากสามแยกหน้ าร้ านส้ มตาถา้ ตลอดและถนนราชบริหาร จากวงเวียนหน้ าถา้ ตลอด ถึง
สามแยกหน้ าโรงเรียนพยาบาลเก่าทั้งสองฝั่งถึงถนนและซอยร้ านขายขนมจีน
ประเด็น
ค่ าเฉลีย่ ค่ าเบี่ยงเบน
ระดับ
มาตรฐาน
ความ
พึงพอใจ
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น.
2.44
.53
ปานกลาง
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น.
3.33
.50
ปานกลาง
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น.
3.33
.50
ปานกลาง
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด
3.22
.44
ปานกลาง
ความพึงพอใจต่อการปฏิบตั ิหน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด
3.00
.00
ปานกลาง
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทาความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.00
.00
น้อย
พนักงานกวาดขยะปฏิบตั ิหน้าที่ได้ทวั่ ถึงในพื้นที่รับผิดชอบเพียงใด
3.00
.00
ปานกลาง
ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด
3.00
.00
น้อย
รวม
3.04
.23
ปานกลาง
ตารางที่ 46 ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปี 2561
เขต 30 ถนนภราดร จากสามแยกถนนพัฒนาการจนถึงถนนเอเชียและถนนหมู่บ้านพัฒนาถึงสามแยกซาปอกง ทั้ง
สองฝั่งถนน
ประเด็น
ค่ าเฉลีย่ ค่ าเบี่ยงเบน
ระดับ
มาตรฐาน
ความ
พึงพอใจ
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น.
3.56
1.04
มาก
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น.
3.52
.96
มาก
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น.
3.44
1.16
ปานกลาง
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด
3.56
1.04
มาก
ความพึงพอใจต่อการปฏิบตั ิหน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด
3.48
1.05
ปานกลาง
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทาความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.64
1.00
มาก
พนักงานกวาดขยะปฏิบตั ิหน้าที่ได้ทวั่ ถึงในพื้นที่รับผิดชอบเพียงใด
3.40
0.08
ปานกลาง
ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด
3.56
.96
มาก
รวม
3.52
.99
มาก
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ตารางที่ 47 ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปี 2561
เขต 31 ถนนทุ่งสง – ห้ วยยอด จากสามแยกถนนทุ่งสง – ห้ วยยอด ถึงสุ ดเชตป้ ายเข้ าเมืองเทศบาลและซอยบายใจ
ทั้งสองฝั่งถนนและเกาะกลางถนน
ประเด็น
ค่ าเฉลีย่ ค่ าเบี่ยงเบน
ระดับ
มาตรฐาน
ความ
พึงพอใจ
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น.
3.33
.52
ปานกลาง
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น.
3.83
.41
มาก
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น.
3.83
.41
มาก
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด
3.83
.41
มาก
ความพึงพอใจต่อการปฏิบตั ิหน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด
3.83
.41
มาก
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทาความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.83
.41
มาก
พนักงานกวาดขยะปฏิบตั ิหน้าที่ได้ทวั่ ถึงในพื้นที่รับผิดชอบเพียงใด
3.83
.41
มาก
ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด
3.83
.41
มาก
รวม
3.77
.38
มาก
ตารางที่ 48 ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปี 2561
เขต 32 ถนนหมู่บ้านพัฒนา จากซอย 2 ถึง ซอย 14 ทั้งสองฝั่งถนน
ประเด็น
ค่ าเฉลีย่ ค่ าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น.
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น.
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น.
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด
ความพึงพอใจต่อการปฏิบตั ิหน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทาความสะอาด/การดูดฝุ่ น
พนักงานกวาดขยะปฏิบตั ิหน้าที่ได้ทวั่ ถึงในพื้นที่รับผิดชอบเพียงใด
ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด
รวม

3.56
3.52
3.44
3.56
3.48
3.64
3.40
3.56
3.52

1.04
.96
1.16
1.04
1.05
1.00
0.08
.96
.99

ระดับ
ความ
พึงพอใจ
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก

71
ตารางที่ 49 ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปี 2561
เขต 33 ถนนตลาดใน สุ ดเขตเทศบาลทั้งสองฝั่งถนน ซอย 1, 2, 3, 4, 5 และซอยบ้ านนายแจ๊ ค
ประเด็น
ค่ าเฉลีย่ ค่ าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น.
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น.
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น.
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด
ความพึงพอใจต่อการปฏิบตั ิหน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทาความสะอาด/การดูดฝุ่ น
พนักงานกวาดขยะปฏิบตั ิหน้าที่ได้ทวั่ ถึงในพื้นที่รับผิดชอบเพียงใด
ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด
รวม

3.79
3.71
3.79
3.71
3.64
3.50
3.64
3.93
3.71

.43
.47
.43
.47
.50
.52
.50
.27
.24

ระดับ
ความ
พึงพอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ตารางที่ 50 ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปี 2561
เขต 34 ถนนสาราญใจ จากสามแยกคิวรถกะปางถึงสามแยกร้ านเครื่องเสี ยง ไอซีและถนนสื่อสาร ข้ างไปรษณีย์
และคิวรถเมล์ ท่ งุ สง – นคร (ตรัง) ทั้งสองฝั่งถนน
ประเด็น
ค่ าเฉลีย่ ค่ าเบี่ยงเบน
ระดับ
มาตรฐาน
ความ
พึงพอใจ
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น.
4.04
.67
มาก
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น.
4.00
.76
มาก
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น.
4.15
.63
มาก
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด
3.87
.54
มาก
ความพึงพอใจต่อการปฏิบตั ิหน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด
4.00
.73
มาก
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทาความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.96
.76
มาก
พนักงานกวาดขยะปฏิบตั ิหน้าที่ได้ทวั่ ถึงในพื้นที่รับผิดชอบเพียงใด
3.98
.65
มาก
ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด
4.04
.63
มาก
รวม
4.01
.58
มาก
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ตารางที่ 51 ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปี 2561
เขต 35 ถนนเวชพฤษพิทกั ษ์ จากสามแยกร้ านน้ องตั้งมิวสิคถึงสามแยกร้ านนาตยาสังฆภัณฑ์ และถนนด้ านหลังคา
เฟ่ (ซอยกินเจ) ทั้งสองฝั่งถนน และถนนทุ่งสง – สุ ราษฎร์ หน้ าธนาคาร ธ.ก.ส. ถึงตู้เอทีเอ็ม
ประเด็น
ค่ าเฉลีย่ ค่ าเบี่ยงเบน
ระดับ
มาตรฐาน
ความ
พึงพอใจ
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น.
4.04
.67
มาก
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น.
4.00
.76
มาก
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น.
4.15
.63
มาก
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด
3.87
.54
มาก
ความพึงพอใจต่อการปฏิบตั ิหน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด
4.00
.73
มาก
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทาความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.96
.76
มาก
พนักงานกวาดขยะปฏิบตั ิหน้าที่ได้ทวั่ ถึงในพื้นที่รับผิดชอบเพียงใด
3.98
.65
มาก
ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด
4.04
.63
มาก
รวม
4.01
.58
มาก
ตารางที่ 52 ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปี 2561
เขต 36 ถนนหน้ าพลาซ่ า จากถนนด้ านหน้ าแลหลังพลาซ่ า, ถนนประสานมิตร จากสามแยกฮอนด้ า ถึงสามแยก
(เชื่อมกับถนนชนปรีดา) และซอยลุงนวม ซอยเจ๊ จู ทั้งสองฝั่งถนน
ประเด็น
ค่ าเฉลีย่ ค่ าเบี่ยงเบน
ระดับ
มาตรฐาน
ความ
พึงพอใจ
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น.
4.04
.67
มาก
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น.
4.00
.76
มาก
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น.
4.15
.63
มาก
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด
3.87
.54
มาก
ความพึงพอใจต่อการปฏิบตั ิหน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด
4.00
.73
มาก
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทาความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.96
.76
มาก
พนักงานกวาดขยะปฏิบตั ิหน้าที่ได้ทวั่ ถึงในพื้นที่รับผิดชอบเพียงใด
3.98
.65
มาก
ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด
4.04
.63
มาก
รวม
4.01
.58
มาก
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ตารางที่ 53 ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปี 2561
เขต 37 ถนนประชาอุทศิ ซอย 8 สุ ดซอยถึงหมู่บ้านธารคีรีและซอยแยกไปถึงถนนยุทธศาสตร์ ทั้งสองฝั่งถนน
ประเด็น
ค่ าเฉลีย่ ค่ าเบี่ยงเบน
ระดับ
มาตรฐาน
ความ
พึงพอใจ
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น.
3.50
.51
มาก
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น.
3.54
.51
มาก
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น.
3.50
.51
มาก
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด
3.42
.50
ปานกลาง
ความพึงพอใจต่อการปฏิบตั ิหน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด
3.46
.51
ปานกลาง
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทาความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.33
.48
ปานกลาง
พนักงานกวาดขยะปฏิบตั ิหน้าที่ได้ทวั่ ถึงในพื้นที่รับผิดชอบเพียงใด
3.58
.50
มาก
ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด
3.63
.50
มาก
รวม
3.49
.27
ปานกลาง
ตารางที่ 54 ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปี 2561
เขต 38 ถนนประชาอุทศิ ถนนประชาอุทศิ ตั้งแต่ หน้ าบ่ อนวัวไปจนสุ ดเขตเทศบาลทั้งสองฝั่งถนน และซอยพราน
นุ่น
ประเด็น
ค่ าเฉลีย่ ค่ าเบี่ยงเบน
ระดับ
มาตรฐาน
ความ
พึงพอใจ
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น.
3.50
.51
มาก
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น.
3.54
.51
มาก
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น.
3.50
.51
มาก
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด
3.42
.50
ปานกลาง
ความพึงพอใจต่อการปฏิบตั ิหน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด
3.46
.51
ปานกลาง
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทาความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.33
.48
ปานกลาง
พนักงานกวาดขยะปฏิบตั ิหน้าที่ได้ทวั่ ถึงในพื้นที่รับผิดชอบเพียงใด
3.58
.50
มาก
ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด
3.63
.50
มาก
รวม
3.49
.27
ปานกลาง
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ตารางที่ 55 ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปี 2561
เขต 39 ถนนสาโรง เริ่มกวาดจากสะพานเหล็กไปจนถึงสุ ดเขตและแยกมาทางหน้ าวัดปรีดจี นถึงสามแยกชนกับ
ถนนปะชาอุทศิ ทั้งสองฝั่งถนน
ประเด็น
ค่ าเฉลีย่ ค่ าเบี่ยงเบน
ระดับ
มาตรฐาน
ความ
พึงพอใจ
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น.
2.00
1.35
น้อย
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น.
1.92
1.38
น้อย
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น.
1.83
1.40
น้อย
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด
2.08
1.31
น้อย
ความพึงพอใจต่อการปฏิบตั ิหน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด
1.92
1.38
น้อย
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทาความสะอาด/การดูดฝุ่ น 2.00
1.35
น้อย
พนักงานกวาดขยะปฏิบตั ิหน้าที่ได้ทวั่ ถึงในพื้นที่รับผิดชอบเพียงใด
1.83
1.40
น้อย
ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด
1.83
1.83
น้อย
รวม
1.93
1.93
น้ อย
ตารางที่ 56 ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปี 2561
เขต 40 ถนนเสริมชาติ ตั้งแต่ ทางเข้ าโรงเรียนเทศบาลบ้ านนาเหนือตรงไปถนนเสริมชาติและถนนเชื่อมระหว่ าง
เสริมชาติถึงยุทธศาสตร์ ซอย 12 และทางเข้ าหนองป่ าแก ทั้งสองฝั่งถนน
ประเด็น
ค่ าเฉลีย่ ค่ าเบี่ยงเบน
ระดับ
มาตรฐาน
ความ
พึงพอใจ
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น.
3.23
.88
ปานกลาง
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น.
3.83
.66
มาก
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น.
3.89
.63
มาก
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด
3.77
.69
มาก
ความพึงพอใจต่อการปฏิบตั ิหน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด
4.11
.40
มาก
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทาความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.88
.62
มาก
พนักงานกวาดขยะปฏิบตั ิหน้าที่ได้ทวั่ ถึงในพื้นที่รับผิดชอบเพียงใด
4.11
.40
มาก
ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด
3.89
.63
มาก
รวม
3.83
.56
มาก
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ตารางที่ 57 ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปี 2561
เขต 41 ถนนรถไฟ จากสามแยกหลังสถานีไปถึงสะพานเหล็กและถนนบ้ านพักรถไฟหลังโรงพยาบาลรถไฟ ทั้ง
สองฝั่งถนน
ประเด็น
ค่ าเฉลีย่ ค่ าเบี่ยงเบน
ระดับ
มาตรฐาน
ความ
พึงพอใจ
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น.
2.56
1.67
น้อย
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น.
2.22
1.30
น้อย
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น.
2.11
1.45
น้อย
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด
2.11
1.36
น้อย
ความพึงพอใจต่อการปฏิบตั ิหน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด
2.22
1.39
น้อย
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทาความสะอาด/การดูดฝุ่ น 2.11
1.17
น้อย
พนักงานกวาดขยะปฏิบตั ิหน้าที่ได้ทวั่ ถึงในพื้นที่รับผิดชอบเพียงใด
2.22
1.30
น้อย
ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด
2.11
1.36
น้อย
รวม
2.21
1.30
น้ อย
ตารางที่ 58 ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปี 2561
เขต 42 ถนนทุ่งสง – นครศรีฯ ตั้งแต่ ป้ัมบางจากไปจนสุ ดเขตเทศบาลและถนนท่ าแพเหนือและท่ าแพใต้ ทั้งสอง
ฝั่งถนน
ประเด็น
ค่ าเฉลีย่ ค่ าเบี่ยงเบน
ระดับ
มาตรฐาน
ความ
พึงพอใจ
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น.
3.52
.81
มาก
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น.
3.54
.84
มาก
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น.
3.58
.76
มาก
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด
3.60
.81
มาก
ความพึงพอใจต่อการปฏิบตั ิหน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด
3.52
.80
มาก
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทาความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.38
.88
ปานกลาง
พนักงานกวาดขยะปฏิบตั ิหน้าที่ได้ทวั่ ถึงในพื้นที่รับผิดชอบเพียงใด
3.44
.91
ปานกลาง
ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด
3.62
.81
มาก
รวม
3.53
.74
มาก
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นทั่วไปและข้ อเสนอแนะ
4.7 สรุปความคิดเห็นทัว่ ไปและข้ อเสนอแนะ (ข้ อมูลได้ จากการเก็บ
แบบสอบถาม)
ตารางที่ 59 สรุปความคิดเห็นทัว่ ไปและข้ อเสนอแนะ (ข้ อมูลได้ จากการเก็บแบบสอบถาม)
ลาดับ
ประเด็น
ความคิดเห็นทัว่ ไปและข้ อเสนอแนะ
1
ในช่วง 1 ปี ที่ผา่ นมา 1. การแก้ไขปั ญหาน้ าท่วม การจัดการคูระบายน้ า ระบายได้เร็ วขึ้น ไม่ท่วม
ท่านคิดว่างานด้านใด หลายวัน การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย (22 คน)
ของเทศบาลเมืองทุ่งสง 2. ด้านกีฬา (9 คน)
ที่มีการพัฒนาอย่าง
3. การพัฒนาชัดเจนบางเรื่ อง ไม่ค่อยมีอะไรเด่นชัด ทางานกันแบบเรื่ อย ๆ
ชัดเจนที่สุด
(7 คน)
4. การจัดระเบียบจราจร (5 คน)
5. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การปรับปรุ งถนน และทางเท้า (4 คน)
6. การศึกษาของเด็กและเยาวชนของแต่ละโรงเรี ยน (3 คน)
7. ถนนคนเดินสายหน้าเทศบาลที่จดั การดีมาก ขยายที่ทางให้ประชาชนให้
ค้าขายสิ นค้าด้วยทัว่ ถึงมากขึ้น (2 คน)
8. ความเติบโตของเศรษฐกิจไปอย่างรวดเร็ ว (2 คน)
9. การก่อสร้างที่ทาการเทศบาลใหม่ การก่อสร้างอาคาร ที่ทาการต่าง ๆ
(1 คน)
10. ด้านการจัดการสิ่ งแวดล้อม (1 คน)
11. ด้านบารุ งศิลปวัฒนธรรม (1 คน)
12. ความสะอาด (1 คน)
13. ดีทุกอย่าง (1 คน)
2
ท่านมีความต้องการให้ 1. การจราจร เพราะรถติดใช้เวลานานในการจะไปส่งลูกไปโรงเรี ยนนานมาก
เทศบาลเมืองทุ่งสง
โดยเฉพาะตลาด โรงเรี ยนวัดชัยชุมพล โรงเรี ยนสตรี ทุ่งสง การจัดระเบียบรถ
ปรับปรุ งการ
และสิ่ งกีดขวางในการจอดรถ (15 คน)
ดาเนินงานในเรื่ องใด 2. ความสะอาด ถังขยะ เพราะถังขยะไม่พอ ถังขยะน้อยไม่พอต่อความ
มากที่สุด เพราะอะไร ต้องการและให้ยกเลิกการเก็บค่าขยะเพราเทศบาลไม่เพิ่มถังขยะให้พอกับ
ชุมชน ขยะเรี่ ยราดตามถนน (9 คน)
3. ความสงบ ความปลอดภัย ให้ชุมชน การป้ องกันยาเสพติด เพราะจะทาให้
เยาวชนมีอนาคตที่ดีข้ นึ และให้อาเภอน่าอยูน่ ่าท่องเที่ยว (6 คน)
4. หาบเร่ แผงลอย ทางเท้า เพราะ หาบเร่ แผงลอย และทางเท้า ทาให้
ทัศนียภาพของเมืองไม่น่าดูชม จัดระเบียบตลาดสด เพราะไม่มีความเป็ น
ระเบียบ สกปรก (4 คน)
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ลาดับ

3

ประเด็น

ความคิดเห็นทัว่ ไปและข้ อเสนอแนะ
5. ลอกคูคลอง การดูแลระบายน้ า เพราะป้ องกันการอุดตัน ป้ องกันน้ าท่วม
เพื่อให้น้ าระบายได้เร็ วและสะดวก ให้พฒั นาการระบายน้ าให้ดีกว่านี้ (4 คน)
6. ความสะอาดในถนนที่เป็ นซอย เพราะถนนสายหลักสะอาดแต่ถนนซอย
สกปรก สภาพพื้นผิวถนนบางสายไม่ค่อยดี ฝุ่ นเยอะ ถนนก็ไม่ค่อยล้าง ล้าง
แต่หน้าเทศบาล (2 คน)
7. ด้านการปฏิบตั ิตามกฎจราจร เพราะไม่ปฏิบตั ิตามกฎจราจรจึงเกิดอุบตั ิเหตุ
บ่อยครั้ง ควรเพิม่ ความเข็มแข็งของตารวจ ช่วยลดอุบตั ิเหตุบนท้องถนน
(2 คน)
8. ด้านสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากร เพราะเกิดฝุ่ นละอองในอากาศมากจากการ
ทาถนนทาสะพาน (2 คน)
9. เศรษฐกิจ เพราะอยากให้ช่วยกระตุน้ ให้เศรษฐกิจดีข้ นึ กว่านี้ โครงการให้
คนมาท่องเที่ยว (2 คน)
10. การสื่ อสารกับประชาชน เพราะไม่ค่อยได้รับข่าวสาร (2 คน)
11. สร้างประตูน้ า เพราะป้ องกันน้ าท่วมในระยะยาว (2 คน)
12. โครงสร้างพื้นฐาน มีการปรับปรุ งไม่จริ งจัง เช่น ถนนใช้ได้ไม่ถึง 3 เดือน
ก็พงั แล้ว เป็ นต้น (1 คน)
13. ส่งเสริ มการกีฬา เพราะประชาชนทัว่ ไปมีความสนใจการออกกาลังกาย
มากขึ้น (1 คน)
14. ถนนบางสาย เช่น ถ.จากหลัง ร.พ.ทุ่งสง ไปถึงสะพานลอยชารุ ดมาก
เป็ นต้น (1 คน)
15. เริ่ มด้วยการบริ หารก่อน เพราะงานทุกอย่างอยูท่ ี่การบริ หารจัดการที่ดี
(1 คน)
16. จิตสานึกในการทางานให้เท่าทันความเจริ ญทางวัตถุ (1 คน)
17. น้ าท่วมบ่อย เพราะบรรเทาสาธารณะไม่ได้คุณภาพ (1 คน)
18. ระบบทางเข้าในเขตเทศบาล (1 คน)
19. สวัสดิการต่าง ๆ (1 คน)
20. การเรี ยน (1 คน)

ท่านคิดว่าเทศบาลเมือง
ทุ่งสงมีจุดเด่นจุดด้อย
เรื่ องอะไร
3.1 มีจุดเด่นเรื่ องอะไร 1. การสนับสนุนด้านกีฬา ทุ่งสงเมืองเจ้าภาพกีฬา การจัดการแข่งขันกีฬา
ประเภทต่าง ๆ มีการแข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ (21 คน)
2. บริ หารจัดการน้ าเรื่ องน้ าท่วม เวลาน้ าท่วมมีการประกาศให้เฝ้ าระวังน้ าให้
ทันท่วงที (16 คน)
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ความคิดเห็นทัว่ ไปและข้ อเสนอแนะ
3. ผลลัพธ์ของเทศบาล จัดการเรื่ องต่าง ๆ รวดเร็ วพื้น การบริ หารเข้ากับ
ประชาชนได้ดี ผูบ้ ริ หารทางานเก่งมาก ช่วยเหลือชาวบ้านดี รับฟังปั ญหาของ
ประชาชน ดาเนินการเร่ งด่วนเมื่อชุมชนร้องขอ (12 คน)
4. สาธารณูปโภค คมนาคม การสร้างถนน (5 คน)
5. มีงานประเพณี การจัดกิจกรรมสิ บสานประเพณี (3 คน)
6. ปั ญหาขยะลดลง มีรถเก็บขยะสม่าเสมอ (3 คน)
7. การประชาสัมพันธ์กิจกรรม (2 คน)
8. ชุมทางการค้าและเศรษฐกิจ (2 คน)
9. การศึกษา (2 คน)
10. เป็ นอาเภอที่มีความเจริ ญมากและเหมาะสมแก่การลงทุนในการประกอบ
ธุรกิจ (1 คน)
11. การจัดห้องสมุดประชาชน (1 คน)
12. การปรับปรุ งแผงลอย (1 คน)
3.2 มีจุดด้อยเรื่ องอะไร 1. ความสะอาด ขยะ และความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยในเขตเทศบาล
จัดระเบียบตลาดสดให้มีระเบียบเรี ยบร้อย ความสะอาดของถนนสายต่าง ๆ
เช่น ที่ทาการชุมชน ริ มแผงลอย เป็ นต้น (5 คน)
2. เทศบาลไม่ลงมาดูแลประชาชน การแจ้งข่าวสารต่าง ๆ ไม่ทวั่ ถึงขาดการ
ประชาสัมพันธ์อย่างมาก การประสานงานที่ล่าช้า และไม่ทวั่ ถึง (5 คน)
3. การจราจรโดยเฉพาะในตลาด การจอดรถขายของในสถานที่ออกกาลังกาย
(4 คน)
4. การแก้ปัญหาด้านยาเสพติดและพวกรถซิ่ง (3 คน)
5. มีมากหลายประการ ดาเนินการช้ามาก (2 คน)
6. การสร้างความเป็ นเอกลักษณ์ของเมืองทุ่งสงเชิงการศึกษา (1 คน)
7. ด้านกีฬา เราไม่มีนกั กีฬาตัวเด่น ๆ เลยสักคน (1 คน)
8. วินยั ของคนเมือง ชอบทาอะไรง่าย ๆ (1 คน)
9. เกือบทุกด้าน ยกเว้นการจัดกีฬา (1 คน)
10.จัดระเบียบสถานที่ออกกาลังกาย (1 คน)
11. ทาในสิ่ งที่ประชาชนไม่ตอ้ งการ (1 คน)
12. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (1 คน)
13. การพัฒนาชุมชน (1 คน)
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4
ข้อเสนอแนะต่อการ
การดาเนินงาน
4.1 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

4.2 ด้านการศึกษา

4.3 ด้านสาธารณสุข

ความคิดเห็นทัว่ ไปและข้ อเสนอแนะ

1. ปรับปรุ งถนน ควรรื้ อของเก่าออกก่อนที่จะทาใหม่ ถนนหัวเส้นทาง ถนน
กับฟุตปาทจะเท่ากันอยูแ่ ล้ว ควรปรับปรุ งถนนให้สูงกว่าที่วางท่องระบาย
ถนนหลุมบ่อ ควรซ่อมแซมทันที ต้องหนีหลุมแต่ชนฝาท่อบนถนน
บารุ งรักษาท่อระบายน้ าคูคลอง บารุ งรักษาทางเท้า (9 คน)
2. ควรปรับปรุ งสวนสาธารณะให้เป็ นที่ผกั ผ่อนจริ ง ๆ ไม่วนุ่ วาย (1 คน)
3. โดยรวมใช้ได้ (1 คน)
1. ดูแลเรื่ องอาหารกลางวันให้ถูกสุขลักษณะ อาหารกลางวันไม่เพียงพอกับ
จานวนเด็ก โดยเฉพาะโรงเรี ยนเทศบาลวัดชัยชุมพล (13 คน)
2. พัฒนาให้เด็กอ่านหนังสื อออกมากขึ้น พัฒนาการของนักเรี ยนในการอ่าน
และพูดภาษาไทย เพิ่มการเอาใจใส่กบั เด็กพิการและขาดแคลนทุนทรัพย์ให้
ได้รับทุนการศึกษาเท่าเทียมกับเด็กอื่น ๆ รับเด็กเข้าเรี ยนก่อนอายุ (6 คน)
3. การสนับสนุนการศึกษาในโรงเรี ยนและการเรี ยนรู ้ของประชาชน ชุมชน
เช่น มีหอสมุด ที่อ่านหนังสื อพิมพ์ประจาชุมชน อินเทอร์เน็ตชุมชน มี wifi
ฟรี ให้ทุกคนในชุมชน ได้ติดตามข่าวส่ารสารสนเทศทางเทศบาลได้ทวั่ ถึง
เป็ นต้น (5 คน)
4. ดี ทาได้ดีอยูแ่ ล้ว (5 คน)
5. ช่วยส่งเสริ มให้เยาวชนมีการศึกษาที่ดีและรักการเรี ยนรักที่จะไปโรงเรี ยน
ให้ความรู ้ที่เป็ นประโยชน์แก่เด็กและเยาวชน และส่งเสริ มประชาชนให้มี
ส่วนร่ วม และพัฒนาการศึกษาของเยาวชนให้เป็ นที่โดดเด่นของอาเภอให้มาก
ที่สุด (2 คน)
6. โรงเรี ยนอนุบาลรี สอร์ท ครู ร้อยละ 70 ไม่สนใจเด็ก ทาแต่งานส่วนตัว และ
ลักษณะนิสยั ของครู บางท่านไม่เหมาะต่ออาชีพครู ควรมีการกลัน่ กรอง
บุคลากรครู ตวั อย่างของเด็กให้มากกว่านี้ ชัยชุมพลก็เช่นกัน (1 คน)
7. สร้างสนามเด็กเล่นในโรงเรี ยนอนุบาลรี สอร์ท (1 คน)
8. ดี แต่ ร.ร.อนุบาล น่าจะอยูท่ ี่เดียวกัน (1 คน)
9. ดีมาก (1 คน)
1. ดูแลผูส้ ูงอายุ และผูพ้ ิการให้ดีกว่านี้ ควรมีบุคลากรเข้าตรวจเยีย่ มผูป้ ่ วยติด
เตียงและผูพ้ ิการอย่างสม่าเสมอ การจัดระบบการจัดการผูป้ ่ วยสูงอายุ รวมถึง
การบริ การของโรงพยาบาล (9 คน)
2. ควรบริ การประชาชนให้ทวั่ ถึงกว่านี้ อยากให้เข้ามาดูแลผูป้ ่ วยในท้องที่
ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจง่าย จัดให้มีการอบรมด้าน
สาธารณสุข ควรให้ความรู ้ดา้ นการป้ องกันให้มากขึ้น (8 คน)
3. ดีมาก (5 คน)
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ความคิดเห็นทัว่ ไปและข้ อเสนอแนะ
4. ส่งเสริ มการออกกาลังกายในชุมชน ขยายสถานที่ออกกาลังการเพิ่ม เครื่ อง
ออกกาลังกายมีมากขึ้นให้พอกับผูม้ าใช้ (5 คน)
5. การรณรงค์และป้ องกันเฝ้ าระวังเพื่อแก้ไขปั ญหายาเสพติดในพื้นที่ เช่น
โครงการป้ องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนและประชาชน ทั้งใน
และนอกโรงเรี ยน เป็ นต้น (2 คน)
6. เวลามีกิจกรรมอะไรควรกระจายข่าวให้มาก โลกมันเปลี่ยนไป กระจายข่าว
ทางวิทยุ เด็กยุคใหม่มนั ไม่ฟังกันแล้ววิทยุ ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้ว (1 คน)
7. จัดยาสามัญให้ประชาชนไว้ประจาบ้านทุกบ้าน (1 คน)
8. ให้มีการตรวจสุขภาพประจาปี (1 คน)
9. พอใช้ได้ (1 คน)
4.4 ด้านบริ การสังคม 1. การให้สวัสดิการอย่างทัว่ ถึงแก่ เด็ก คนพิการ ผูส้ ูงอายุ และผูป้ ่ วยโรคเอดส์
และสวัสดิการ
อยากให้มีเจ้าหน้าที่ลงมาดูแล (13 คน)
2. ไม่ค่อยแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับสวัสดิการ และการดูแลสุขภาพของประชาชน
ในชุมชน (5 คน)
3. ดี (5 คน)
4. ควรพัฒนาปรับปรุ งศูนย์ออกกาลังกายและอุปกรณ์ในการออกกาลังกาย จัด
ให้ทุกชุมชนมีการออกกาลังกาย (2 คน)
5. การจัดพื้นที่สาหรับกิจกรรมนันทนาการและการออกกาลังกาย จัดกิจกรรม
นันทนาการให้ทุกคนในชุมชน (2 คน)
6. ควรสร้างความเชื่อมัน่ ของสังคมและการมีส่วนร่ วมของประชาชนใน
อาเภอ ให้ทุกคนเสมอภาคกัน (2 คน)
7. การเก็บค่าบริ การสถานที่ขายของเวลาจัดงาน (1 คน)
8. เลิกเก็บเงินค่าขยะของแต่ละบ้าน (1 คน)
9. ดีมาก (1 คน)
4.5 ด้านการจัดการด้าน 1. การมีส่วนร่ วมของชุมชน การส่งเสริ มอนุรักษ์ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
สิ่ งแวดล้อมและ
และสร้างจิตสานึกในการแก้ไข เช่น การลดภาวะโลกร้อน การจัดการด้าน
ทรัพยากร
ขยะ น้ า ป่ า บาบัดน้ าเสี ย สิ่ งปฏิกลู เป็ นต้น (6 คน)
2. พัฒนาสิ่ งแวดล้อมให้เป็ นเอกลักษณ์ ปรับสภาพภูมิทศั น์ที่ทาการชุมชน
และ สถานที่ต่าง ๆ ให้ดูสวยงาม ถนนภายในหมูบ่ า้ นและชุมชนต้องไม่มีหญ้า
ต้องมีการตัด บริ เวณหน้าโรงยิมตรงข้ามที่ออกกาลังกายขอให้จดั การให้
สะอาดและทางเดินสะดวกอย่าให้มีหิน ดิน ทราย (5 คน)
3. การรักษาความสะอาด การแยกขยะ (2 คน)
4. พอใช้ได้ (2 คน)
5. ดี (2 คน)
6. ยังไม่ดี (1 คน)
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4.6 ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนและ
อาชีพ

ความคิดเห็นทัว่ ไปและข้ อเสนอแนะ
1. การส่งเสริ มสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ชุมชน ควรมีการแนะนาแนวทางให้
ประชาชนในการประกอบอาชีพหรื อก่อตั้งเป็ นสหกรณ์แก่ชุมชน การออก
ร้านขายสิ นค้าตามชุมชนต่าง ๆ สร้างเศรษฐกิจให้เท่าทันเหตุการณ์ เช่น 4.0
(13 คน)
2. ส่งเสริ มจัดกิจกรรมพัฒนาการท่องเที่ยว สร้างเมืองจาลองสิ่ งต่าง ๆ คล้าย
ของประเทศสิ งคโปร์เพื่อให้เป็ นเมืองท่องเที่ยว (3 คน)
3. พอใช้ ยังไม่ค่อยมี (2 คน)
4.ไม่เคยมีอะไรที่เทศบาลนามาให้ชาวบ้านเลยนอกจากมีโครงการบางอย่าง
มาเทศบาลก็ช่วยได้มาก (1 คน)
5.ควบคุมราคาสิ นค้า (1 คน)
6. ไม่ดี (1 คน)
4.7 ด้านการรักษาความ 1. สร้างเวรยามให้กบั ชุมชน จัดให้มีมิสเตอร์เตือนภัยต่าง ๆ จัดตารางของสาย
สงบปลอดภัยในชุมชน ตรวจ และเพิ่มความสว่าง/ไฟฟ้ าริ มทาง ส่งเสริ มให้ประชาชนในชุมชนช่วย
การสอดคล้องดูแลภายในหมูบ่ า้ นของตนเอง หากมีโจรขโมยงัดแงะต้องตาม
หาความจิงให้ได้ (10 คน)
2. สร้างกล้องวงจรปิ ด ติดตั้งตามถนนสายต่าง ๆ ของชุมชน และภายในตัว
เมืองทุ่งสง (2 คน)
3. สถานที่บางสถานที่น่าจะมีการอลุ่มอล่วย เพื่อเป็ นการช่วยเหลือประชาชน
น่าจะดีกว่ากวาดขยะพื้นไว้ให้หมาขี้ ประชาชนได้มีรายได้ ไม่ตอ้ งไป
ประกอบอาชีพไม่สุจริ ต (1 คน)
4. การจัดระเบียบทางถนน ทางเท้า และความไม่เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ให้
ประชาชนปฏิบตั ิตามกฎหมาย (1 คน)
5. ดี (1 คน)
4.8 ด้านการป้ องกัน
1. พอใช้ ดีในระดับหนึ่ง รักษาความดีที่มีอยูใ่ ห้ตลอด (3)
และบรรเทา
2. มีเหตุน้ าท่วมขอให้เข้าไปประชาสัมพันธ์ในทุกซอย เพราะที่ผา่ นมาขับผ่าน
สาธารณภัย
เฉพาะถนนสายหลักแต่ไม่เข้าในหมู่บา้ น (2 คน)
3. ด้านน้ าท่วม เพิม่ ระบบการระบายน้ า ขุดลอกคลอง เพื่อป้ องกันปัญหาน้ า
ท่วม (3 คน)
4. ควรจะมีการเตรี ยมพร้อมล่วงหน้า เฝ้ าระวังตลอดเวลา (2 คน)
5. ช่วยเหลือชุมชนต่าง ๆ การจัดฝึ กอบรมในการรับภัยต่าง ๆ อย่างถูกวิธี
(1 คน)
6. เทศบาลก็ทาไปตามหน้าที่ เนือย ๆ เฉื่ อย ๆ (1 คน)
7. ให้ลา้ งถนนในชุมชน 2 อาทิตย์ต่อครั้ง (1 คน)
8. ช่วยเหลือชุมชนด้านภัยแล้ง (1 คน)
9. ด้านอุบตั ิเหตุ (1 คน)
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4.9 ด้านการทานุบารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี

4.10 ด้านการบริ หาร
จัดการเทศบาล

4.11 ด้านการรักษา
ความสะอาด

ความคิดเห็นทัว่ ไปและข้ อเสนอแนะ
1. การจัดกิจกรรมหรื อส่งเสริ มให้ประชาชนนึกถึงและเข้าใจประเพณี เพื่อ
รักษาวัฒนธรรม ควรมีการจัดงานตามประเพณี ในแต่ละชุมชน พัฒนา
ปรับปรุ งและจัดโครงการเพื่อส่งเสริ มและอนุรักษ์วฒั นธรรมและสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ (6 คน)
2. ดี ทาได้ดีอยูแ่ ล้ว (4 คน)
3.ควรจัดให้นอ้ ยลงกว่าเดิม ควรจัดแต่ประเพณี ที่สาคัญสุด ๆ (1 คน)
4. ไม่ควรเอาผลประโยชน์มาก่อน เช่น งานชักพระ เป็ นต้น (1 คน)
5.ควรปรับปรุ งพัฒนาทั้งตลาดให้ดีกว่าเดิม (1 คน)
6. จัดให้มีศูนย์มีวฒั ธรรมประจาอาเภอ (1 คน)
7. จัดสรรงบประมาณให้กบั ชุมชน (1 คน)
8. ใช้ได้ (1 คน)
1. มีการรับฟังข้อเสนอแนะ ส่งเสริ มให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่ วมเยอะ ๆ
ข่าวสารต่าง ๆ ให้ทวั่ ถึง เพื่อให้รับรู ้ข่าวสาร ข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ วโดย
การประชาสัมพันธ์ทางด้านสื่ อต่าง ๆ (6 คน)
2. หากมีการเก็บค่าใช้จ่ายจากประชาชนอยากให้เป็ นราคาประชาชน (1 คน)
3. ให้ฝ่ายบริ หารกาชับเจ้าหน้าที่ให้ทางานเต็มเวลา (1 คน)
4. การบริ หารจัดการของเทศบาลดีอยูแ่ ล้ว (1 คน)
5. จัดระบบตามแบบแผนให้ชดั เจน (1 คน)
6. จัดคนให้เหมาะสมกับงาน (1 คน)
1. เข้มงวดคนกวาดขยะและรถเก็บขยะ กาหนดวันเวลาการจัดเก็บขยะให้
ชัดเจน ควรเพิ่มรอบการเก็บขยะให้มากขึ้น หรื อควรเพิ่มคนงานทาความ
สะอาด คนทาความสะอาดบางคนกวาดใส่ในท่อระบายน้ า ทาให้ท่อน้ าอุดตัน
เคยตักเตือนผูป้ ฏิบตั ิการแล้ว เขาก็ยงั ทาอยู่ (11 คน)
2. ถังขยะไม่เพียงพอ ทาให้ขยะเกลื่อนถนน (9 คน)
3. เห็นควรพัฒนาถนนซอกซอย อย่าให้มีหญ้ารก 3 เดือนต่อครั้ง
ต้องเพิ่มมาตรฐานความสะอาดมากกว่านี้ (4 คน)
4. มีหลายคนที่ต้ งั ใจทางานจริ งๆ น่ายกย่อง สุดยอด ดีมาก (4 คน)
5. ดี คนกวาดขยะทาหน้าที่ได้ดี (4 คน)
6. การล้างถนนควรล้างอาทิตย์เว้นอาทิตย์ หรื อทาความสะอาดบ่อย ๆ ดูดฝุ่ น
ไม่ตอ้ งให้ประชาชนร้องเรี ยน (3 คน)
7. ช่วยกันเก็บขยะ ขุดลอกคูคลอง เพื่อสิ่ งแวดล้อมที่ดีของชุมชนกลับคืนมา
(3 คน)
8. ให้ความรู ้และสร้างความเข้าใจในการแยกขยะ (1 คน)
9. เก็บค่าขยะ ก็ควรทาให้สะอาดเรี ยบร้อย (1 คน)
10. ต้องดูแลให้ทวั่ ถึงตามซอยต่าง ๆ (1 คน)
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ประเด็น
5
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
เพิ่มเติม

ความคิดเห็นทัว่ ไปและข้ อเสนอแนะ
1. อยากให้ปรับปรุ งสวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น ควรจะปรับปรุ งพัฒนา ถ้ า
ตลอด หนองป่ าแก่ ให้เป็ นสถานที่ท่องเที่ยว (4 คน)
2. ทางานแบบเรื่ อย ๆ ไม่มีอะไรเด่นอะไรด้อย พนักงานทางานล่าช้าบ้าง
เล็กน้อย (3 คน)
3. การจัดระเบียบเรี ยบร้อยของชุมชนทาได้ยากเพราะแบ่งเขตปะปนกัน มี
ประชาชนจากชุมชนชะมายมาอยูร่ ่ วมในชุมชนทุ่งสง-ห้วยยอด จะเกิดความ
ขัดแย้งในการทางาน และการประสานงาน (2 คน)
4. ปี ที่ผา่ นมาไม่ได้รับการช่วยเหลือ เรื่ องน้ าท่วม อยากให้เทศบาลลงพื้นที่
สารวจประชาชนอย่างทัว่ ถึง น้ าท่วมไม่ได้รับค่าชดเชยอยากให้ตรวจสอบ
(2 คน)
5. ควรแต่งตั้งผูบ้ ริ หารที่มีความรู ้เฉพาะทาง และตั้งใจบริ หารเพื่อบ้านเมือง
ไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง และควรหาบุคคลที่ปรึ กษาที่มีความรู ้ความ
เข้าใจและเสี ยสละเพื่อส่วนรวมอย่างแท้จริ ง (1 คน)
6. ชุมชนตะวันออกวัดชัยชุมพลไม่ค่อยมีประชุมเลย ให้ทางเทศบาลจัดการมา
ประชุมบ้างเพราะประชาชนไม่ได้เสนออะไรเลย (1 คน)
7. อยากให้มาติดตั้งหม้อไฟตรงปากซอยเสริ มชาติ จะได้มีไฟฟ้ าสว่างตรงที่
ค้าขายปากซอย (1 คน)
8. อยากให้สมาชิกเทศบาลลงมาดูแลประชาชน ไม่ใช่มาแต่ตอนเฉพาะหา
เสี ยงเลือกตั้ง (1 คน)
9. อย่าโกงกินงบประมาณ ใช้งบประมาณให้เป็ นประโยชน์ต่อประชาชนให้
มากที่สุด (1 คน)
10. การเก็บค่าที่งานชักพระมีคนมาเก็บถึง 3 รอบ ให้เทศบาลช่วยตรวจสอบ
(1 คน)
11. อยากเปิ ดโครงการให้ผคู ้ า้ รายใหม่ ได้ขายของในตลาดชุมทาง/โต้รุ่ง
(1 คน)
12. แม่คา้ วางแผงขายของในตลาดระเบียบการจอดรถ (1 คน)
13. หลังน้ าท่วมยังไม่มีหน่วยงานเข้ามาดูแล (1 คน)
14. อยากให้เทศบาลลงพื้นที่พบประชาชน (1 คน)
15. อยากให้มีที่ทาการชุมชนราชบริ พาร (1 คน)
16. ดูแลปั ญหายาเสพติดบริ เวณชุมชน (1 คน)
17. การบริ หารจัดการโดยภาพรวมดี (1 คน)
18. ส่งเสริ มอาชีพคนพิการ (1 คน)
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4.8 สรุปความต้ องการที่ให้ เทศบาลเมืองทุ่งสงดาเนินการเป็ นเรื่องเร่ งด่ วนระดับ
ประชาชน (ข้ อมูลได้ จากการเก็บแบบสอบถาม)
ตารางที่ 60 สรุปความต้ องการทีใ่ ห้ เทศบาลเมืองทุ่งสงดาเนินการเป็ นเรื่องเร่ งด่ วนระดับประชาชน
(ข้ อมูลได้ จากการเก็บแบบสอบถาม)
ลาดับ
ชุมชน
ความต้ องการทีใ่ ห้ เทศบาลเมืองทุ่งสงดาเนินการเป็ นเรื่องเร่ งด่ วนระดับประชาชน
1
ท่าแพใต้
1. ในชุมชนมีสุนขั จรจัดมาก อยากให้เทศบาลเข้ามาดูแลและจัดการ/การจัดการหมาจรจัด
ในชุมชนมีเยอะ/หมาจรจัดเยอะ/ปั ญหาหมาจรจัด
2. ปั ญหาน้ าท่วมการให้ความช่วยเหลือ/น้ าท่วมได้รับการช่วยเหลือไม่ทวั่ ถึง/น้ าท่วม/
จัดการปั ญหาน้ าท่วมช้า
3. ยาเสพติดในชุมชน
4. การให้ความช่วยเหลือสวัสดิการต่าง ๆ/สร้างอาชีพผูม้ ีรายได้นอ้ ยในชุมชน
5. การจัดการขยะ/ถังขยะไม่พอ
2
ตะวันออกวัด
1. การป้ องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ชัยชุมพล
2. ปรับปรุ งเรื่ องน้ าประปาหมูบ่ า้ น น้ าไหลบ้างไม่ไหลบ้าง/ดูแลปรับปรุ งน้ าประปาของ
เทศบาลให้มีคุณภาพ
3. เรื่ องจราจร
4. ปรับปรุ งถนนจากลานกีฬามาต่อกับ ถ.พัฒนาการ ซ.8 ช่วง ร.ร. กาญจนะ
5. การส่งเสริ มและพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนแต่ละชุมชน
6. ให้เทศบาลทาป้ ายห้ามทิ้งขยะมาติดที่ ถ.พัฒนาการ ซ.8 สัก 3-4 ป้ าย
3
หลังโรงพยาบาล
1. แก้ไขการจราจรติดขัด
ทุ่งสง
2. จากัดความเร็ วในเขตชุมชน
3. งานที่ชุมชนขอไป
4. การช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยและผูท้ ี่เดือดร้อนให้ทวั่ ถึง
5. งานที่มีงบประมาณเล็กน้อยให้ทาก่อน
4
ตลาดใน
1. แก้ไขปั ญหายาเสพติด
2. แก้ไขปั ญหาน้ าท่วม
5
เขาปรี ดี
1. ถังขยะไม่เพียงพอ
2. แก้ไขยาเสพติดในชุมชน
3. จัดการหมาจรจัด
6
สะพานเหล็ก
-ไม่มี7
บ้านพักรถไฟทุ่งสง -ไม่มี-
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8

ชุมชน
เสริ มชาติ

9

หมู่บา้ นพัฒนา

10

เปรมประชา

11

ประชาอุทิศ

ความต้ องการทีใ่ ห้ เทศบาลเมืองทุ่งสงดาเนินการเป็ นเรื่องเร่ งด่ วนระดับประชาชน
1. การจัดการน้ า ขุดลอกเหมืองเก่า/ขุดลอกเหมืองเก่า บริ เวณเสริ มชาติ ซอย 5
2. พัฒนาสวนสาธารณะชุมชนหนองปาแก่
3. สาธารณสุขอยากให้เข้ามาดูแลเนื่องจากมีผปู ้ ่ วย
4. อยากให้เทศบาลติดตั้งหม้อไฟสาหรับอานวยความสะดวกสาหรับแม่คา้ ถนนเสริ มชาติ
5. การซ่อมแซมถนน
6. จัดกิจกรรมวันเด็ก
1 ลอกคูคลองทุกสาย รื้ อถนนสิ่ งปลูกสร้างขวางทางน้ า/การป้ องกันน้ าท่วมอย่างถาวร เพื่อ
ไม่ให้ประชาชนกังวลเวลามืดฝน/ขุดลอกคูคลองในชุมชน/การจัดการคลอง คูน้ าเพื่อ
ป้ องกันน้ าท่วม/จัดการลอกคูคลองสายย่อยในหมู่บา้ น/ช่วยเร่ งทาคูน้ าในหมูบ่ า้ นพัฒนา
ระหว่างซอย 6-8/มีการก่อสร้าง ปรับปรุ ง และบารุ งรักษาท่อระบายน้ าคูคลอง
2. สิ่ งที่ทางชุมชนขอไปไม่ได้มาทาตามที่ขอ/ต้องการให้เทศบาลทาตามที่ชุมชนขอไป เช่น
ทาป้ ายชุมชน/2 ป้ าย ให้ติดตั้งหลอดไฟเพิ่มเติมที่ทาการชุมชน/ทาป้ ายทางเข้าของชุมชน
ทั้งสองด้าน (จุดเน้นซุม้ ของชุมชน)/ปรับปรุ งป้ ายชื่อตามซอยต่าง ๆ เป็ นต้น
3. ควรจะมีถงั ขยะตั้งไว้หน้าบ้าน แต่ไม่มีถงั ขยะ ลาบากในการทิง้ ขยะ/ไม่มีถงั ขยะหน้า
บ้าน ต้องเอาถุงดามาตั้งไว้แทน แต่มาเก็บค่าขยะ 30 บาททุกเดือน
4. การจราจรในชัว่ โมงเร่ งด่วน (รถติดมาก 7.00-8.10 น. และ 15.30-17.00 น.)/การปฏิบตั ิ
ตามกฎจราจร/การจอดรถที่หา้ มจอด
5. ส่งเสริ มให้ประชาชนมีรายได้ เช่น การค้าขาย การเกษตร เป็ นต้น
6. การให้ความรู ้และจัดกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ให้แก่เด็กและเยาวชน
7. การดูแลทางเท้า หาบเร่ แผงลอย
8. การสนับสนุนการศึกษาในโรงเรี ยนและการเรี ยนรู ้ของประชาชน/ชุมชน เช่น มี
หอสมุด/ที่อ่านหนังสื อพิมพ์ประจาชุมชน/อินเตอร์เน็ตชุมชน
9. จัดการสัตว์เลี้ยงให้เป็ นระเบียบและดูแลถนนให้สะอาด
10. การสร้าง/ปรับปรุ ง/บารุ งรักษาถนน สะพาน และปรับปรุ งภูมิทศั น์ มีความเป็ นระเบียบ
เรี ยบร้อยและสวยงาม
1. ดูแลความสะอาด
2. แก้ไขปั ญหาน้ าท่วม
3. พัฒนาถ้ าตลอด
4. พัฒนาสถานที่ออกกาลังกาย
1. แก้ไขปั ญหาการจราจรในชุมชน
2. แก้ไขปั ญหาน้ าท่วม
3. แก้ไขปั ญหายาเสพติดในชุมชน
4. การสร้างอาชีพผูม้ ีรายได้นอ้ ย
5. ดูแลความสะอาดในชุมชน
6. ถังขยะไม่พอ
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12

ชุมชน
บ้านนาเหนือ

13

ยุทธศาสตร์

14

บ้านในหวัง

15

ทุ่งสง-ห้วยยอด

ความต้ องการทีใ่ ห้ เทศบาลเมืองทุ่งสงดาเนินการเป็ นเรื่องเร่ งด่ วนระดับประชาชน
1. การจัดระเบียบจราจร
2. แก้ไขปั ญหายาเสพติด
1. การจราจรในเทศบาล/กรุ ณาเปิ ดสัญญาณไฟจราจร เขียว เหลือง แดง 24 ชัว่ โมง/การขับ
รถตามกฎจราจร/การจอดรับ-ส่ง นักเรี ยน ม.1 เพิ่มที่จอดรถ/การขายของริ มฟุตบาตรหน้า
โรงเรี ยน/การจอดรถในที่หา้ มจอด/จอดรถหน้าร้านค้า ริ มถนนในตลาดและบริ เวณต่าง ๆ/
ให้จดั ระเบียบจราจรตอนเช้า ตอนบ่าย/การจราจร ตอนเช้า-เย็น
2. ถังขยะไม่เพียงพอ/ถังขยะ/การเก็บขยะในถัง/เรื่ องการเก็บขยะของยุทธศาสตร์ให้ดีกว่า
นี้/เรื่ องการเก็บขยะของซอยยุทธศาสตร์ให้ดีกว่าเดิม/รถขยะไม่ได้เข้ามาเก็บทุกวัน
3. สถานที่ออกกาลังกาย ร.5 หน้าอาเภอ/อุปกรณ์ในการออกกาลังกายของเทสบาล/สร้างที่
ออกกาลังกายให้ทวั่ ถึงทุกชุมชน/สถานที่ออกกาลังกาย
4. ล้างท่อระบายน้ า/จัดการขุดลอกคูคลองในชุมชน หมูบา้ น/เรื่ องน้ าท่วมที่ถ้ าตลอดให้
ระบายน้ าเร็ วกว่านี้/ถนนในพื้นที่ยทุ ธศาสตร์ต่ามาก ทาให้น้ าท่วมขังสูงบ่อย
5. แม่คา้ ยังใช้ถุงพลาสติกห่อข้าวให้ลูกค้า/การจัดให้แม่คา้ เข้าไปขายในตลาดให้เรี ยบร้อย/
ความสะอาดของตลาดสด
6. หญ้าวัชพืชเลื้อยตามถนน/กาจัดวัชพืชที่ลามข้ามาปกคลุมถนนทางเท้าในเขตชุมชนและ
หมู่บา้ น/ด้านข้างถนนมีหญ้าปกคลุมตามชุมชน
7. ไฟฟ้ า/สายไฟที่ตกหล่น/สาธารณูปโภค ด้านไฟฟ้ า สิ่ งแวดล้อม
8. ตลาดโต้รุ่งไม่ควรให้จกั รยานยนต์เข้าไป/จัดระเบียบตลาดโต้รุ่ง
9. ไฟฟ้ าบนถนนตามทางเดินเสี ยบ่อย/ไฟดับบ่อย
10. ปรับปรุ งทางเท้า/ท่อน้ าที่มีความเสี่ ยงผุพงั บนทางเท้า
11. ความปลอดภัยจากขโมย มิจฉาชีพในชุมชน/การเฝ้ าระวังปราบราม ติดตามคนร้าย
12. ปรับปรุ งความสะอาดด้านหลังเวทีหน้าโรงยิมสกปรก ส่งกลิ่นเหม็นมาก
13. จัดการกับสุนขั /แมวที่ไม่มีเจ้าของ
14. กรุ ณาดูผงั เมืองและการอนุมตั ิการสร้างหมู่บา้ นใหม่ ๆ เพราะบางที่สร้างบนทางระบาย
น้ า
15. น่าจะจัดการเรี ยนให้เทียบเท่ากันของแต่ละโรงเรี ยน
1. การกาจัดขยะในชุมชน/ถังขยะไม่เพียงพอ
2. จัดการสุนขั จรจัด
3. ปั ญหายาเสพติด/ปั ญหายาเสพติดในชุมชน
4. สร้างอาชีพผูม้ ีรายได้นอ้ ย
1. สร้างประตูระบายน้ า/ป้ องกันการเกิดน้ าท่วม
2. ขอสถานที่ออกกาลังกาย
3. ขอกล้องวงจรปิ ด

87
ลาดับ
16

ชุมชน
ทุ่งสง-นาบอน

17

ท่าแพเหนือ

18

ตลาดสด

19

โดมทองธานี
(ท่าแพ)

20

ราชบริ พาร

21

ย่านการค้า

ความต้ องการทีใ่ ห้ เทศบาลเมืองทุ่งสงดาเนินการเป็ นเรื่องเร่ งด่ วนระดับประชาชน
1. แก้ไขปั ญหาน้ าท่วม/น้ าท่วมขัง/การป้ องกันน้ าท่วม/การบริ หารจัดการน้ าท่วม
2. แก้ไขยาเสพติดในชุมชน/ยาเสพติด/การป้ องกันยาเสพติด
3. ถังขยะไม่เพียงพอ/จัดการขยะ
4. แก้ไขปั ญหาจราจร/การจราจร
5. สร้างอาชีพผูม้ ีรายได้นอ้ ย
6. ดูแลสวัสดิการต่าง ๆ
1. ถังขยะไม่พอ เพิม่ รอบการเก็บขยะ/ปั ญหาขยะ/ถังขยะไม่เพียงพอ
2. แก้ไขปั ญหายาเสพติด/ปั ญหายาเสพติดในชุมชน
3. เพิม่ อาชีพให้ผมู ้ ีรายได้นอ้ ย/เพิม่ สวัสดิการผูม้ ีรายได้นอ้ ย
4. การช่วยเหลือน้ าท่วมไม่ทวั่ ถึง/การช่วยเหลือเรื่ องน้ าท่วม
1. แก้ไขปั ญหายาเสพติด
2. แก้ไขปั ญหาน้ าท่วม/การระบายน้ า
3. แก้ไขปั ญหาถนน เป็ นหลุม เป็ นบ่อ/ถนนที่ใช้ไม่เรี ยบร้อย ถนนเป็ นหลุม เป็ นบ่อ
4. การส่งเสริ มพัฒนาอาชีพ
5. แก้ไขปั ญหาขยะ
6. แก้ไขปั ญหาการจัดการสิ่ งแวดล้อม
7. จัดการรถแต่งซิ่ง
8. ดูแลด้านกีฬา
9. แก้ไขปั ญหาฤดูแล้ง ขาดน้ าดื่ม น้ าใช้ ไม่เพียงพอ
10. ดูแลการจัดเก็บค่าบริ การ ค่าเช่า ค่าน้ า ค่าขยะ ไม่เหมาะสม
11. การเข้าถึงเทศบาลไม่ค่อยสะดวก
1. แก้ไขการจราจรติดขัดช่วงเวลาเร่ งด่วน เช้า-เย็น
2. ขอกล้องวงจรปิ ด
3. ดูแลความปลอดภัยในทรัพย์สินยามวิกาล
1. ดูแลเรื่ องท่อระบายน้ า ป้ องกันน้ าท่วม/แก้ไขปั ญหาน้ าท่วม
2. ปรับปรุ งถ้ าตลอด
3. อยากให้มีที่ทาการชุมชน
4. แก้ไขปั ญหายาเสพติดภายในชุมชน
1. แก้ไขปั ญหาการจราจร เก็บค่าบริ การรถบนถนนสาหรับคนจอดรถนาน ๆ การจัดการที่
ห้ามจอดรถในพื้นที่ออกกาลังกาย
2. จัดการทางเท้า ขยะหน้าบ้าน
3. ทาสี ตามสี่ แยก ขาวดาหรื อขาวแดง เพิ่มแสงไฟตามท้องถนน
4. ควรปรับปรุ งถนนสายวัฒนธรรมที่ท่านใช้จดั พิธีตกั บาตรในวันขึ้นปี ใหม่โดยด่วน
5. จัดการการระบายน้ า
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ชุมชน

22

หน่วยงานของ
ราชการ รัฐวิสาหกิจ
องค์กรเอกชนและ
อื่น ๆ

ความต้ องการทีใ่ ห้ เทศบาลเมืองทุ่งสงดาเนินการเป็ นเรื่องเร่ งด่ วนระดับประชาชน
6. จัดระเบียบตลาดสดให้มีระเบียบเรี ยบร้อย
7. ดูแลความปลอดภัยในทรัพย์สินป้ องกันโจรขโมย
8. แก้ไขปั ญหายาเสพติด
9. ถนนในเขตเทศบาลควรล้างอย่างน้อยให้ได้เดือนละครั้ง เน้นย้าว่าทุกสาย
1. แก้ไขปั ญหาการจราจร
2. แก้ไขปั ญหาเรื่ องความสะอาด ฝุ่ นจากการสร้างถนน ควรเพิ่มรอบการเก็บขยะให้บ่อย
ขึ้น
3. แก้ไขปั ญหาน้ าท่วม
4. จัดการแผงลอย ทางเท้า
5. อยากให้พฒั นาถ้ าตลอด
6. แก้ไขปั ญหาอาหารกลางวันไม่เพียงพอกับจานวนเด็ก
7. จัดการสุนขั จรจัดเยอะ
8. เพิ่มสวัสดิการผูส้ ูงอายุ
9. ปรับปรุ งการแจ้งข่าวสารที่ไม่ทวั่ ถึง
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4.9 สรุปความต้ องการที่ให้ เทศบาลเมืองทุ่งสงดาเนินการเป็ นเรื่องเร่ งด่ วนระดับ
ชุมชน (ข้ อมูลได้ จากการจัดเวที)
ตารางที่ 61 สรุปความต้ องการทีใ่ ห้ เทศบาลเมืองทุ่งสงดาเนินการเป็ นเรื่องเร่ งด่ วนระดับชุมชน
(ข้ อมูลได้ จากการจัดเวที)
ลาดับ
ชุมชน
ความต้ องการทีใ่ ห้ เทศบาลเมืองทุ่งสงดาเนินการเป็ นเรื่องเร่ งด่ วนระดับชุมชน
1
ท่าแพใต้
1. ***ขอกล้องวงจรปิ ด CCTV เพื่อป้ องกันปั ญหาอาชญากรรมและการลักขโมย
(ปั ญหาเดิม ปี 2560)***
2. ***แก้ไขตลิ่งพังบริ เวณที่ทาการชุมชน และฝั่งตรงกันข้ามกับ โดยการสร้างฝาพนังกั้น
(ปั ญหาเดิม ปี 2560)***
3. ซ่อมแซมหอกระจายข่าว สายและลาโพงชารุ ดเสี ยหาย
4. ต้องการรถพยาบาล/รถฉุกเฉิ นเพื่อส่งโรงพยาบาลทันเวลา
5. ติดตั้งตูจ้ ราจรเพื่อคอยดูแลชีวติ และทรัพย์สินของประชาชน ดูแลความเรี ยบร้อยในเวลา
กลางคืน
2
ตะวันออกวัด
1. ***ปรับปรุ งคอสะพานข้ามคลองทั้ง 2 ฝั่งสะพานทางข้ามคลองท่าโหลนไปถนน
ชัยชุมพล
พัฒนาการซอย 12 (ปั ญหาเดิม ปี 2560)***
2. ปรับปรุ งระบบประปาชุมชน ถนนพัฒนาการ ซอย 12
3. ปรับปรุ งถนนระหว่างลานกีฬา (สนามเด็กเล่น) ไปออกถนนพัฒนาการ ซอย 8
4. ซ่อมแซมเครื่ องเล่นเด็กภายในลานกีฬา
5. เพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟ้ า ถนนพัฒนาการซอย 8 และ 12
3
หลังโรงพยาบาล
1. ***การดูแลผูส้ ูงอายุ จัดให้มีสถานที่ออกกาลังกายสาหรับผูส้ ูงอายุและเด็ก
ทุ่งสง
(ปั ญหาเดิม ปี 2558-2560)***
2. ***ขอหอกระจายข่าว (ปั ญหาเดิม ปี 2560)***
3. ***ติดตั้งกล้องวงจรปิ ด CCTV (ปั ญหาเดิม ปี 2560)***
4. ***ปรับปรุ งถนน คูระบายน้ า (ปั ญหาเดิม ปี 2560)***
5. ***แก้ไขปั ญหาการจราจรในชัว่ โมงเร่ งด่วน (ปั ญหาเดิม ปี 2560)***
4
ตลาดใน
1. ***ปรับปรุ งถนนในชุมชน (ปัญหาเดิม ปี 2560)***
2. ***ขอกล้องวงจรปิ ด CCTV (ปั ญหาเดิม ปี 2560)***
3. ติดตั้งที่ก้ นั คลองบริ เวณที่ขดุ ใหม่ เพื่อป้ องกันการเกิดอุบตั ิเหตุรถตกคลองของผูส้ ญ
ั จร
ผ่านไปมา โดยเฉพาะคนต่างพื้นที่ไม่ทราบว่าข้อมูล
4. ดูแลผูส้ ูงอายุติดเตียงติดบ้าน
5
เขาปรี ดี
1. ***ทาฝายมีชีวติ เพื่อให้มีน้ าและต้นไม้ (ปั ญหาเดิม ปี 2560)***
2. กาจัดสุนขั จรจัด เช่น การทาหมัน เป็ นต้น
3. ซ่อมแซมเสี ยงตามสาย เพื่อกระจายข่าวสารให้คนในชุมชนรับทราบข่าวสาร
4. ติดตั้งตูแ้ ดง เพื่อป้ องกันปั ญหายาเสพติด
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ชุมชน

6

สะพานเหล็ก

7

บ้านพักรถไฟทุ่งสง

8

เสริ มชาติ

9

หมู่บา้ นพัฒนา

10

เปรมประชา

ความต้ องการทีใ่ ห้ เทศบาลเมืองทุ่งสงดาเนินการเป็ นเรื่องเร่ งด่ วนระดับชุมชน
5. ล้างถนนเพื่อกาจัดฝุ่ น อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
6. ขอเครื่ องออกกาลังกาย
7. ให้ อสม. ช่วยดูแลเรื่ องยุงลาย
1. ***ขอกล้องวงจรปิ ด CCTV (ปั ญหาเดิม ปี 2557-2560)***
2. ***ขอเครื่ องออกกาลังกายกลางแจ้ง (ปั ญหาเดิม ปี 2557-2560)***
3. ***ทาถนนและท่อระบายน้ าตลอดแนวเขตชุมชน (ปั ญหาเดิม ปี 2559-2560)***
4. ***ถนนบางซอยที่ยงั ไม่ดาเนินการ กรุ ณาสารวจให้ดว้ ย (2 ซอย ตรงข้ามวัดเขาปรี ดี)
(ปั ญหาเดิม ปี 2559-2560)***
5. ***ขอหอกระจายข่าวชุมชน (ปั ญหาเดิม ปี 2559-2560)***
6. ***ซ่อมแซมหลังคาโรงครัวและฝ้ าเพดานที่ทาการชุมชน (ปั ญหาเดิม ปี 2560)***
1. ***แก้ปัญหาการจราจรภายในบ้านพักรถไฟ ช่วงรับส่งนักเรี ยนจะติดขัดมาก
(ปั ญหาเดิม ปี 2559-2560)***
2. ***ทาคูระบายน้ าแบบรางวี ภายในบ้านพักรถไฟและรอบ ๆ สนามฟุตบอลหลัง
โรงพยาบาลรถไฟ เพื่อแก้ไขปั ญหาถนนแคบ รถขับสวนทางกันไม่ได้
(ปั ญหาเดิม ปี 2559-2560)***
3. ***แก้ไขปั ญหาไฟฟ้ าในชุมชนดับบ่อยมาก รวมถึงแก้ไขปั ญหาไฟส่องสว่างถนน
เปลี่ยนหลอดหรื อขา ป้ องกันอาชญากรรม (ปั ญหาเดิม ปี 2559-2560)***
4. ปรับปรุ งถนน ซ่อมแซมถนนและไหล่ทาง ส่วนที่ชารุ ด
5. แก้ปัญหาการทิ้งขยะที่นามาจากที่อื่นแล้วนามาทิ้งในบ้านพักรถไฟ และจัดการกับ
รถบรรทุกปลาของแม่คา้ ที่ขบั ผ่าน จะมีน้ าไหลตลอด ส่งกลิ่นเหม็นและสกปรก
1. ***พัฒนาหนองป่ าแก่ เป็ นสถานที่ออกกาลังกาย เพื่อให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยว
(ปั ญหาเดิม ปี 2560)***
2. ขุดลอกคลอง เหมืองเก่า จัดการท่อระบายที่อุดตัน
3. ทากาแพงกั้นริ มคลอง เพื่อให้เป็ นเขื่อนกั้นน้ า
4. อยากให้สาธารณสุขเข้าไปดูแลช่วยดูแลผูส้ ูงอายุที่ติดเตียง
5. ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ าทางเข้าถนนชุมชนเสริ มชาติ
6. ติดตั้งกล้องวงจรปิ ด CCTV
1. ***ติดตั้งกล้องวงจรปิ ด CCTV (ปั ญหาเดิม ปี 2560)***
2. ***ดูแลการแยกขยะของชุมชน (ปั ญหาเดิม ปี 2560)***
3. ***จัดการสนุขและแมวจรจัด เพราะเยอะมาก (ปั ญหาเดิม ปี 2560)***
1. ***ทาคูระบายน้ าเพื่อป้ องกันปั ญหาน้ าท่วม (ปั ญหาเดิม ปี 2560)***
2. ***จัดระเบียบการจราจร (ปัญหาเดิม ปี 2560)***
3. ดูแลความสะอาด
4. พัฒนาสถานที่ออกกาลังกาย
5. จัดการสนุขและแมวจรจัด
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11

ชุมชน
ประชาอุทิศ

12

บ้านนาเหนือ

13

ยุทธศาสตร์

14

บ้านในหวัง

15

ทุ่งสง-ห้วยยอด

16

ทุ่งสง-นาบอน

17

ท่าแพเหนือ

ความต้ องการทีใ่ ห้ เทศบาลเมืองทุ่งสงดาเนินการเป็ นเรื่องเร่ งด่ วนระดับชุมชน
1. ***ช่วยขุดลอกคลองตมอย่างเร่ งด่วน (เร่ งด่วนมาก) (ปัญหาเดิม ปี 2559-2560)***
2. ***ขออุปกรณ์ใช้งานของที่ทาการชุมชน (ปั ญหาเดิม ปี 2559-2560)***
3. ***ขอเครื่ องออกกาลังกายประจาชุมชน (ปั ญหาเดิม ปี 2560)***
4. ขอกระจกโค้งบางจุดที่ยงั ไม่ติดตั้ง
5. ทาท่อระบายน้ าและรางวี ถนนประชาอุทิศ ซอย 5
1. ***ขอหอกระจายข่าว (ปั ญหาเดิม ปี 2560)***
2. ***กล้องวงจรปิ ด CCTV ทุก ๆ จุดที่มีทางแยก (ปัญหาเดิม ปี 2560)***
3. ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรและไฟสว่างตามซอยและบนท้องถนน
4. ตัดกิ่งไม้ที่ติดกับสายไฟฟ้ า
1. ***ขอเครื่ องออกกาลังกาย (ปัญหาเดิม ปี 2560)***
2. ทาฝายกั้นน้ าแบบคอนกรี ต และขุดลอกคลองตม
3. ขอหอกระจายข่าว
4. ขอกล้องวงจรปิ ด CCTV
1. ***ขุดลอกคูคลอง คูระบายน้ า เพื่อแก้ปัญหาน้ าท่วมในชุมชน
(ปั ญหาเดิม ปี 2558-2560)***
2. ติดตั้งเสี ยงตามสายของชุมชนแบบโบบายเคลื่อนที่
3. พัฒนาเครื่ องออกกาลังกาย
1. ***ขอหอกระจายข่าว (ปั ญหาเดิม ปี 2559-2560)***
2. ***ขอกล้องวงจรปิ ด CCTV (ปั ญหาเดิม ปี 2560)***
3. ***ขอประตูระบายน้ า (ปั ญหาเดิม ปี 2560)***
4. ขอเครื่ องออกกาลังกายและอุปกรณ์กีฬา
5. ขอศูนย์ ICT ชุมชน
1. ***ทาคูระบายน้ า ถนนทุ่งสง-นาบอน ซอย 1 เนื่องจากน้ าท่วมบ่อย
(ปั ญหาเดิม ปี 2559-2560)***
2. ***ขยายถนนซอย 3 ให้ทะลุซอย 5 เพื่อแก้ไขปั ญหาจราจรตอนเช้าเย็น
(ปั ญหาเดิม ปี 2560)***
3. ***อยากได้ที่ทาชุมชนใหม่ เพราะที่เก่าแคบไป (ปั ญหาเดิม ปี 2560)***
4. รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี
1. ***จัดการฝาระบายน้ ากลางถนนทุ่งสง-นครศรี ฯ เพราะอุบตั ิเหตุบ่อยมาก
(ปั ญหาเดิม ปี 2559-2560)***
2. ***อยากให้มีหม้อแปลงของชุมชน (ปั ญหาเดิม ปี 2559-2560)***
3. ***เพิ่มถังขยะในชุมชน (ปั ญหาเดิม ปี 2559-2560)***
4. ***ทาคูระบายน้ าหลังที่ทาการชุมชน (ปั ญหาเดิม ปี 2560)***
5. ***ให้จดั ทาหน้าหมู่บา้ นพรศักดิ์ถมดินในคูระบายน้ า (ปั ญหาเดิม ปี 2560)***
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18

ชุมชน
ตลาดสด

ความต้ องการทีใ่ ห้ เทศบาลเมืองทุ่งสงดาเนินการเป็ นเรื่องเร่ งด่ วนระดับชุมชน
1. ***จัดการพื้นตลาดที่ลื่น กาจัดหนูในตลาด ขุดลอกคูระบาย (ปัญหาเดิม ปี 2560)***
2. ***ขอกล้องวงจรปิ ด CCTV (ปั ญหาเดิม ปี 2560)***
3. ช่วยประชาสัมพันธ์ตลาดชั้น 2 เพราะแม่คา้ เดือดร้อนมาก บางวันขายสิ นค้าไม่ได้เลย
4. ปรับปรุ งถนนทางเข้าตลาดที่เป็ นหลุมเป็ นบ่อ

19

โดมทองธานี
(ท่าแพ)

20

ราชบริ พาร

1. ซ่อมแซมกาแพงกั้นน้ าป้ องกันน้ าท่วมข้าหมูบ่ า้ น ซ่อมซมถนนที่ทรุ ดตัว และดูแล
บ้านเรื อนที่อยูใ่ กล้คลองกาลังจะทรุ ดตัว
2. จัดทาตะแกรงคัดแยกขยะ
3. จัดหาพื้นที่เพื่อทาเป็ นลานกีฬากลางแจ้ง สาหรับผูส้ ูงอายุ
1. ***ดูแลทางระบายน้ าในท่อใต้ถ้ าตลอด น้ าระบายไม่ทนั (ปั ญหาเดิม ปี 2560)***
2. ทาตะแกรงปากทางน้ า เพื่อป้ องกันสิ่ งปฏิกลู ลงไปขวางทางน้ า
3. เพิ่มไฟฟ้ าแสงสว่างบริ เวณถ้ าตลอด
4. จัดระเบียบบริ เวณวงเวียนถ้ าตลอด จัดการรถที่จอดเกะกะไม่เป็ นระเบียบ ทาลาย
บรรยายกาศสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์และแหล่งท่องเที่ยว

21

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

22

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

1. แก้ไขปั ญหาการจราจร เก็บค่าบริ การรถบนถนนสาหรับคนจอดรถนาน ๆ การจัดการที่
ห้ามจอดรถในพื้นที่ออกกาลังกาย
2. จัดการทางเท้า ขยะหน้าบ้าน
3. ทาสี ตามสี่ แยก ขาวดาหรื อขาวแดง เพิ่มแสงไฟตามท้องถนน
4. ควรปรับปรุ งถนนสายวัฒนธรรมที่ท่านใช้จดั พิธีตกั บาตรในวันขึ้นปี ใหม่โดยด่วน
5. จัดการการระบายน้ า
1. แก้ไขปั ญหาการจราจร
2. แก้ไขปั ญหาเรื่ องความสะอาด ฝุ่ นจากการสร้างถนน ควรเพิ่มรอบการเก็บขยะให้บ่อย
ขึ้น
3. แก้ไขปั ญหาน้ าท่วม
4. จัดการแผงลอย ทางเท้า
5. อยากให้พฒั นาถ้ าตลอด
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4.10 สรุปความต้ องการที่ให้ ดาเนินการเป็ นเรื่องเร่ งด่ วนระดับเมือง
(ข้ อมูลได้ จากการจัดเวที)
ตารางที่ 62 สรุปความต้ องการทีใ่ ห้ ดาเนินการเป็ นเรื่องเร่ งด่ วนระดับเมือง(ข้ อมูลได้ จากการจัดเวที)
ลาดับ
ประเด็น
ความต้ องการทีใ่ ห้ เทศบาลเมืองทุ่งสงดาเนินการเป็ นเรื่องเร่ งด่ วนระดับเมือง
1 การจราจร
1. จัดระเบียบที่จอดรถ การจอดรถซ้อนคัน โดยเฉพาะหน้าห้างไทยสมบูรณ์ ดูแล
การจราจรภาพรวมทั้งหมด โดยเฉพาะเวลาเร่ งด่วน
2. ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรตามจุดแยกต่าง ๆ
3. จุดที่ถนนแคบให้ขบั รถทางเดียว (One way)
4. กาหนดการจอดรถวันคู-่ วันคี่
2 ยาเสพติด/
1. ป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดอย่างจริ งจัง
ความปลอดภัยในชีวติ
2. ปรับปรุ งระบบไฟส่องสว่างถนนและซอย โดยเฉพาะจุดเสี่ ยง
และทรัพย์สิน
3. ทาสี ทางม้าลายให้ชดั กว่าเดิม และสร้างสะพานลอยโดยเฉพาะหน้าโรงเรี ยน
เสริ มปั ญญา
3 กล้องวงจรปิ ด CCTV 1. ติดตั้งให้ทุกจุดที่ขอ โดยเฉพาะจุดเสี่ ยง
4 การระบายน้ า/
1. ปรับปรุ ง ซ่อมแซม คอสะพาน
การป้ องกันน้ าท่วม
2. ขุดลอกคูคลอง/ท่อระบายน้ าตามจุดต่าง ๆ โดยเฉพาะใต้ถ้ าตลอด
3. ตรวจสอบการรุ กล้ าเขตแม่น้ าลาคลอง
4. สร้างประตูปิดเปิ ดท่อระบายน้ า
5 ถนน
1. ปรับปรุ งถนนขรุ ขระ เวลาฝนตกน้ าขัง การสัญจรมาสะดวก
2. รักษาความสะอาดบนถนนสายต่าง ๆ และกาหนดเวลาล้างให้สม่าเสมอ
3. กาหนดการล้างถนนให้เป็ นเวลา ควรเป็ นช่วงดึก
6 ความเป็ นระเบียบ
1. จัดระเบียบการบิณฑบาตพระสงฆ์ที่ยนื่ แช่บริ เวณจุดเดิมเป็ นเวลานาน
เรี ยบร้อยของบ้านเมือง โดยเฉพาะถนนชนปรี ดา
2. ควบคุมการใช้เสี ยงและการขับขี่ยานพาหนะของมูลนิธิ
3. จัดการสนุขและแมวจรจัด
4. กวดขันการทาความสะอาดห้องน้ าสวนสาธารณะ ร.5
5. ตรวจสอบตราชัง่ ของแม่คา้
6. กวดขันเด็กเยาวชนที่ขบั รถเสี ยงดังเวลากลางคืน
7 ลานกีฬา/อุปกรณ์กีฬา 1. ปรับปรุ งสนามเด็กเล่น ซ่อมแซมของเล่น
2. ให้มีลานกีฬาทุกชุมชุนซ่อมแซมลานกีฬาที่มีอยูแ่ ล้ว และขออุปกรณ์เพิ่ม
8 ขยะ/ความสะอาด
1. จัดโครงการการคัดแยกขยะประเภทต่าง ๆ ให้กบั ชุมชน
2. จัดการขยะที่ลน้ ถัง เพิ่มถังขยะ และให้คนกวาดขยะกวาดให้หมด
3. รณรงค์การทิ้งขยะให้ลงถัง
4. ควบคุมการเก็บขยะตามเวลาที่กาหนด
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ประเด็น
9 หอกระจายข่าว
10

ระบบไฟฟ้ า

11

ภูมิทศั น์

12

สิ่ งแวดล้อม

13

การสร้างอาชีพ/
เศรษฐกิจ
ประเพณี วฒั นธรรม
ช่วยเหลือผูย้ ากไร้
ระบบน้ าประปา
คุณภาพชีวติ

14
15
16
17

ความต้ องการทีใ่ ห้ เทศบาลเมืองทุ่งสงดาเนินการเป็ นเรื่องเร่ งด่ วนระดับเมือง
1. ติดตั้งให้เร็ วที่สุด เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ
2. สารวจและปรับปรุ งชุดเครื่ องเสี ยงเดิมที่ชารุ ด
1. เพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟ ป้ องกันไฟฟ้ าตก
2. จัดเก็บสายไฟฟ้ าลงใต้ดิน
3. ตัดกิ่งไม้ที่ติดกับสายไฟฟ้ า และตรวจสอบสภาพสายไฟฟ้ า
1. ปรับปรุ งภูมิทศั น์ทุกชุมชน
2. ปรับปรุ งภูมิทศั น์สวนสาธารณะ ร.5
1. รณรงค์ให้ทุกกิจกรรมห้ามใช้โฟม
2. รักษาต้นไม้ใหญ่
1. ส่งเสริ มอาชีพให้กบั ชุมชนและผูว้ า่ งงาน
2. ช่วยประชาสัมพันธ์ตลาดชั้น 2
1. ส่งเสริ มประเพณี วฒั นธรรมด้านต่าง ๆ
1. ให้การช่วยเหลือผูย้ ากไร้
1. ช่วยปรับปรุ งระบบน้ าประปาชุมชน
1. ขอศูนย์ ICT ชุมชน
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4.11 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ดาเนินงานตามภารกิจต่ าง ๆ ของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
5 ปี ย้ อนหลัง (ประจาปี 2557-2561)
ตารางที่ 63 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการดาเนินงานตามภารกิจต่ าง ๆ ของ
เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 5 ปี ย้ อนหลัง (ประจาปี 2557-2561)
ด้ าน
ค่ าเฉลีย่
ระดับความพึงพอใจ
2557 2558 2559 2560 2561 2557 2558 2559 2560
1. โครงสร้างพื้นฐาน
3.34 3.284 3.235 3.260 3.428 ปาน ปาน ปาน ปาน
กลาง กลาง กลาง กลาง
2. การศึกษา
3.41 3.333 3.257 3.328 3.472 ปาน ปาน ปาน ปาน
กลาง กลาง กลาง กลาง
3. สาธารณสุข
3.27 3.217 3.153 3.235 3.467 ปาน ปาน ปาน ปาน
กลาง กลาง กลาง กลาง
4. บริ การสังคมและสวัสดิการ 3.50 3.480 3.283 3.316 3.395 มาก ปาน ปาน ปาน
กลาง กลาง กลาง
5. การจัดการด้านสิ่ งแวดล้อม 3.27 3.198 3.141 3.177 3.291 ปาน ปาน ปาน ปาน
และทรัพยากร
กลาง กลาง กลาง กลาง
6. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 3.26 3.218 3.121 3.112 3.228 ปาน ปาน ปาน ปาน
และอาชีพ
กลาง กลาง กลาง กลาง
7. การรักษาความสงบ
3.35 3.294 3.186 3.231 3.444 ปาน ปาน ปาน ปาน
ปลอดภัยในชุมชน
กลาง กลาง กลาง กลาง
8. การป้ องกันและบรรเทาสา 3.35 3.294 3.186 3.231 3.272 ปาน ปาน ปาน ปาน
ธารณภัย
กลาง กลาง กลาง กลาง
9. การทานุบารุ ง
3.52 3.383 3.270 3.280 3.560 มาก ปาน ปาน ปาน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
กลาง กลาง กลาง
10. การบริ หารจัดการเทศบาล 3.31 3.207 3.138 3.212 3.346 ปาน ปาน ปาน ปาน
กลาง กลาง กลาง กลาง
3.36 3.305 3.199 3.273 3.403 ปาน ปาน ปาน ปาน
รวม
กลาง กลาง กลาง กลาง

2561
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
มาก
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
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4.12 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ดาเนินงานตามนโยบายเร่ งด่ วน (วาระท้ องถิ่นเมืองทุ่งสง) 5 เรื่อง
ของผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 5 ปี ย้ อนหลัง
(ประจาปี 2557-2561)
ตารางที่ 64 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการดาเนินงานตามนโยบายเร่ งด่ วน
(วาระท้ องถิ่นเมืองทุ่งสง) 5 เรื่องของผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 5 ปี ย้ อนหลัง
(ประจาปี 2557-2561)
ด้ าน
ค่ าเฉลีย่
ระดับความพึงพอใจ
2557 2558 2559 2560 2561 2557 2558 2559 2560
1. จัดความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย 3.34 3.290 3.246 3.261 3.428 ปาน ปาน ปาน ปาน
ของบ้านเมือง ปรับปรุ งถนน ทาง
กลาง กลาง กลาง กลาง
เท้า ปรับภูมิทศั น์เมือง และ
ยกระดับมาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ
จัดทาฐานข้อมูลและจัดระเบียบ
การขายสิ นค้าหาบเร่ แผงลอยใน
เขตเทศบาลให้สาเร็ จ
2. สานต่อแผนป้ องกันและแก้ไข 3.39 3.332 3.197 3.195 3.272 ปาน ปาน ปาน ปาน
ปั ญหาภัยพิบตั ิอทุ กภัย วาตภัย
กลาง กลาง กลาง กลาง
และดินโคลนถล่ม ควบคู่กบั การ
ป้ องกันภัยแล้งที่ส่งผลกระทบต่อ
ชีวติ ความเป็ นอยูแ่ ละอาชีพของ
คนในท้องถิ่นอย่างยัง่ ยืน
3. พัฒนารายได้ เพิ่มประสิ ทธิภาพ 3.27 3.225 3.128 3.110 3.307 ปาน ปาน ปาน ปาน
การใช้งบประมาณ และการ
กลาง กลาง กลาง กลาง
บริ หารทรัพย์สินของเทศบาล
ขับเคลื่อนการพัฒนาศูนย์กระจาย
สิ นค้าระบบรางภาคใต้-ทุ่งสงให้
สาเร็ จ โดยประสานงานเชิงรุ กกับ
กลไกภาครัฐ เอกชน และประชา
สังคมทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ และขับเคลื่อน
โครงการสถานีขนส่งย่อยให้เสร็จ
สมบูรณ์ เชื่อมโยงการใช้งานกับ

2561
ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง
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ด้ าน
2557 2558
สถานีขนส่งอาเภอทุ่งสง เพื่อ
นามาซึ่งรายได้ในการพัฒนาเมือง
ในอนาคต
4. สนองนโยบายเร่ งด่วนของ
3.18 3.175
รัฐบาล และจังหวัด
นครศรี ธรรมราชในเรื่ องยาเสพติด
โดยป้ องกันกลุม่ เสี่ ยงและ
ประชาชนในท้องถิ่นไม่ให้เข้าไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และ
ส่งเสริ มให้ผตู ้ ิดยาเสพติดได้รับ
การบาบัดรักษาให้กลับมาเป็ นคน
ดีของสังคม ตามแนวทาง “เมืองสี
ขาว หัวใจสี เขียว”
5. กาหนดมาตรการ “เมืองสี ขาว 3.21 3.195
หัวใจสี เขียว”และปฏิบตั ิการขั้น
เด็ดขาดในการขจัดอบายมุขและ
ยาเสพติด รวมทั้งบังคับใช้
มาตรการปฏิบตั ิตามวินยั จราจร
และมาตรการประหยัดพลังงาน
ภายในองค์กรเทศบาลเมืองทุ่งสง
รวม
3.28 3.243

ค่ าเฉลีย่
2559 2560

2557

ระดับความพึงพอใจ
2558 2559 2560

2561

2561

3.148

3.195

3.420

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

3.167

3.228

3.438

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

3.177

3.212

3.373

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง
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4.13 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ดาเนินงานตามนโยบายการพัฒนา 5 ด้ านของผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช 5 ปี ย้ อนหลัง (ประจาปี 2557-2561)
ตารางที่ 65 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการดาเนินงานตามนโยบายการ
พัฒนา 5 ด้ านของผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 5 ปี ย้ อนหลัง (ประจาปี 2557-2561)
ด้ าน
ค่ าเฉลีย่
ระดับความพึงพอใจ
2557 2558 2599 2560 2561 2557 2558 2559 2560
1. นโยบายด้านการพัฒนา
3.45 3.382 3.267 3.319 3.459 ปาน ปาน ปาน ปาน
การศึกษา ส่งเสริ มการกีฬา
กลาง กลาง กลาง กลาง
ศิลปวัฒนธรรม จารี ตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้าง
ทุ่งสงเป็ น “เมืองแห่ งการเรี ยนรู้ ”
2. นโยบายด้านการพัฒนา
3.26 3.218 3.121 3.112 3.228 ปาน ปาน ปาน ปาน
กลาง กลาง กลาง กลาง
เศรษฐกิจ เพือ่ เพิ่มศักยภาพการ

2561
ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

พัฒนาและส่งเสริ มการค้าขาย
ของผูป้ ระกอบการ ทุกประเภท
ทุกระดับ และชุมชน ให้สามารถ
เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และมีขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
3. นโยบายด้านด้านการพัฒนา
3.32 3.263 3.173 3.233 3.397 ปาน
กลาง
คุณภาพชีวติ ให้อยูด่ ีมีสุข อยูเ่ ย็น
เป็ นสุข อย่างยัง่ ยืน เพื่อดูแลความ
เป็ นอยูข่ องประชาชนให้มีคุณภาพ
ชีวติ ที่ดี บ้านเมืองสะอาดและเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้อย มีความปลอดภัย
ในชีวติ และทรัพย์สิน ปลอด
อาชญากรรม มีสุขภาวะ
สุขอนามัยที่ดี มีความสุข มีความ
อบอุ่นในครอบครัวชุมชนเข้มแข็ง
และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง
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ด้ าน

ค่ าเฉลีย่
2557 2558 2599 2560 2561 2557
3.30 3.207 3.138 3.212 3.346 ปาน
กลาง

4. นโยบายด้านการพัฒนาระบบ
การบริ หารจัดการ เพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพในบริ หารงาน
เทศบาลเมืองทุ่งสงโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล ด้วยความโปร่ งใส
เป็ นธรรม ตรวจสอบได้ มุ่งผล
ประโยชน์ของประชาชนเป็ นหลัก
บูรณาการทุกภาคส่วน ให้มีส่วน
ร่ วมร่ วมคิด ร่ วมวางแผน ร่ วมทา
ร่ วมตรวจสอบ ร่ วมประเมินผล
ร่ วมรับผิดชอบ ร่ วมรับผลการ
พัฒนา และร่ วมภาคภูมิใจกับ
ความสาเร็ จจากผลของพัฒนา
เมือง ทุ่งสงที่ได้ร่วมกันทาอย่าง
ต่อเนื่องด้วยความรู ้สึกรวมเป็ น
หนึ่งเดียวว่า “ทุกคนเป็ นเจ้ าของ
เมือง ทุ่งสงร่ วมกัน”
5. นโยบายด้านการวางผังเมือง
3.32 3.257 3.206 3.234 3.350 ปาน
และผังชุมชน พัฒนาโครงสร้าง
กลาง
พื้นฐาน สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ เพื่อรองรับการ
พัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม การ
จัดการความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
ของบ้านเมือง การจัดการจราจร
และภูมิทศั น์ของเมือง การบริ หาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม และที่สาคัญอย่างยิง่
คือการจัดการภัยพิบตั ิอทุ กภัย
วาตภัย ดินถล่ม ภัยแล้ง และ
อัคคีภยั
รวม
3.33 3.266 3.181 3.262 3.356 ปาน
กลาง

ระดับความพึงพอใจ
2558 2559 2560
ปาน ปาน ปาน
กลาง กลาง กลาง

2561
ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง
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4.14 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาของเทศบาล 4 ยุทธศาสตร์ ตาม
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 5 ปี ย้ อนหลัง
(ประจาปี 2557-2561)
ตารางที่ 66 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาของเทศบาล 4 ยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 5 ปี ย้ อนหลัง
(ประจาปี 2557-2561)
ด้ าน
ค่ าเฉลีย่
ระดับความพึงพอใจ
2557 2558 2559 2560 2561 2557 2558 2559 2560
1. พัฒนาการศึกษา ศาสนา
3.45 3.452 3.267 3.321 3.477 ปาน ปาน ปาน ปาน
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการ
กลาง กลาง กลาง กลาง
กีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพ
มาตรฐานที่เหนือกว่า
2. ร่ วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนา 3.33 3.271 3.207 3.240 3.337 ปาน ปาน ปาน ปาน
โครงสร้างพื้นฐาน รักษา
กลาง กลาง กลาง กลาง
สิ่ งแวดล้อม ป้ องกันน้ าท่วม สู่
เมืองน่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน
3. ร่ วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและ
3.29 3.246 3.159 3.206 3.301 ปาน ปาน ปาน ปาน
สังคม สู่คุณภาพชีวติ ที่ดีกว่า
กลาง กลาง กลาง กลาง
4. ปรับปรุ งและพัฒนาการบริ หาร 3.32 3.223 3.148 3.215 3.346 ปาน ปาน ปาน ปาน
จัดการองค์กรเทศบาลและองค์กร
กลาง กลาง กลาง กลาง
ชุมชนสู่การบริ หารจัดการที่ดีโดย
ทุกภาคีมีส่วนร่ วมแบบบูรณาการ
รองรับความเปลี่ยนแปลงสู่
เทศบาลอัจฉริ ยะ
3.35 3.298 3.195 3.262 3.365 ปาน ปาน ปาน ปาน
รวม
กลาง กลาง กลาง กลาง

2561
ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

101

4.15 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการรักษา
ความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 5 ปี ย้ อนหลัง
(ประจาปี 2557-2561)
ตารางที่ 67 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการรักษาความสะอาดของเทศบาล
เมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 5 ปี ย้ อนหลัง (ประจาปี 2557-2561)
ด้ าน
ค่ าเฉลีย่
ระดับความพึงพอใจ
2557 2558 2559 2560 2561 2557 2558 2559 2560
1. ถนนมีความสะอาดมากน้อย
3.37 3.36 3.30 3.45 3.36 ปาน ปาน ปาน ปาน
เพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น.
กลาง กลาง กลาง กลาง
2. ถนนมีความสะอาดมากน้อย
3.31 3.32 3.20 3.40 3.43 ปาน ปาน ปาน ปาน
เพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น.
กลาง กลาง กลาง กลาง
3. ถนนมีความสะอาดมากน้อย
3.21 3.23 3.17 3.32 3.43 ปาน ปาน ปาน ปาน
เพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น.
กลาง กลาง กลาง กลาง
4. โดยภาพรวมถนนมีความสะอาด 3.34 3.29 3.24 3.40 3.38 ปาน ปาน ปาน ปาน
มากน้อยเพียงใด
กลาง กลาง กลาง กลาง
5. ความพึงพอใจต่อการปฏิบตั ิ
3.35 3.39 3.24 3.39 3.40 ปาน ปาน ปาน ปาน
หน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่
กลาง กลาง กลาง กลาง
เพียงใด
6. ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขน
3.29 3.18 3.16 3.27 3.33 ปาน ปาน ปาน ปาน
ขยะ/การล้างทาความสะอาด/การดูด
กลาง กลาง กลาง กลาง
ฝุ่ น
7. พนักงานกวาดขยะปฏิบตั ิหน้าที่ 3.31 3.26 3.18 3.35 3.36 ปาน ปาน ปาน ปาน
ได้ทวั่ ถึงในพื้นที่รับผิดชอบเพียงใด
กลาง กลาง กลาง กลาง
8. ภาพรวมการดาเนินงานของ
3.34 3.21 3.20 3.40 3.45 ปาน ปาน ปาน ปาน
เทศบาลด้านการรักษาความสะอาด
กลาง กลาง กลาง กลาง
รวม
3.31 3.27 3.210 3.372 3.391 ปาน ปาน ปาน ปาน
กลาง กลาง กลาง กลาง

2561
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
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4.16 เปรียบเทียบความต้ องการที่ให้ ดาเนินการเป็ นเรื่องเร่ งด่ วนระดับเมือง
(ข้ อมูลได้ จากการจัดเวที) 5 ปี ย้ อนหลัง (ประจาปี 2557-2561)
ตารางที่ 68 เปรียบเทียบความต้ องการทีใ่ ห้ ดาเนินการเป็ นเรื่องเร่ งด่ วนระดับเมือง (ข้ อมูลได้ จากการจัดเวที)
5 ปี ย้ อนหลัง (ประจาปี 2557-2561)
ลาดับ
2557
2558
2559
2560
2561
1
การจราจร
การจราจร
หอกระจายข่าว กล้องวงจรปิ ด CCTV
การจราจร
2
ขยะ/
สิ่ งแวดล้อม
กล้องวงจรปิ ด
หอกระจายข่าว
ยาเสพติด/ความปลอดภัย
ความสะอาด
CCTV
ในชีวิตและทรัพย์สิน
3
ยาเสพติด
เครื่ องเล่นเด็ก/
ฝายมีชีวิต/
ลานกีฬา/อุปกรณ์กีฬา
กล้องวงจรปิ ด CCTV
เครื่ องออกกาลัง
คูระบายน้ า
กาย
4
ถนน
ยาเสพติด
ลานกีฬา/
การจราจร
การระบายน้ า/
อุปกรณ์กีฬา
การป้ องกันน้ าท่วม
5
สิ่ งแวดล้อม
ขยะ/ความสะอาด ปรับภูมิทศั น์/
ถนน
ถนน
สิ่ งแวดล้อม
6
น้ าท่วม
ถนน
การสร้างอาชีพ ปรับภูมิทศั น์/
ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
สิ่ งแวดล้อม
ของบ้านเมือง
7
ไฟฟ้ า
ไฟฟ้ า
การจราจร
ฝายมีชีวิต/คูระบายน้ า
ลานกีฬา/อุปกรณ์กีฬา
8
เครื่ องเล่นเด็ก/ น้ าท่วม/
ถนน
ขยะ/ความสะอาด
ขยะ/ความสะอาด
เครื่ องออก
คูระบายน้ า
กาลังกาย
9
ศิลปวัฒนธรรม
ยาเสพติด/ความ ยาเสพติด/ความปลอดภัย หอกระจายข่าว
และการส่งเสริ ม ปลอดภัยในชีวิต ในชีวิตและทรัพย์สิน
อาชีพ
และทรัพย์สิน
10 อาชญากรรม/
ขยะ/ความ
การสร้างอาชีพ
ระบบไฟฟ้ า
กล้อง CCTV
สะอาด
11 การศึกษา
ประเพณี
อุปกรณ์ที่ทาการชุมชน ภูมิทศั น์
วัฒนธรรม
12 สวนพฤกษา
ประเพณี วฒั นธรรม
สิ่ งแวดล้อม
13 ช่วยเหลือผู ้
จัดระเบียบการบิณฑบาต การสร้างอาชีพ/เศรษฐกิจ
ยากไร้
พระสงฆ์
14 ช่วยเหลือผูย้ ากไร้
ประเพณี วฒั นธรรม
15 ช่วยเหลือผูย้ ากไร้
16 ระบบน้ าประปา
17 คุณภาพชีวิต

บทที่ 5
สรุปผลการประเมินและข้ อเสนอแนะ
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลสามารถสรุ ปผลการประเมิน ประกอบด้วย ข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนที่มี
ต่อการดาเนินงานของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประจาปี 2561 ในประเด็น 12 ประเด็นต่อไปนี้
1) สรุ ปภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนในการดาเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ
2) สรุ ปภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานตามนโยบายเร่ งด่วน 5 เรื่ อง
3) สรุ ปภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดาเนินงานตามนโยบายการพัฒนา 5 ด้าน
4) สรุ ปภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนที่มี ต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล 4
ยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนาเทศบาล
5) สรุ ปเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของชุมชนต่าง ๆ 3 ปี ย้อนหลัง (ประจาปี 2559-2561)
6) สรุ ปภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการรักษาความสะอาด
7) สรุ ปความคิดเห็นทัว่ ไปและข้อเสนอแนะ (ข้อมูลได้จากการเก็บแบบสอบถาม)
8) สรุ ปความต้องการที่ให้เทศบาลเมืองทุ่งสงดาเนิ นการเป็ นเรื่ องเร่ งด่วนระดับประชาชน (ข้อมูลได้จากการ
เก็บแบบสอบถาม)
9) สรุ ปความต้องการที่ให้ดาเนินการเป็ นเรื่ องเร่ งด่วนระดับชุมชน (ข้อมูลได้จากการจัดเวที)
10) สรุ ปความต้องการที่ให้ดาเนินการเป็ นเรื่ องเร่ งด่วนระดับเมือง (ข้อมูลได้จากการจัดเวที)
11) เปรี ยบเทียบผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ 5 ปี ย้อนหลัง (ประจาปี 2557-2561)
12) เปรี ยบเทียบความต้องการที่ให้ดาเนินการเป็ นเรื่ องเร่ งด่วนระดับเมือง (ข้อมูลได้จากการจัดเวที)
5 ปี ย้อนหลัง (ประจาปี 2557-2561)
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5.1 สรุปภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการดาเนินงานตามภารกิจต่ าง ๆ ของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจาปี 2561
ตารางที่ 69 สรุปภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการดาเนินงานตามภารกิจต่ าง ๆ ของเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปี 2561
ภารกิจด้ าน
ค่ าเฉลีย่ ค่ าเบี่ยงเบน
ระดับ
อันดับ
มาตรฐาน ความพึงพอใจ
1. โครงสร้างพื้นฐาน
3.428
.73
ปานกลาง
5
2. การศึกษา
3.472
.69
ปานกลาง
2
3. สาธารณสุข
3.467
.73
ปานกลาง
3
4. บริ การสังคมและสวัสดิการ
3.395
.76
ปานกลาง
6
5. การจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากร
3.291
.74
ปานกลาง
8
6. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ
3.228
.75
ปานกลาง
10
7. การรักษาความสงบปลอดภัยในชุมชน
3.444
.73
ปานกลาง
4
8. การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3.272
.74
ปานกลาง
9
9. การทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรมประเพณี
3.560
.74
มาก
1
10. การบริ หารจัดการเทศบาล
3.346
.72
ปานกลาง
7
รวม
3.403
.61
ปานกลาง
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5.2. สรุปภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการดาเนินงานตามนโยบายเร่ งด่ วน
(วาระท้ องถิ่นเมืองทุ่งสง) 5 เรื่อง ของผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปี 2561
ตารางที่ 70 สรุปภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการดาเนินงานตามนโยบายเร่ งด่ วน
(วาระท้ องถิ่นเมืองทุ่งสง) 5 เรื่อง ของผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปี 2561
นโยบายเร่ งด่ วน (วาระท้ องถิ่นเมืองทุ่งสง) 5 เรื่อง
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเบี่ยงเบน
ระดับ
มาตรฐาน ความพึงพอใจ
1. จัดความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของบ้านเมือง ปรับปรุ ง
3.428
.73
ปานกลาง
ถนน ทางเท้า ปรับภูมิทศั น์เมือง และยกระดับมาตรฐาน
ตลาดสดน่าซื้อจัดทาฐานข้อมูลและจัดระเบียบการขาย
สิ นค้าหาบเร่ แผงลอยในเขตเทศบาลให้สาเร็ จ
2. สานต่อแผนป้ องกันและแก้ไขปั ญหาภัยพิบตั ิอทุ กภัย
3.272
.74
ปานกลาง
วาตภัย และดินโคลนถล่ม ควบคูก่ บั การป้ องกันภัยแล้งที่
ส่งผลกระทบต่อชีวติ ความเป็ นอยูแ่ ละอาชีพของคนใน
ท้องถิ่นอย่างยัง่ ยืน
3. พัฒนารายได้ เพิ่มประสิ ทธิภาพการใช้งบประมาณ และ
3.307
.68
ปานกลาง
การบริ หารทรัพย์สินของเทศบาล ขับเคลื่อนการพัฒนาศูนย์
กระจายสิ นค้าระบบรางภาคใต้-ทุ่งสง ให้สาเร็ จ โดย
ประสานงานเชิงรุ กกับกลไกภาครัฐ เอกชน และประชา
สังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ และขับเคลื่อน
โครงการสถานีขนส่งย่อยให้เสร็จสมบูรณ์ เชื่อมโยงการใช้
งานกับสถานีขนส่งอาเภอทุ่งสง เพื่อนามาซึ่งรายได้ในการ
พัฒนาเมืองในอนาคต
4. สนองนโยบายเร่ งด่วนของรัฐบาล และจังหวัด
3.420
.80
ปานกลาง
นครศรี ธรรมราชในเรื่ องยาเสพติด โดยป้ องกันกลุ่มเสี่ ยง
และประชาชนในท้องถิ่นไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับ
ยา
เสพติด และส่งเสริ มให้ผตู ้ ิดยาเสพติดได้รับการบาบัดรักษา
ให้กลับมาเป็ นคนดีของสังคม ตามแนวทาง “เมืองสี ขาว
หัวใจสี เขียว”
5. กาหนดมาตรการ “เมืองสี ขาว หัวใจสี เขียว” และ
3.438
.70
ปานกลาง
ปฏิบตั ิการขั้นเด็ดขาดในการขจัดอบายมุขและยาเสพติด
รวมทั้งบังคับใช้มาตรการปฏิบตั ิตามวินยั จราจร และ
มาตรการประหยัดพลังงานภายในองค์กรเทศบาลเมืองทุ่งสง
รวม
3.373
.61
ปานกลาง

อันดับ
2

5

4

3

1
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5.3 สรุปภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการดาเนินงานตามนโยบายการพัฒนา 5 ด้ านของผู้บริหาร
เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปี 2561
ตารางที่ 71 สรุปภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการดาเนินงานตามนโยบายการพัฒนา 5 ด้ านของ
ผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปี 2561
นโยบายด้ าน
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเบี่ยงเบน
ระดับ
อันดับ
มาตรฐาน ความพึงพอใจ
1. การพัฒนาการศึกษา ส่งเสริ มการกีฬา ศิลปวัฒนธรรม จารี ต
3.459
.64
ปานกลาง
1
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างทุ่งสงเป็ น “เมืองแห่ งการ
เรี ยนรู้ ”
2. การพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาและส่งเสริ มการ 3.228
.75
ปานกลาง
5
ค้าขาย ของผูป้ ระกอบการ ทุกประเภท ทุกระดับ และชุมชน ให้
สามารถเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และมีขีดความสามารถในการ
แข่งขัน
3. การพัฒนาคุณภาพชีวติ ให้อยูด่ ีมีสุข อยูเ่ ย็นเป็ นสุข อย่างยัง่ ยืน
3.397
.68
ปานกลาง
2
เพื่อดูแลความเป็ นอยูข่ องประชาชนให้มีคุณภาพชีวติ ที่ดี บ้านเมือง
สะอาดและเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย มีความปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สิน ปลอดอาชญากรรม มีสุขภาวะ สุขอนามัยที่ดี มีความสุข
มีความอบอุ่นในครอบครัวชุมชนเข้มแข็ง และมีส่ิ งแวดล้อมที่ดี
4. การพัฒนาระบบการบริ หารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพใน
บริ หารงานเทศบาลเมืองทุ่งสงโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ด้วยความ
โปร่ งใส เป็ นธรรม ตรวจสอบได้ มุ่งผลประโยชน์ของประชาชน
เป็ นหลักบูรณาการทุกภาคส่วน ให้มีส่วนร่ วมร่ วมคิด ร่ วมวางแผน
ร่ วมทา ร่ วมตรวจสอบ ร่ วมประเมินผล ร่ วมรับผิดชอบ ร่ วมรับผล
การพัฒนา และร่ วมภาคภูมิใจกับความสาเร็ จจากผลของพัฒนา
เมืองทุ่งสงที่ได้ร่วมกันทาอย่างต่อเนื่องด้วยความรู ้สึกรวมเป็ นหนึ่ง
เดียวว่า “ทุกคนเป็ นเจ้ าของเมืองทุ่งสงร่ วมกัน”
5. การวางผังเมืองและผังชุมชน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ และ
สังคม การจัดการความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของบ้านเมือง การจัด
การจราจร และภูมิทศั น์ของเมือง การบริ หารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม และที่สาคัญอย่างยิง่ คือการ
จัดการภัยพิบตั ิอุทกภัย วาตภัย ดินถล่ม ภัยแล้ง และอัคคีภยั
รวม

3.346

.72

ปานกลาง

4

3.350

.65

ปานกลาง

3

3.356

.62

ปานกลาง
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5.4 สรุปภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาของเทศบาล 4
ยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปี 2561
ตารางที่ 72 สรุปภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาของเทศบาล 4
ยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปี 2561
ยุทธศาสตร์ ด้าน
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเบี่ยงเบน
ระดับ
อันดับ
มาตรฐาน ความพึงพอใจ
1. พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี
3.477
.64
ปานกลาง
1
ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพ
มาตรฐานที่เหนือกว่า
2. ร่ วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3.337
.63
ปานกลาง
3
รักษาสิ่ งแวดล้อม ป้ องกันน้ าท่วม สู่เมืองน่าอยูอ่ ย่าง
ยัง่ ยืน
3. ร่ วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวติ ที่
3.301
.70
ปานกลาง
4
ดีกว่า
4. ปรับปรุ งและพัฒนาการบริ หารจัดการองค์กร
3.346
.72
ปานกลาง
2
เทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริ หารจัดการที่ดีโดย
ทุกภาคีมีส่วนร่ วมแบบบูรณาการรองรับความ
เปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริ ยะ
รวม
3.365
.61
ปานกลาง
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5.5 สรุปเปรียบเทียบความพึงพอใจของชุมชนต่ าง ๆ ที่มีต่อการดาเนินงานของเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช 2 ปี ย้ อนหลัง (ประจาปี 2559-2561)
ตารางที่ 73 สรุปเปรียบเทียบความพึงพอใจของชุมชนต่ าง ๆ ที่มีต่อการดาเนินงานของเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช 3 ปี ย้ อนหลัง (ประจาปี 2559-2561)
ชุมชน
ค่ าเฉลีย่
ระดับความพึงพอใจ
2559
2560
2561
2559
2560
2561
1. ท่าแพใต้
3.449 3.463 3.035
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

2. ตะวันออกวัดชัยชุมพล

3.157

3.117

3.587

ปานกลาง

ปานกลาง

มาก

3. หลังโรงพยาบาลทุ่งสง

3.632

3.340

3.671

มาก

ปานกลาง

มาก

4. ตลาดใน
5. เขาปรี ดี

3.601
2.449

3.808
3.559

3.881
3.437

มาก
น้อย

มาก
มาก

มาก
ปานกลาง

6. สะพานเหล็ก

3.337

3.181

2.402

ปานกลาง

ปานกลาง

น้อย

7. บ้านพักรถไฟทุ่งสง

3.202

3.313

2.890

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

8. เสริ มชาติ

3.303

3.035

3.509

ปานกลาง

ปานกลาง

มาก

9. หมู่บา้ นพัฒนา

3.364

3.055

3.520

ปานกลาง

ปานกลาง

มาก

10. เปรมประชา

3.405

2.528

3.262

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

11. ประชาอุทิศ

1.968

3.336

3.817

น้อย

ปานกลาง

มาก

12. บ้านนาเหนือ

3.256

3.287

3.927

ปานกลาง

ปานกลาง

มาก

13. ยุทธศาสตร์

3.077

3.318

3.248

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

14. บ้านในหวัง
15. ทุ่งสง-ห้วยยอด

3.699
3.497

2.727
3.346

2.885
3.442

มาก
ปานกลาง

ปานกลาง
ปานกลาง

ปานกลาง
ปานกลาง

16. ทุ่งสง-นาบอน
17. ท่าแพเหนือ

3.400
3.166

3.614
3.372

2.647
3.435

ปานกลาง
ปานกลาง

มาก
ปานกลาง

ปานกลาง
ปานกลาง

18. ตลาดสด

3.767

2.989

2.976

มาก

ปานกลาง

ปานกลาง

19. โดมทองธานี (ท่าแพ)

3.057

3.158

3.678

ปานกลาง

ปานกลาง

มาก

20. ราชบริ พาร
21. ย่านการค้า

3.766
3.248

3.289
3.200

3.311
3.732

มาก
ปานกลาง

ปานกลาง
ปานกลาง

ปานกลาง
มาก

22. หน่วยงานของ
ราชการ รัฐวิสาหกิจ
องค์กรเอกชน และอื่น ๆ
รวม

3.464

3.204

3.577

ปานกลาง

ปานกลาง

มาก

3.199

3.273

3.403

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง
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5.6 สรุปภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปี 2561
ตารางที่ 74 สรุปภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปี 2561
ประเด็น
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเบี่ยงเบน
ระดับ
มาตรฐาน ความพึงพอใจ
1. ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น.
3.36
.92
ปานกลาง
2. ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น.
3.43
.91
ปานกลาง
3. ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น.
3.43
.95
ปานกลาง
4. โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด
3.38
.90
ปานกลาง
5. ความพึงพอใจต่อการปฏิบตั ิหน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด
3.40
.95
ปานกลาง
6. ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทาความสะอาด/การดูด
3.33
.96
ปานกลาง
ฝุ่ น
7. พนักงานกวาดขยะปฏิบตั ิหน้าที่ได้ทวั่ ถึงในพื้นที่รับผิดชอบเพียงใด 3.36
.99
ปานกลาง
8. ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด
3.45
.93
ปานกลาง
รวม
3.391
.86
ปานกลาง

อันดับ
5
2
2
4
3
6
5
1
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5.7 สรุปความคิดเห็นทัว่ ไปและข้ อเสนอแนะ (ข้ อมูลได้ จากการเก็บแบบสอบถาม)
ตารางที่ 75 สรุปความคิดเห็นทัว่ ไปและข้ อเสนอแนะ (ข้ อมูลได้ จากการเก็บแบบสอบถาม)
ลาดับ
ประเด็น
ความคิดเห็นทัว่ ไปและข้ อเสนอแนะ
1
ในช่วง 1 ปี ที่ผา่ นมา 1. การแก้ไขปั ญหาน้ าท่วม การจัดการคูระบายน้ า ระบายได้เร็ วขึ้น ไม่ท่วม
ท่านคิดว่างานด้านใด หลายวัน การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย (22 คน)
ของเทศบาลเมืองทุ่งสง 2. ด้านกีฬา (9 คน)
ที่มีการพัฒนาอย่าง
3. การพัฒนาชัดเจนบางเรื่ อง ไม่ค่อยมีอะไรเด่นชัด ทางานกันแบบเรื่ อย ๆ
ชัดเจนที่สุด
(7 คน)
4. การจัดระเบียบจราจร (5 คน)
5. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การปรับปรุ งถนน และทางเท้า (4 คน)
6. การศึกษาของเด็กและเยาวชนของแต่ละโรงเรี ยน (3 คน)
7. ถนนคนเดินสายหน้าเทศบาลที่จดั การดีมาก ขยายที่ทางให้ประชาชนให้
ค้าขายสิ นค้าด้วยทัว่ ถึงมากขึ้น (2 คน)
8. ความเติบโตของเศรษฐกิจไปอย่างรวดเร็ ว (2 คน)
9. การก่อสร้างที่ทาการเทศบาลใหม่ การก่อสร้างอาคาร ที่ทาการต่าง ๆ
(1 คน)
10. ด้านการจัดการสิ่ งแวดล้อม (1 คน)
11. ด้านบารุ งศิลปวัฒนธรรม (1 คน)
12. ความสะอาด (1 คน)
13. ดีทุกอย่าง (1 คน)
2
ท่านมีความต้องการให้ 1. การจราจร เพราะรถติดใช้เวลานานในการจะไปส่งลูกไปโรงเรี ยนนานมาก
เทศบาลเมืองทุ่งสง
โดยเฉพาะตลาด โรงเรี ยนวัดชัยชุมพล โรงเรี ยนสตรี ทุ่งสง การจัดระเบียบรถ
ปรับปรุ งการ
และสิ่ งกีดขวางในการจอดรถ (15 คน)
ดาเนินงานในเรื่ องใด 2. ความสะอาด ถังขยะ เพราะถังขยะไม่พอ ถังขยะน้อยไม่พอต่อความ
มากที่สุด เพราะอะไร ต้องการและให้ยกเลิกการเก็บค่าขยะเพราเทศบาลไม่เพิม่ ถังขยะให้พอกับ
ชุมชน ขยะเรี่ ยราดตามถนน (9 คน)
3. ความสงบ ความปลอดภัย ให้ชุมชน การป้ องกันยาเสพติด เพราะจะทาให้
เยาวชนมีอนาคตที่ดีข้ นึ และให้อาเภอน่าอยูน่ ่าท่องเที่ยว (6 คน)
4. หาบเร่ แผงลอย ทางเท้า เพราะ หาบเร่ แผงลอย และทางเท้า ทาให้
ทัศนียภาพของเมืองไม่น่าดูชม จัดระเบียบตลาดสด เพราะไม่มีความเป็ น
ระเบียบ สกปรก (4 คน)
5. ลอกคูคลอง การดูแลระบายน้ า เพราะป้ องกันการอุดตัน ป้ องกันน้ าท่วม
เพื่อให้น้ าระบายได้เร็ วและสะดวก ให้พฒั นาการระบายน้ าให้ดีกว่านี้ (4 คน)
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ลาดับ
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ประเด็น

ความคิดเห็นทัว่ ไปและข้ อเสนอแนะ
6. ความสะอาดในถนนที่เป็ นซอย เพราะถนนสายหลักสะอาดแต่ถนนซอย
สกปรก สภาพพื้นผิวถนนบางสายไม่ค่อยดี ฝุ่ นเยอะ ถนนก็ไม่ค่อยล้าง ล้าง
แต่หน้าเทศบาล (2 คน)
7. ด้านการปฏิบตั ิตามกฎจราจร เพราะไม่ปฏิบตั ิตามกฎจราจรจึงเกิดอุบตั ิเหตุ
บ่อยครั้ง ควรเพิ่มความเข็มแข็งของตารวจ ช่วยลดอุบตั ิเหตุบนท้องถนน
(2 คน)
8. ด้านสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากร เพราะเกิดฝุ่ นละอองในอากาศมากจากการ
ทาถนนทาสะพาน (2 คน)
9. เศรษฐกิจ เพราะอยากให้ช่วยกระตุน้ ให้เศรษฐกิจดีข้ นึ กว่านี้ โครงการให้
คนมาท่องเที่ยว (2 คน)
10. การสื่ อสารกับประชาชน เพราะไม่ค่อยได้รับข่าวสาร (2 คน)
11. สร้างประตูน้ า เพราะป้ องกันน้ าท่วมในระยะยาว (2 คน)
12. โครงสร้างพื้นฐาน มีการปรับปรุ งไม่จริ งจัง เช่น ถนนใช้ได้ไม่ถึง 3 เดือน
ก็พงั แล้ว เป็ นต้น (1 คน)
13. ส่งเสริ มการกีฬา เพราะประชาชนทัว่ ไปมีความสนใจการออกกาลังกาย
มากขึ้น (1 คน)
14. ถนนบางสาย เช่น ถ.จากหลัง ร.พ.ทุ่งสง ไปถึงสะพานลอยชารุ ดมาก
เป็ นต้น (1 คน)
15. เริ่ มด้วยการบริ หารก่อน เพราะงานทุกอย่างอยูท่ ี่การบริ หารจัดการที่ดี
(1 คน)
16. จิตสานึกในการทางานให้เท่าทันความเจริ ญทางวัตถุ (1 คน)
17. น้ าท่วมบ่อย เพราะบรรเทาสาธารณะไม่ได้คุณภาพ (1 คน)
18. ระบบทางเข้าในเขตเทศบาล (1 คน)
19. สวัสดิการต่าง ๆ (1 คน)
20. การเรี ยน (1 คน)

ท่านคิดว่าเทศบาลเมือง
ทุ่งสงมีจุดเด่นจุดด้อย
เรื่ องอะไร
3.1 มีจุดเด่นเรื่ องอะไร 1. การสนับสนุนด้านกีฬา ทุ่งสงเมืองเจ้าภาพกีฬา การจัดการแข่งขันกีฬา
ประเภทต่าง ๆ มีการแข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ (21 คน)
2. บริ หารจัดการน้ าเรื่ องน้ าท่วม เวลาน้ าท่วมมีการประกาศให้เฝ้ าระวังน้ าให้
ทันท่วงที (16 คน)
3. ผลลัพธ์ของเทศบาล จัดการเรื่ องต่าง ๆ รวดเร็ วพื้น การบริ หารเข้ากับ
ประชาชนได้ดี ผูบ้ ริ หารทางานเก่งมาก ช่วยเหลือชาวบ้านดี รับฟังปั ญหาของ
ประชาชน ดาเนินการเร่ งด่วนเมื่อชุมชนร้องขอ (12 คน)
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4. สาธารณูปโภค คมนาคม การสร้างถนน (5 คน)
5. มีงานประเพณี การจัดกิจกรรมสิ บสานประเพณี (3 คน)
6. ปั ญหาขยะลดลง มีรถเก็บขยะสม่าเสมอ (3 คน)
7. การประชาสัมพันธ์กิจกรรม (2 คน)
8. ชุมทางการค้าและเศรษฐกิจ (2 คน)
9. การศึกษา (2 คน)
10. เป็ นอาเภอที่มีความเจริ ญมากและเหมาะสมแก่การลงทุนในการประกอบ
ธุรกิจ (1 คน)
11. การจัดห้องสมุดประชาชน (1 คน)
12. การปรับปรุ งแผงลอย (1 คน)
3.2 มีจุดด้อยเรื่ องอะไร 1. ความสะอาด ขยะ และความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยในเขตเทศบาล
จัดระเบียบตลาดสดให้มีระเบียบเรี ยบร้อย ความสะอาดของถนนสายต่าง ๆ
เช่น ที่ทาการชุมชน ริ มแผงลอย เป็ นต้น (5 คน)
2. เทศบาลไม่ลงมาดูแลประชาชน การแจ้งข่าวสารต่าง ๆ ไม่ทวั่ ถึงขาดการ
ประชาสัมพันธ์อย่างมาก การประสานงานที่ล่าช้า และไม่ทวั่ ถึง (5 คน)
3. การจราจรโดยเฉพาะในตลาด การจอดรถขายของในสถานที่ออกกาลังกาย
(4 คน)
4. การแก้ปัญหาด้านยาเสพติดและพวกรถซิ่ง (3 คน)
5. มีมากหลายประการ ดาเนินการช้ามาก (2 คน)
6. การสร้างความเป็ นเอกลักษณ์ของเมืองทุ่งสงเชิงการศึกษา (1 คน)
7. ด้านกีฬา เราไม่มีนกั กีฬาตัวเด่น ๆ เลยสักคน (1 คน)
8. วินยั ของคนเมือง ชอบทาอะไรง่าย ๆ (1 คน)
9. เกือบทุกด้าน ยกเว้นการจัดกีฬา (1 คน)
10.จัดระเบียบสถานที่ออกกาลังกาย (1 คน)
11. ทาในสิ่ งที่ประชาชนไม่ตอ้ งการ (1 คน)
12. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (1 คน)
13. การพัฒนาชุมชน (1 คน)
ข้อเสนอแนะต่อการ
การดาเนินงาน
4.1 ด้านโครงสร้าง
1. ปรับปรุ งถนน ควรรื้ อของเก่าออกก่อนที่จะทาใหม่ ถนนหัวเส้นทาง ถนน
พื้นฐาน
กับฟุตปาทจะเท่ากันอยูแ่ ล้ว ควรปรับปรุ งถนนให้สูงกว่าที่วางท่องระบาย
ถนนหลุมบ่อ ควรซ่อมแซมทันที ต้องหนีหลุมแต่ชนฝาท่อบนถนน
บารุ งรักษาท่อระบายน้ าคูคลอง บารุ งรักษาทางเท้า (9 คน)
2. ควรปรับปรุ งสวนสาธารณะให้เป็ นที่ผกั ผ่อนจริ ง ๆ ไม่วนุ่ วาย (1 คน)
3. โดยรวมใช้ได้ (1 คน)

113
ลาดับ

ประเด็น
4.2 ด้านการศึกษา

4.3 ด้านสาธารณสุข

ความคิดเห็นทัว่ ไปและข้ อเสนอแนะ
1. ดูแลเรื่ องอาหารกลางวันให้ถูกสุขลักษณะ อาหารกลางวันไม่เพียงพอกับ
จานวนเด็ก โดยเฉพาะโรงเรี ยนเทศบาลวัดชัยชุมพล (13 คน)
2. พัฒนาให้เด็กอ่านหนังสื อออกมากขึ้น พัฒนาการของนักเรี ยนในการอ่าน
และพูดภาษาไทย เพิ่มการเอาใจใส่กบั เด็กพิการและขาดแคลนทุนทรัพย์ให้
ได้รับทุนการศึกษาเท่าเทียมกับเด็กอื่น ๆ รับเด็กเข้าเรี ยนก่อนอายุ (6 คน)
3. การสนับสนุนการศึกษาในโรงเรี ยนและการเรี ยนรู ้ของประชาชน ชุมชน
เช่น มีหอสมุด ที่อ่านหนังสื อพิมพ์ประจาชุมชน อินเทอร์เน็ตชุมชน มี wifi
ฟรี ให้ทุกคนในชุมชน ได้ติดตามข่าวส่ารสารสนเทศทางเทศบาลได้ทวั่ ถึง
เป็ นต้น (5 คน)
4. ดี ทาได้ดีอยูแ่ ล้ว (5 คน)
5. ช่วยส่งเสริ มให้เยาวชนมีการศึกษาที่ดีและรักการเรี ยนรักที่จะไปโรงเรี ยน
ให้ความรู ้ที่เป็ นประโยชน์แก่เด็กและเยาวชน และส่งเสริ มประชาชนให้มี
ส่วนร่ วม และพัฒนาการศึกษาของเยาวชนให้เป็ นที่โดดเด่นของอาเภอให้มาก
ที่สุด (2 คน)
6. โรงเรี ยนอนุบาลรี สอร์ท ครู ร้อยละ 70 ไม่สนใจเด็ก ทาแต่งานส่วนตัว และ
ลักษณะนิสยั ของครู บางท่านไม่เหมาะต่ออาชีพครู ควรมีการกลัน่ กรอง
บุคลากรครู ตวั อย่างของเด็กให้มากกว่านี้ ชัยชุมพลก็เช่นกัน (1 คน)
7. สร้างสนามเด็กเล่นในโรงเรี ยนอนุบาลรี สอร์ท (1 คน)
8. ดี แต่ ร.ร.อนุบาล น่าจะอยูท่ ี่เดียวกัน (1 คน)
9. ดีมาก (1 คน)
1. ดูแลผูส้ ูงอายุ และผูพ้ ิการให้ดีกว่านี้ ควรมีบุคลากรเข้าตรวจเยีย่ มผูป้ ่ วยติด
เตียงและผูพ้ ิการอย่างสม่าเสมอ การจัดระบบการจัดการผูป้ ่ วยสูงอายุ รวมถึง
การบริ การของโรงพยาบาล (9 คน)
2. ควรบริ การประชาชนให้ทวั่ ถึงกว่านี้ อยากให้เข้ามาดูแลผูป้ ่ วยในท้องที่
ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจง่าย จัดให้มีการอบรมด้าน
สาธารณสุข ควรให้ความรู ้ดา้ นการป้ องกันให้มากขึ้น (8 คน)
3. ดีมาก (5 คน)
4. ส่งเสริ มการออกกาลังกายในชุมชน ขยายสถานที่ออกกาลังการเพิ่ม เครื่ อง
ออกกาลังกายมีมากขึ้นให้พอกับผูม้ าใช้ (5 คน)
5. การรณรงค์และป้ องกันเฝ้ าระวังเพื่อแก้ไขปั ญหายาเสพติดในพื้นที่ เช่น
โครงการป้ องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนและประชาชน ทั้งใน
และนอกโรงเรี ยน เป็ นต้น (2 คน)
6. เวลามีกิจกรรมอะไรควรกระจายข่าวให้มาก โลกมันเปลี่ยนไป กระจายข่าว
ทางวิทยุ เด็กยุคใหม่มนั ไม่ฟังกันแล้ววิทยุ ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้ว (1 คน)
7. จัดยาสามัญให้ประชาชนไว้ประจาบ้านทุกบ้าน (1 คน)
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8. ให้มีการตรวจสุขภาพประจาปี (1 คน)
9. พอใช้ได้ (1 คน)
4.4 ด้านบริ การสังคม 1. การให้สวัสดิการอย่างทัว่ ถึงแก่ เด็ก คนพิการ ผูส้ ูงอายุ และผูป้ ่ วยโรคเอดส์
และสวัสดิการ
อยากให้มีเจ้าหน้าที่ลงมาดูแล (13 คน)
2. ไม่ค่อยแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับสวัสดิการ และการดูแลสุขภาพของประชาชน
ในชุมชน (5 คน)
3. ดี (5 คน)
4. ควรพัฒนาปรับปรุ งศูนย์ออกกาลังกายและอุปกรณ์ในการออกกาลังกาย จัด
ให้ทุกชุมชนมีการออกกาลังกาย (2 คน)
5. การจัดพื้นที่สาหรับกิจกรรมนันทนาการและการออกกาลังกาย จัดกิจกรรม
นันทนาการให้ทุกคนในชุมชน (2 คน)
6. ควรสร้างความเชื่อมัน่ ของสังคมและการมีส่วนร่ วมของประชาชนใน
อาเภอ ให้ทุกคนเสมอภาคกัน (2 คน)
7. การเก็บค่าบริ การสถานที่ขายของเวลาจัดงาน (1 คน)
8. เลิกเก็บเงินค่าขยะของแต่ละบ้าน (1 คน)
9. ดีมาก (1 คน)
4.5 ด้านการจัดการด้าน 1. การมีส่วนร่ วมของชุมชน การส่งเสริ มอนุรักษ์ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
สิ่ งแวดล้อมและ
และสร้างจิตสานึกในการแก้ไข เช่น การลดภาวะโลกร้อน การจัดการด้าน
ทรัพยากร
ขยะ น้ า ป่ า บาบัดน้ าเสี ย สิ่ งปฏิกลู เป็ นต้น (6 คน)
2. พัฒนาสิ่ งแวดล้อมให้เป็ นเอกลักษณ์ ปรับสภาพภูมิทศั น์ที่ทาการชุมชน
และ สถานที่ต่าง ๆ ให้ดูสวยงาม ถนนภายในหมูบ่ า้ นและชุมชนต้องไม่มีหญ้า
ต้องมีการตัด บริ เวณหน้าโรงยิมตรงข้ามที่ออกกาลังกายขอให้จดั การให้
สะอาดและทางเดินสะดวกอย่าให้มีหิน ดิน ทราย (5 คน)
3. การรักษาความสะอาด การแยกขยะ (2 คน)
4. พอใช้ได้ (2 คน)
5. ดี (2 คน)
6. ยังไม่ดี (1 คน)
4.6 ด้านการพัฒนา
1. การส่งเสริ มสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ชุมชน ควรมีการแนะนาแนวทางให้
เศรษฐกิจชุมชนและ
ประชาชนในการประกอบอาชีพหรื อก่อตั้งเป็ นสหกรณ์แก่ชุมชน การออก
อาชีพ
ร้านขายสิ นค้าตามชุมชนต่าง ๆ สร้างเศรษฐกิจให้เท่าทันเหตุการณ์ เช่น 4.0
(13 คน)
2. ส่งเสริ มจัดกิจกรรมพัฒนาการท่องเที่ยว สร้างเมืองจาลองสิ่ งต่าง ๆ คล้าย
ของประเทศสิ งคโปร์เพื่อให้เป็ นเมืองท่องเที่ยว (3 คน)
3. พอใช้ ยังไม่ค่อยมี (2 คน)
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4.ไม่เคยมีอะไรที่เทศบาลนามาให้ชาวบ้านเลยนอกจากมีโครงการบางอย่าง
มาเทศบาลก็ช่วยได้มาก (1 คน)
5.ควบคุมราคาสิ นค้า (1 คน)
6. ไม่ดี (1 คน)
4.7 ด้านการรักษาความ 1. สร้างเวรยามให้กบั ชุมชน จัดให้มีมิสเตอร์เตือนภัยต่าง ๆ จัดตารางของสาย
สงบปลอดภัยในชุมชน ตรวจ และเพิ่มความสว่าง/ไฟฟ้ าริ มทาง ส่งเสริ มให้ประชาชนในชุมชนช่วย
การสอดคล้องดูแลภายในหมูบ่ า้ นของตนเอง หากมีโจรขโมยงัดแงะต้องตาม
หาความจิงให้ได้ (10 คน)
2. สร้างกล้องวงจรปิ ด ติดตั้งตามถนนสายต่าง ๆ ของชุมชน และภายในตัว
เมืองทุ่งสง (2 คน)
3. สถานที่บางสถานที่น่าจะมีการอลุ่มอล่วย เพื่อเป็ นการช่วยเหลือประชาชน
น่าจะดีกว่ากวาดขยะพื้นไว้ให้หมาขี้ ประชาชนได้มีรายได้ ไม่ตอ้ งไป
ประกอบอาชีพไม่สุจริ ต (1 คน)
4. การจัดระเบียบทางถนน ทางเท้า และความไม่เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ให้
ประชาชนปฏิบตั ิตามกฎหมาย (1 คน)
5. ดี (1 คน)
4.8 ด้านการป้ องกัน
1. พอใช้ ดีในระดับหนึ่ง รักษาความดีที่มีอยูใ่ ห้ตลอด (3)
และบรรเทา
2. มีเหตุน้ าท่วมขอให้เข้าไปประชาสัมพันธ์ในทุกซอย เพราะที่ผา่ นมาขับผ่าน
สาธารณภัย
เฉพาะถนนสายหลักแต่ไม่เข้าในหมู่บา้ น (2 คน)
3. ด้านน้ าท่วม เพิ่มระบบการระบายน้ า ขุดลอกคลอง เพื่อป้ องกันปัญหาน้ า
ท่วม (3 คน)
4. ควรจะมีการเตรี ยมพร้อมล่วงหน้า เฝ้ าระวังตลอดเวลา (2 คน)
5. ช่วยเหลือชุมชนต่าง ๆ การจัดฝึ กอบรมในการรับภัยต่าง ๆ อย่างถูกวิธี
(1 คน)
6. เทศบาลก็ทาไปตามหน้าที่ เนือย ๆ เฉื่ อย ๆ (1 คน)
7. ให้ลา้ งถนนในชุมชน 2 อาทิตย์ต่อครั้ง (1 คน)
8. ช่วยเหลือชุมชนด้านภัยแล้ง (1 คน)
9. ด้านอุบตั ิเหตุ (1 คน)
4.9 ด้านการทานุบารุ ง 1. การจัดกิจกรรมหรื อส่งเสริ มให้ประชาชนนึกถึงและเข้าใจประเพณี เพื่อ
ศิลปวัฒนธรรม
รักษาวัฒนธรรม ควรมีการจัดงานตามประเพณี ในแต่ละชุมชน พัฒนา
ประเพณี
ปรับปรุ งและจัดโครงการเพื่อส่งเสริ มและอนุรักษ์วฒั นธรรมและสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ (6 คน)
2. ดี ทาได้ดีอยูแ่ ล้ว (4 คน)
3.ควรจัดให้นอ้ ยลงกว่าเดิม ควรจัดแต่ประเพณี ที่สาคัญสุด ๆ (1 คน)
4. ไม่ควรเอาผลประโยชน์มาก่อน เช่น งานชักพระ เป็ นต้น (1 คน)
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จัดการเทศบาล

4.11 ด้านการรักษา
ความสะอาด
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เพิ่มเติม
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5.ควรปรับปรุ งพัฒนาทั้งตลาดให้ดีกว่าเดิม (1 คน)
6. จัดให้มีศูนย์มีวฒั ธรรมประจาอาเภอ (1 คน)
7. จัดสรรงบประมาณให้กบั ชุมชน (1 คน)
8. ใช้ได้ (1 คน)
1. มีการรับฟังข้อเสนอแนะ ส่งเสริ มให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่ วมเยอะ ๆ
ข่าวสารต่าง ๆ ให้ทวั่ ถึง เพื่อให้รับรู ้ข่าวสาร ข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ วโดย
การประชาสัมพันธ์ทางด้านสื่ อต่าง ๆ (6 คน)
2. หากมีการเก็บค่าใช้จ่ายจากประชาชนอยากให้เป็ นราคาประชาชน (1 คน)
3. ให้ฝ่ายบริ หารกาชับเจ้าหน้าที่ให้ทางานเต็มเวลา (1 คน)
4. การบริ หารจัดการของเทศบาลดีอยูแ่ ล้ว (1 คน)
5. จัดระบบตามแบบแผนให้ชดั เจน (1 คน)
6. จัดคนให้เหมาะสมกับงาน (1 คน)
1. เข้มงวดคนกวาดขยะและรถเก็บขยะ กาหนดวันเวลาการจัดเก็บขยะให้
ชัดเจน ควรเพิ่มรอบการเก็บขยะให้มากขึ้น หรื อควรเพิ่มคนงานทาความ
สะอาด คนทาความสะอาดบางคนกวาดใส่ในท่อระบายน้ า ทาให้ท่อน้ าอุดตัน
เคยตักเตือนผูป้ ฏิบตั ิการแล้ว เขาก็ยงั ทาอยู่ (11 คน)
2. ถังขยะไม่เพียงพอ ทาให้ขยะเกลื่อนถนน (9 คน)
3. เห็นควรพัฒนาถนนซอกซอย อย่าให้มีหญ้ารก 3 เดือนต่อครั้ง
ต้องเพิม่ มาตรฐานความสะอาดมากกว่านี้ (4 คน)
4. มีหลายคนที่ต้ งั ใจทางานจริ งๆ น่ายกย่อง สุดยอด ดีมาก (4 คน)
5. ดี คนกวาดขยะทาหน้าที่ได้ดี (4 คน)
6. การล้างถนนควรล้างอาทิตย์เว้นอาทิตย์ หรื อทาความสะอาดบ่อย ๆ ดูดฝุ่ น
ไม่ตอ้ งให้ประชาชนร้องเรี ยน (3 คน)
7. ช่วยกันเก็บขยะ ขุดลอกคูคลอง เพื่อสิ่ งแวดล้อมที่ดีของชุมชนกลับคืนมา
(3 คน)
8. ให้ความรู ้และสร้างความเข้าใจในการแยกขยะ (1 คน)
9. เก็บค่าขยะ ก็ควรทาให้สะอาดเรี ยบร้อย (1 คน)
10. ต้องดูแลให้ทวั่ ถึงตามซอยต่าง ๆ (1 คน)
1. อยากให้ปรับปรุ งสวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น ควรจะปรับปรุ งพัฒนา ถ้ า
ตลอด หนองป่ าแก่ ให้เป็ นสถานที่ท่องเที่ยว (4 คน)
2. ทางานแบบเรื่ อย ๆ ไม่มีอะไรเด่นอะไรด้อย พนักงานทางานล่าช้าบ้าง
เล็กน้อย (3 คน)
3. การจัดระเบียบเรี ยบร้อยของชุมชนทาได้ยากเพราะแบ่งเขตปะปนกัน มี
ประชาชนจากชุมชนชะมายมาอยูร่ ่ วมในชุมชนทุ่งสง-ห้วยยอด จะเกิดความ
ขัดแย้งในการทางาน และการประสานงาน (2 คน)
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ประเด็น

ความคิดเห็นทัว่ ไปและข้ อเสนอแนะ
4. ปี ที่ผา่ นมาไม่ได้รับการช่วยเหลือ เรื่ องน้ าท่วม อยากให้เทศบาลลงพื้นที่
สารวจประชาชนอย่างทัว่ ถึง น้ าท่วมไม่ได้รับค่าชดเชยอยากให้ตรวจสอบ
(2 คน)
5. ควรแต่งตั้งผูบ้ ริ หารที่มีความรู ้เฉพาะทาง และตั้งใจบริ หารเพื่อบ้านเมือง
ไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง และควรหาบุคคลที่ปรึ กษาที่มีความรู ้ความ
เข้าใจและเสี ยสละเพื่อส่วนรวมอย่างแท้จริ ง (1 คน)
6. ชุมชนตะวันออกวัดชัยชุมพลไม่ค่อยมีประชุมเลย ให้ทางเทศบาลจัดการมา
ประชุมบ้างเพราะประชาชนไม่ได้เสนออะไรเลย (1 คน)
7. อยากให้มาติดตั้งหม้อไฟตรงปากซอยเสริ มชาติ จะได้มีไฟฟ้ าสว่างตรงที่
ค้าขายปากซอย (1 คน)
8. อยากให้สมาชิกเทศบาลลงมาดูแลประชาชน ไม่ใช่มาแต่ตอนเฉพาะหา
เสี ยงเลือกตั้ง (1 คน)
9. อย่าโกงกินงบประมาณ ใช้งบประมาณให้เป็ นประโยชน์ต่อประชาชนให้
มากที่สุด (1 คน)
10. การเก็บค่าที่งานชักพระมีคนมาเก็บถึง 3 รอบ ให้เทศบาลช่วยตรวจสอบ
(1 คน)
11. อยากเปิ ดโครงการให้ผคู ้ า้ รายใหม่ ได้ขายของในตลาดชุมทาง/โต้รุ่ง
(1 คน)
12. แม่คา้ วางแผงขายของในตลาดระเบียบการจอดรถ (1 คน)
13. หลังน้ าท่วมยังไม่มีหน่วยงานเข้ามาดูแล (1 คน)
14. อยากให้เทศบาลลงพื้นที่พบประชาชน (1 คน)
15. อยากให้มีที่ทาการชุมชนราชบริ พาร (1 คน)
16. ดูแลปั ญหายาเสพติดบริ เวณชุมชน (1 คน)
17. การบริ หารจัดการโดยภาพรวมดี (1 คน)
18. ส่งเสริ มอาชีพคนพิการ (1 คน)
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5.8 สรุปความต้ องการทีใ่ ห้ เทศบาลเมืองทุ่งสงดาเนินการเป็ นเรื่องเร่ งด่ วนระดับประชาชน
(ข้ อมูลได้ จากการเก็บแบบสอบถาม)
ตารางที่ 76 สรุปความต้ องการทีใ่ ห้ เทศบาลเมืองทุ่งสงดาเนินการเป็ นเรื่องเร่ งด่ วนระดับประชาชน
(ข้ อมูลได้ จากการเก็บแบบสอบถาม)
ลาดับ
ชุมชน
ความต้ องการทีใ่ ห้ เทศบาลเมืองทุ่งสงดาเนินการเป็ นเรื่องเร่ งด่ วนระดับประชาชน
1
ท่าแพใต้
1. ในชุมชนมีสุนขั จรจัดมาก อยากให้เทศบาลเข้ามาดูแลและจัดการ/การจัดการหมาจรจัด
ในชุมชนมีเยอะ/หมาจรจัดเยอะ/ปั ญหาหมาจรจัด
2. ปั ญหาน้ าท่วมการให้ความช่วยเหลือ/น้ าท่วมได้รับการช่วยเหลือไม่ทวั่ ถึง/น้ าท่วม/
จัดการปั ญหาน้ าท่วมช้า
3. ยาเสพติดในชุมชน
4. การให้ความช่วยเหลือสวัสดิการต่าง ๆ/สร้างอาชีพผูม้ ีรายได้นอ้ ยในชุมชน
5. การจัดการขยะ/ถังขยะไม่พอ
2
ตะวันออกวัด
1. การป้ องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ชัยชุมพล
2. ปรับปรุ งเรื่ องน้ าประปาหมูบ่ า้ น น้ าไหลบ้างไม่ไหลบ้าง/ดูแลปรับปรุ งน้ าประปาของ
เทศบาลให้มีคุณภาพ
3. เรื่ องจราจร
4. ปรับปรุ งถนนจากลานกีฬามาต่อกับ ถ.พัฒนาการ ซ.8 ช่วง ร.ร. กาญจนะ
5. การส่งเสริ มและพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนแต่ละชุมชน
6. ให้เทศบาลทาป้ ายห้ามทิ้งขยะมาติดที่ ถ.พัฒนาการ ซ.8 สัก 3-4 ป้ าย
3
หลังโรงพยาบาล
1. แก้ไขการจราจรติดขัด
ทุ่งสง
2. จากัดความเร็ วในเขตชุมชน
3. งานที่ชุมชนขอไป
4. การช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยและผูท้ ี่เดือดร้อนให้ทวั่ ถึง
5. งานที่มีงบประมาณเล็กน้อยให้ทาก่อน
4
ตลาดใน
1. แก้ไขปั ญหายาเสพติด
2. แก้ไขปั ญหาน้ าท่วม
5
เขาปรี ดี
1. ถังขยะไม่เพียงพอ
2. แก้ไขยาเสพติดในชุมชน
3. จัดการหมาจรจัด
6
สะพานเหล็ก
-ไม่มี7
บ้านพักรถไฟทุ่งสง -ไม่มี-
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8

ชุมชน
เสริ มชาติ

9

หมู่บา้ นพัฒนา

10

เปรมประชา

11

ประชาอุทิศ

ความต้ องการทีใ่ ห้ เทศบาลเมืองทุ่งสงดาเนินการเป็ นเรื่องเร่ งด่ วนระดับประชาชน
1. การจัดการน้ า ขุดลอกเหมืองเก่า/ขุดลอกเหมืองเก่า บริ เวณเสริ มชาติ ซอย 5
2. พัฒนาสวนสาธารณะชุมชนหนองปาแก่
3. สาธารณสุขอยากให้เข้ามาดูแลเนื่องจากมีผปู ้ ่ วย
4. อยากให้เทศบาลติดตั้งหม้อไฟสาหรับอานวยความสะดวกสาหรับแม่คา้ ถนนเสริ มชาติ
5. การซ่อมแซมถนน
6. จัดกิจกรรมวันเด็ก
1 ลอกคูคลองทุกสาย รื้ อถนนสิ่ งปลูกสร้างขวางทางน้ า/การป้ องกันน้ าท่วมอย่างถาวร เพื่อ
ไม่ให้ประชาชนกังวลเวลามืดฝน/ขุดลอกคูคลองในชุมชน/การจัดการคลอง คูน้ าเพื่อ
ป้ องกันน้ าท่วม/จัดการลอกคูคลองสายย่อยในหมู่บา้ น/ช่วยเร่ งทาคูน้ าในหมูบ่ า้ นพัฒนา
ระหว่างซอย 6 – 8/มีการก่อสร้าง ปรับปรุ ง และบารุ งรักษาท่อระบายน้ าคูคลอง
2. สิ่ งที่ทางชุมชนขอไปไม่ได้มาทาตามที่ขอ/ต้องการให้เทศบาลทาตามที่ชุมชนขอไป เช่น
ทาป้ ายชุมชน/2 ป้ าย ให้ติดตั้งหลอดไฟเพิ่มเติมที่ทาการชุมชน/ทาป้ ายทางเข้าของชุมชน
ทั้งสองด้าน (จุดเน้นซุม้ ของชุมชน)/ปรับปรุ งป้ ายชื่อตามซอยต่าง ๆ เป็ นต้น
3. ควรจะมีถงั ขยะตั้งไว้หน้าบ้าน แต่ไม่มีถงั ขยะ ลาบากในการทิง้ ขยะ/ไม่มีถงั ขยะหน้า
บ้าน ต้องเอาถุงดามาตั้งไว้แทน แต่มาเก็บค่าขยะ 30 บาททุกเดือน
4. การจราจรในชัว่ โมงเร่ งด่วน (รถติดมาก 7.00-8.10 น. และ 15.30-17.00 น.)/การปฏิบตั ิ
ตามกฎจราจร/การจอดรถที่หา้ มจอด
5. ส่งเสริ มให้ประชาชนมีรายได้ เช่น การค้าขาย การเกษตร เป็ นต้น
6. การให้ความรู ้และจัดกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ให้แก่เด็กและเยาวชน
7. การดูแลทางเท้า หาบเร่ แผงลอย
8. การสนับสนุนการศึกษาในโรงเรี ยนและการเรี ยนรู ้ของประชาชน/ชุมชน เช่น มี
หอสมุด/ที่อ่านหนังสื อพิมพ์ประจาชุมชน/อินเตอร์เน็ตชุมชน
9. จัดการสัตว์เลี้ยงให้เป็ นระเบียบและดูแลถนนให้สะอาด
10. การสร้าง/ปรับปรุ ง/บารุ งรักษาถนน สะพาน และปรับปรุ งภูมิทศั น์ มีความเป็ นระเบียบ
เรี ยบร้อยและสวยงาม
1. ดูแลความสะอาด
2. แก้ไขปั ญหาน้ าท่วม
3. พัฒนาถ้ าตลอด
4. พัฒนาสถานที่ออกกาลังกาย
1. แก้ไขปั ญหาการจราจรในชุมชน
2. แก้ไขปั ญหาน้ าท่วม
3. แก้ไขปั ญหายาเสพติดในชุมชน
4. การสร้างอาชีพผูม้ ีรายได้นอ้ ย
5. ดูแลความสะอาดในชุมชน
6. ถังขยะไม่พอ
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12

ชุมชน
บ้านนาเหนือ

13

ยุทธศาสตร์

14

บ้านในหวัง

15

ทุ่งสง-ห้วยยอด

ความต้ องการทีใ่ ห้ เทศบาลเมืองทุ่งสงดาเนินการเป็ นเรื่องเร่ งด่ วนระดับประชาชน
1. การจัดระเบียบจราจร
2. แก้ไขปั ญหายาเสพติด
1. การจราจรในเทศบาล/กรุ ณาเปิ ดสัญญาณไฟจราจร เขียว เหลือง แดง 24 ชัว่ โมง/การขับ
รถตามกฎจราจร/การจอดรับ-ส่ง นักเรี ยน ม.1 เพิ่มที่จอดรถ/การขายของริ มฟุตบาตรหน้า
โรงเรี ยน/การจอดรถในที่หา้ มจอด/จอดรถหน้าร้านค้า ริ มถนนในตลาดและบริ เวณต่าง ๆ/
ให้จดั ระเบียบจราจรตอนเช้า ตอนบ่าย/การจราจร ตอนเช้า-เย็น
2. ถังขยะไม่เพียงพอ/ถังขยะ/การเก็บขยะในถัง/เรื่ องการเก็บขยะของยุทธศาสตร์ให้ดีกว่า
นี้/เรื่ องการเก็บขยะของซอยยุทธศาสตร์ให้ดีกว่าเดิม/รถขยะไม่ได้เข้ามาเก็บทุกวัน
3. สถานที่ออกกาลังกาย ร.5 หน้าอาเภอ/อุปกรณ์ในการออกกาลังกายของเทสบาล/สร้างที่
ออกกาลังกายให้ทวั่ ถึงทุกชุมชน/สถานที่ออกกาลังกาย
4. ล้างท่อระบายน้ า/จัดการขุดลอกคูคลองในชุมชน หมูบา้ น/เรื่ องน้ าท่วมที่ถ้ าตลอดให้
ระบายน้ าเร็ วกว่านี้/ถนนในพื้นที่ยทุ ธศาสตร์ต่ามาก ทาให้น้ าท่วมขังสูงบ่อย
5. แม่คา้ ยังใช้ถุงพลาสติกห่อข้าวให้ลูกค้า/การจัดให้แม่คา้ เข้าไปขายในตลาดให้เรี ยบร้อย/
ความสะอาดของตลาดสด
6. หญ้าวัชพืชเลื้อยตามถนน/กาจัดวัชพืชที่ลามข้ามาปกคลุมถนนทางเท้าในเขตชุมชนและ
หมู่บา้ น/ด้านข้างถนนมีหญ้าปกคลุมตามชุมชน
7. ไฟฟ้ า/สายไฟที่ตกหล่น/สาธารณูปโภค ด้านไฟฟ้ า สิ่ งแวดล้อม
8. ตลาดโต้รุ่งไม่ควรให้จกั รยานยนต์เข้าไป/จัดระเบียบตลาดโต้รุ่ง
9. ไฟฟ้ าบนถนนตามทางเดินเสี ยบ่อย/ไฟดับบ่อย
10. ปรับปรุ งทางเท้า/ท่อน้ าที่มีความเสี่ ยงผุพงั บนทางเท้า
11. ความปลอดภัยจากขโมย มิจฉาชีพในชุมชน/การเฝ้ าระวังปราบราม ติดตามคนร้าย
12. ปรับปรุ งความสะอาดด้านหลังเวทีหน้าโรงยิมสกปรก ส่งกลิ่นเหม็นมาก
13. จัดการกับสุนขั /แมวที่ไม่มีเจ้าของ
14. กรุ ณาดูผงั เมืองและการอนุมตั ิการสร้างหมู่บา้ นใหม่ ๆ เพราะบางที่สร้างบนทางระบาย
น้ า
15. น่าจะจัดการเรี ยนให้เทียบเท่ากันของแต่ละโรงเรี ยน
1. การกาจัดขยะในชุมชน/ถังขยะไม่เพียงพอ
2. จัดการสุนขั จรจัด
3. ปั ญหายาเสพติด/ปั ญหายาเสพติดในชุมชน
4. สร้างอาชีพผูม้ ีรายได้นอ้ ย
1. สร้างประตูระบายน้ า/ป้ องกันการเกิดน้ าท่วม
2. ขอสถานที่ออกกาลังกาย
3. ขอกล้องวงจรปิ ด
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16

ชุมชน
ทุ่งสง-นาบอน

17

ท่าแพเหนือ

18

ตลาดสด

19

โดมทองธานี
(ท่าแพ)

20

ราชบริ พาร

21

ย่านการค้า

ความต้ องการทีใ่ ห้ เทศบาลเมืองทุ่งสงดาเนินการเป็ นเรื่องเร่ งด่ วนระดับประชาชน
1. แก้ไขปั ญหาน้ าท่วม/น้ าท่วมขัง/การป้ องกันน้ าท่วม/การบริ หารจัดการน้ าท่วม
2. แก้ไขยาเสพติดในชุมชน/ยาเสพติด/การป้ องกันยาเสพติด
3. ถังขยะไม่เพียงพอ/จัดการขยะ
4. แก้ไขปั ญหาจราจร/การจราจร
5. สร้างอาชีพผูม้ ีรายได้นอ้ ย
6. ดูแลสวัสดิการต่าง ๆ
1. ถังขยะไม่พอ เพิม่ รอบการเก็บขยะ/ปั ญหาขยะ/ถังขยะไม่เพียงพอ
2. แก้ไขปั ญหายาเสพติด/ปัญหายาเสพติดในชุมชน
3. เพิม่ อาชีพให้ผมู ้ ีรายได้นอ้ ย/เพิม่ สวัสดิการผูม้ ีรายได้นอ้ ย
4. การช่วยเหลือน้ าท่วมไม่ทวั่ ถึง/การช่วยเหลือเรื่ องน้ าท่วม
1. แก้ไขปั ญหายาเสพติด
2. แก้ไขปั ญหาน้ าท่วม/การระบายน้ า
3. แก้ไขปั ญหาถนน เป็ นหลุม เป็ นบ่อ/ถนนที่ใช้ไม่เรี ยบร้อย ถนนเป็ นหลุม เป็ นบ่อ
4. การส่งเสริ มพัฒนาอาชีพ
5. แก้ไขปั ญหาขยะ
6. แก้ไขปั ญหาการจัดการสิ่ งแวดล้อม
7. จัดการรถแต่งซิ่ง
8. ดูแลด้านกีฬา
9. แก้ไขปั ญหาฤดูแล้ง ขาดน้ าดื่ม น้ าใช้ ไม่เพียงพอ
10. ดูแลการจัดเก็บค่าบริ การ ค่าเช่า ค่าน้ า ค่าขยะ ไม่เหมาะสม
11. การเข้าถึงเทศบาลไม่ค่อยสะดวก
1. แก้ไขการจราจรติดขัดช่วงเวลาเร่ งด่วน เช้า-เย็น
2. ขอกล้องวงจรปิ ด
3. ดูแลความปลอดภัยในทรัพย์สินยามวิกาล
1. ดูแลเรื่ องท่อระบายน้ า ป้ องกันน้ าท่วม/แก้ไขปั ญหาน้ าท่วม
2. ปรับปรุ งถ้ าตลอด
3. อยากให้มีที่ทาการชุมชน
4. แก้ไขปั ญหายาเสพติดภายในชุมชน
1. แก้ไขปั ญหาการจราจร เก็บค่าบริ การรถบนถนนสาหรับคนจอดรถนาน ๆ การจัดการที่
ห้ามจอดรถในพื้นที่ออกกาลังกาย
2. จัดการทางเท้า ขยะหน้าบ้าน
3. ทาสี ตามสี่ แยก ขาวดาหรื อขาวแดง เพิ่มแสงไฟตามท้องถนน
4. ควรปรับปรุ งถนนสายวัฒนธรรมที่ท่านใช้จดั พิธีตกั บาตรในวันขึ้นปี ใหม่โดยด่วน
5. จัดการการระบายน้ า
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ชุมชน

22

หน่วยงานของ
ราชการ รัฐวิสาหกิจ
องค์กรเอกชนและ
อื่น ๆ

ความต้ องการทีใ่ ห้ เทศบาลเมืองทุ่งสงดาเนินการเป็ นเรื่องเร่ งด่ วนระดับประชาชน
6. จัดระเบียบตลาดสดให้มีระเบียบเรี ยบร้อย
7. ดูแลความปลอดภัยในทรัพย์สินป้ องกันโจรขโมย
8. แก้ไขปั ญหายาเสพติด
9. ถนนในเขตเทศบาลควรล้างอย่างน้อยให้ได้เดือนละครั้ง เน้นย้าว่าทุกสาย
1. แก้ไขปั ญหาการจราจร
2. แก้ไขปั ญหาเรื่ องความสะอาด ฝุ่ นจากการสร้างถนน ควรเพิ่มรอบการเก็บขยะให้บ่อย
ขึ้น
3. แก้ไขปั ญหาน้ าท่วม
4. จัดการแผงลอย ทางเท้า
5. อยากให้พฒั นาถ้ าตลอด
6. แก้ไขปั ญหาอาหารกลางวันไม่เพียงพอกับจานวนเด็ก
7. จัดการสุนขั จรจัดเยอะ
8. เพิ่มสวัสดิการผูส้ ูงอายุ
9. ปรับปรุ งการแจ้งข่าวสารที่ไม่ทวั่ ถึง
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5.9 สรุปความต้ องการทีใ่ ห้ เทศบาลเมืองทุ่งสงดาเนินการเป็ นเรื่องเร่ งด่ วนระดับชุมชน
(ข้ อมูลได้ จากการจัดเวที)
ตารางที่ 77 สรุปความต้ องการทีใ่ ห้ เทศบาลเมืองทุ่งสงดาเนินการเป็ นเรื่องเร่ งด่ วนระดับชุมชน
(ข้ อมูลได้ จากการจัดเวที)
ลาดับ
ชุมชน
ความต้ องการทีใ่ ห้ เทศบาลเมืองทุ่งสงดาเนินการเป็ นเรื่องเร่ งด่ วนระดับชุมชน
1
ท่าแพใต้
1. ***ขอกล้องวงจรปิ ด CCTV เพื่อป้ องกันปั ญหาอาชญากรรมและการลักขโมย
(ปั ญหาเดิม ปี 2560)***
2. ***แก้ไขตลิ่งพังบริ เวณที่ทาการชุมชน และฝั่งตรงกันข้ามกับ โดยการสร้างฝาพนังกั้น
(ปั ญหาเดิม ปี 2560)***
3. ซ่อมแซมหอกระจายข่าว สายและลาโพงชารุ ดเสี ยหาย
4. ต้องการรถพยาบาล/รถฉุกเฉิ นเพื่อส่งโรงพยาบาลทันเวลา
5. ติดตั้งตูจ้ ราจรเพื่อคอยดูแลชีวติ และทรัพย์สินของประชาชน ดูแลความเรี ยบร้อยในเวลา
กลางคืน
2
ตะวันออกวัด
1. ***ปรับปรุ งคอสะพานข้ามคลองทั้ง 2 ฝั่งสะพานทางข้ามคลองท่าโหลนไปถนน
ชัยชุมพล
พัฒนาการซอย 12 (ปั ญหาเดิม ปี 2560)***
2. ปรับปรุ งระบบประปาชุมชน ถนนพัฒนาการ ซอย 12
3. ปรับปรุ งถนนระหว่างลานกีฬา (สนามเด็กเล่น) ไปออกถนนพัฒนาการ ซอย 8
4. ซ่อมแซมเครื่ องเล่นเด็กภายในลานกีฬา
5. เพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟ้ า ถนนพัฒนาการซอย 8 และ 12
3
หลังโรงพยาบาล
1. ***การดูแลผูส้ ูงอายุ จัดให้มีสถานที่ออกกาลังกายสาหรับผูส้ ูงอายุและเด็ก
ทุ่งสง
(ปั ญหาเดิม ปี 2558-2560)***
2. ***ขอหอกระจายข่าว (ปั ญหาเดิม ปี 2560)***
3. ***ติดตั้งกล้องวงจรปิ ด CCTV (ปั ญหาเดิม ปี 2560)***
4. ***ปรับปรุ งถนน คูระบายน้ า (ปั ญหาเดิม ปี 2560)***
5. ***แก้ไขปั ญหาการจราจรในชัว่ โมงเร่ งด่วน (ปั ญหาเดิม ปี 2560)***
4
ตลาดใน
1. ***ปรับปรุ งถนนในชุมชน (ปัญหาเดิม ปี 2560)***
2. ***ขอกล้องวงจรปิ ด CCTV (ปั ญหาเดิม ปี 2560)***
3. ติดตั้งที่ก้ นั คลองบริ เวณที่ขดุ ใหม่ เพื่อป้ องกันการเกิดอุบตั ิเหตุรถตกคลองของผูส้ ญ
ั จร
ผ่านไปมา โดยเฉพาะคนต่างพื้นที่ไม่ทราบว่าข้อมูล
4. ดูแลผูส้ ูงอายุติดเตียงติดบ้าน
5
เขาปรี ดี
1. ***ทาฝายมีชีวติ เพื่อให้มีน้ าและต้นไม้ (ปั ญหาเดิม ปี 2560)***
2. กาจัดสุนขั จรจัด เช่น การทาหมัน เป็ นต้น
3. ซ่อมแซมเสี ยงตามสาย เพื่อกระจายข่าวสารให้คนในชุมชนรับทราบข่าวสาร
4. ติดตั้งตูแ้ ดง เพื่อป้ องกันปั ญหายาเสพติด
5. ล้างถนนเพื่อกาจัดฝุ่ น อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
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ชุมชน

6

สะพานเหล็ก

7

บ้านพักรถไฟทุ่งสง

8

เสริ มชาติ

9

หมู่บา้ นพัฒนา

10

เปรมประชา

ความต้ องการทีใ่ ห้ เทศบาลเมืองทุ่งสงดาเนินการเป็ นเรื่องเร่ งด่ วนระดับชุมชน
6. ขอเครื่ องออกกาลังกาย
7. ให้ อสม. ช่วยดูแลเรื่ องยุงลาย
1. ***ขอกล้องวงจรปิ ด CCTV (ปั ญหาเดิม ปี 2557-2560)***
2. ***ขอเครื่ องออกกาลังกายกลางแจ้ง (ปั ญหาเดิม ปี 2557-2560)***
3. ***ทาถนนและท่อระบายน้ าตลอดแนวเขตชุมชน (ปั ญหาเดิม ปี 2559-2560)***
4. ***ถนนบางซอยที่ยงั ไม่ดาเนินการ กรุ ณาสารวจให้ดว้ ย (2 ซอย ตรงข้ามวัดเขาปรี ดี)
(ปั ญหาเดิม ปี 2559-2560)***
5. ***ขอหอกระจายข่าวชุมชน (ปั ญหาเดิม ปี 2559-2560)***
6. ***ซ่อมแซมหลังคาโรงครัวและฝ้ าเพดานที่ทาการชุมชน (ปั ญหาเดิม ปี 2560)***
1. ***แก้ปัญหาการจราจรภายในบ้านพักรถไฟ ช่วงรับส่งนักเรี ยนจะติดขัดมาก
(ปั ญหาเดิม ปี 2559-2560)***
2. ***ทาคูระบายน้ าแบบรางวี ภายในบ้านพักรถไฟและรอบ ๆ สนามฟุตบอลหลัง
โรงพยาบาลรถไฟ เพื่อแก้ไขปั ญหาถนนแคบ รถขับสวนทางกันไม่ได้
(ปั ญหาเดิม ปี 2559-2560)***
3. ***แก้ไขปั ญหาไฟฟ้ าในชุมชนดับบ่อยมาก รวมถึงแก้ไขปั ญหาไฟส่องสว่างถนน
เปลี่ยนหลอดหรื อขา ป้ องกันอาชญากรรม (ปั ญหาเดิม ปี 2559-2560)***
4. ปรับปรุ งถนน ซ่อมแซมถนนและไหล่ทาง ส่วนที่ชารุ ด
5. แก้ปัญหาการทิ้งขยะที่นามาจากที่อื่นแล้วนามาทิ้งในบ้านพักรถไฟ และจัดการกับ
รถบรรทุกปลาของแม่คา้ ที่ขบั ผ่าน จะมีน้ าไหลตลอด ส่งกลิ่นเหม็นและสกปรก
1. ***พัฒนาหนองป่ าแก่ เป็ นสถานที่ออกกาลังกาย เพื่อให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยว
(ปั ญหาเดิม ปี 2560)***
2. ขุดลอกคลอง เหมืองเก่า จัดการท่อระบายที่อุดตัน
3. ทากาแพงกั้นริ มคลอง เพื่อให้เป็ นเขื่อนกั้นน้ า
4. อยากให้สาธารณสุขเข้าไปดูแลช่วยดูแลผูส้ ูงอายุที่ติดเตียง
5. ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ าทางเข้าถนนชุมชนเสริ มชาติ
6. ติดตั้งกล้องวงจรปิ ด CCTV
1. ***ติดตั้งกล้องวงจรปิ ด CCTV (ปั ญหาเดิม ปี 2560)***
2. ***ดูแลการแยกขยะของชุมชน (ปั ญหาเดิม ปี 2560)***
3. ***จัดการสนุขและแมวจรจัด เพราะเยอะมาก (ปั ญหาเดิม ปี 2560)***
1. ***ทาคูระบายน้ าเพื่อป้ องกันปั ญหาน้ าท่วม (ปั ญหาเดิม ปี 2560)***
2. ***จัดระเบียบการจราจร (ปัญหาเดิม ปี 2560)***
3. ดูแลความสะอาด
4. พัฒนาสถานที่ออกกาลังกาย
5. จัดการสนุขและแมวจรจัด
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11

ชุมชน
ประชาอุทิศ

12

บ้านนาเหนือ

13

ยุทธศาสตร์

14

บ้านในหวัง

15

ทุ่งสง-ห้วยยอด

16

ทุ่งสง-นาบอน

17

ท่าแพเหนือ

ความต้ องการทีใ่ ห้ เทศบาลเมืองทุ่งสงดาเนินการเป็ นเรื่องเร่ งด่ วนระดับชุมชน
1. ***ช่วยขุดลอกคลองตมอย่างเร่ งด่วน (เร่ งด่วนมาก) (ปัญหาเดิม ปี 2559-2560)***
2. ***ขออุปกรณ์ใช้งานของที่ทาการชุมชน (ปั ญหาเดิม ปี 2559-2560)***
3. ***ขอเครื่ องออกกาลังกายประจาชุมชน (ปั ญหาเดิม ปี 2560)***
4. ขอกระจกโค้งบางจุดที่ยงั ไม่ติดตั้ง
5. ทาท่อระบายน้ าและรางวี ถนนประชาอุทิศ ซอย 5
1. ***ขอหอกระจายข่าว (ปั ญหาเดิม ปี 2560)***
2. ***กล้องวงจรปิ ด CCTV ทุก ๆ จุดที่มีทางแยก (ปัญหาเดิม ปี 2560)***
3. ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรและไฟสว่างตามซอยและบนท้องถนน
4. ตัดกิ่งไม้ที่ติดกับสายไฟฟ้ า
1. ***ขอเครื่ องออกกาลังกาย (ปัญหาเดิม ปี 2560)***
2. ทาฝายกั้นน้ าแบบคอนกรี ต และขุดลอกคลองตม
3. ขอหอกระจายข่าว
4. ขอกล้องวงจรปิ ด CCTV
1. ***ขุดลอกคูคลอง คูระบายน้ า เพื่อแก้ปัญหาน้ าท่วมในชุมชน
(ปั ญหาเดิม ปี 2558-2560)***
2. ติดตั้งเสี ยงตามสายของชุมชนแบบโบบายเคลื่อนที่
3. พัฒนาเครื่ องออกกาลังกาย
1. ***ขอหอกระจายข่าว (ปั ญหาเดิม ปี 2559-2560)***
2. ***ขอกล้องวงจรปิ ด CCTV (ปั ญหาเดิม ปี 2560)***
3. ***ขอประตูระบายน้ า (ปั ญหาเดิม ปี 2560)***
4. ขอเครื่ องออกกาลังกายและอุปกรณ์กีฬา
5. ขอศูนย์ ICT ชุมชน
1. ***ทาคูระบายน้ า ถนนทุ่งสง-นาบอน ซอย 1 เนื่องจากน้ าท่วมบ่อย
(ปั ญหาเดิม ปี 2559-2560)***
2. ***ขยายถนนซอย 3 ให้ทะลุซอย 5 เพื่อแก้ไขปั ญหาจราจรตอนเช้าเย็น
(ปั ญหาเดิม ปี 2560)***
3. ***อยากได้ที่ทาชุมชนใหม่ เพราะที่เก่าแคบไป (ปั ญหาเดิม ปี 2560)***
4. รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี
1. ***จัดการฝาระบายน้ ากลางถนนทุ่งสง-นครศรี ฯ เพราะอุบตั ิเหตุบ่อยมาก
(ปั ญหาเดิม ปี 2559-2560)***
2. ***อยากให้มีหม้อแปลงของชุมชน (ปั ญหาเดิม ปี 2559-2560)***
3. ***เพิ่มถังขยะในชุมชน (ปั ญหาเดิม ปี 2559-2560)***
4. ***ทาคูระบายน้ าหลังที่ทาการชุมชน (ปั ญหาเดิม ปี 2560)***
5. ***ให้จดั ทาหน้าหมู่บา้ นพรศักดิ์ถมดินในคูระบายน้ า (ปั ญหาเดิม ปี 2560)***
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ลาดับ
18

ชุมชน
ตลาดสด

ความต้ องการทีใ่ ห้ เทศบาลเมืองทุ่งสงดาเนินการเป็ นเรื่องเร่ งด่ วนระดับชุมชน
1. ***จัดการพื้นตลาดที่ลื่น กาจัดหนูในตลาด ขุดลอกคูระบาย (ปัญหาเดิม ปี 2560)***
2. ***ขอกล้องวงจรปิ ด CCTV (ปั ญหาเดิม ปี 2560)***
3. ช่วยประชาสัมพันธ์ตลาดชั้น 2 เพราะแม่คา้ เดือดร้อนมาก บางวันขายสิ นค้าไม่ได้เลย
4. ปรับปรุ งถนนทางเข้าตลาดที่เป็ นหลุมเป็ นบ่อ

19

โดมทองธานี
(ท่าแพ)

20

ราชบริ พาร

1. ซ่อมแซมกาแพงกั้นน้ าป้ องกันน้ าท่วมข้าหมูบ่ า้ น ซ่อมซมถนนที่ทรุ ดตัว และดูแล
บ้านเรื อนที่อยูใ่ กล้คลองกาลังจะทรุ ดตัว
2. จัดทาตะแกรงคัดแยกขยะ
3. จัดหาพื้นที่เพื่อทาเป็ นลานกีฬากลางแจ้ง สาหรับผูส้ ูงอายุ
1. ***ดูแลทางระบายน้ าในท่อใต้ถ้ าตลอด น้ าระบายไม่ทนั (ปั ญหาเดิม ปี 2560)***
2. ทาตะแกรงปากทางน้ า เพื่อป้ องกันสิ่ งปฏิกลู ลงไปขวางทางน้ า
3. เพิ่มไฟฟ้ าแสงสว่างบริ เวณถ้ าตลอด
4. จัดระเบียบบริ เวณวงเวียนถ้ าตลอด จัดการรถที่จอดเกะกะไม่เป็ นระเบียบ ทาลาย
บรรยายกาศสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์และแหล่งท่องเที่ยว

21

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

22

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

1. แก้ไขปั ญหาการจราจร เก็บค่าบริ การรถบนถนนสาหรับคนจอดรถนาน ๆ การจัดการที่
ห้ามจอดรถในพื้นที่ออกกาลังกาย
2. จัดการทางเท้า ขยะหน้าบ้าน
3. ทาสี ตามสี่ แยก ขาวดาหรื อขาวแดง เพิ่มแสงไฟตามท้องถนน
4. ควรปรับปรุ งถนนสายวัฒนธรรมที่ท่านใช้จดั พิธีตกั บาตรในวันขึ้นปี ใหม่โดยด่วน
5. จัดการการระบายน้ า
1. แก้ไขปั ญหาการจราจร
2. แก้ไขปั ญหาเรื่ องความสะอาด ฝุ่ นจากการสร้างถนน ควรเพิ่มรอบการเก็บขยะให้บ่อย
ขึ้น
3. แก้ไขปั ญหาน้ าท่วม
4. จัดการแผงลอย ทางเท้า
5. อยากให้พฒั นาถ้ าตลอด
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5.10 สรุปความต้ องการทีใ่ ห้ ดาเนินการเป็ นเรื่องเร่ งด่ วนระดับเมือง (ข้ อมูลได้ จากการจัดเวที)
ตารางที่ 78 สรุปความต้ องการทีใ่ ห้ ดาเนินการเป็ นเรื่องเร่ งด่ วนระดับเมือง (ข้ อมูลได้ จากการจัดเวที)
ลาดับ
ประเด็น
ความต้ องการทีใ่ ห้ เทศบาลเมืองทุ่งสงดาเนินการเป็ นเรื่องเร่ งด่ วนระดับเมือง
1 การจราจร
1. จัดระเบียบที่จอดรถ การจอดรถซ้อนคัน โดยเฉพาะหน้าห้างไทยสมบูรณ์ ดูแล
การจราจรภาพรวมทั้งหมด โดยเฉพาะเวลาเร่ งด่วน
2. ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรตามจุดแยกต่าง ๆ
3. จุดที่ถนนแคบให้ขบั รถทางเดียว (One way)
4. กาหนดการจอดรถวันคู่-วันคี่
2 ยาเสพติด/
1. ป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดอย่างจริ งจัง
ความปลอดภัยในชีวติ
2. ปรับปรุ งระบบไฟส่องสว่างถนนและซอย โดยเฉพาะจุดเสี่ ยง
และทรัพย์สิน
3. ทาสี ทางม้าลายให้ชดั กว่าเดิม และสร้างสะพานลอยโดยเฉพาะหน้าโรงเรี ยน
เสริ มปั ญญา
3 กล้องวงจรปิ ด CCTV 1. ติดตั้งให้ทุกจุดที่ขอ โดยเฉพาะจุดเสี่ ยง
4 การระบายน้ า/
1. ปรับปรุ ง ซ่อมแซม คอสะพาน
การป้ องกันน้ าท่วม
2. ขุดลอกคูคลอง/ท่อระบายน้ าตามจุดต่าง ๆ โดยเฉพาะใต้ถ้ าตลอด
3. ตรวจสอบการรุ กล้ าเขตแม่น้ าลาคลอง
4. สร้างประตูปิดเปิ ดท่อระบายน้ า
5 ถนน
1. ปรับปรุ งถนนขรุ ขระ เวลาฝนตกน้ าขัง การสัญจรมาสะดวก
2. รักษาความสะอาดบนถนนสายต่าง ๆ และกาหนดเวลาล้างให้สม่าเสมอ
3. กาหนดการล้างถนนให้เป็ นเวลา ควรเป็ นช่วงดึก
6 ความเป็ นระเบียบ
1. จัดระเบียบการบิณฑบาตพระสงฆ์ที่ยนื่ แช่บริ เวณจุดเดิมเป็ นเวลานาน
เรี ยบร้อยของบ้านเมือง โดยเฉพาะถนนชนปรี ดา
2. ควบคุมการใช้เสี ยงและการขับขี่ยานพาหนะของมูลนิธิ
3. จัดการสนุขและแมวจรจัด
4. กวดขันการทาความสะอาดห้องน้ าสวนสาธารณะ ร.5
5. ตรวจสอบตราชัง่ ของแม่คา้
6. กวดขันเด็กเยาวชนที่ขบั รถเสี ยงดังเวลากลางคืน
7 ลานกีฬา/อุปกรณ์กีฬา 1. ปรับปรุ งสนามเด็กเล่น ซ่อมแซมของเล่น
2. ให้มีลานกีฬาทุกชุมชุนซ่อมแซมลานกีฬาที่มีอยูแ่ ล้ว และขออุปกรณ์เพิ่ม
8 ขยะ/ความสะอาด
1. จัดโครงการการคัดแยกขยะประเภทต่าง ๆ ให้กบั ชุมชน
2. จัดการขยะที่ลน้ ถัง เพิ่มถังขยะ และให้คนกวาดขยะกวาดให้หมด
3. รณรงค์การทิ้งขยะให้ลงถัง
4. ควบคุมการเก็บขยะตามเวลาที่กาหนด
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ลาดับ
ประเด็น
9 หอกระจายข่าว
10

ระบบไฟฟ้ า

11

ภูมิทศั น์

12

สิ่ งแวดล้อม

13

การสร้างอาชีพ/
เศรษฐกิจ
ประเพณี วฒั นธรรม
ช่วยเหลือผูย้ ากไร้
ระบบน้ าประปา
คุณภาพชีวติ

14
15
16
17

ความต้ องการทีใ่ ห้ เทศบาลเมืองทุ่งสงดาเนินการเป็ นเรื่องเร่ งด่ วนระดับเมือง
1. ติดตั้งให้เร็ วที่สุด เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ
2. สารวจและปรับปรุ งชุดเครื่ องเสี ยงเดิมที่ชารุ ด
1. เพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟ ป้ องกันไฟฟ้ าตก
2. จัดเก็บสายไฟฟ้ าลงใต้ดิน
3. ตัดกิ่งไม้ที่ติดกับสายไฟฟ้ า และตรวจสอบสภาพสายไฟฟ้ า
1. ปรับปรุ งภูมิทศั น์ทุกชุมชน
2. ปรับปรุ งภูมิทศั น์สวนสาธารณะ ร.5
1. รณรงค์ให้ทุกกิจกรรมห้ามใช้โฟม
2. รักษาต้นไม้ใหญ่
1. ส่งเสริ มอาชีพให้กบั ชุมชนและผูว้ า่ งงาน
2. ช่วยประชาสัมพันธ์ตลาดชั้น 2
1. ส่งเสริ มประเพณี วฒั นธรรมด้านต่าง ๆ
1. ให้การช่วยเหลือผูย้ ากไร้
1. ช่วยปรับปรุ งระบบน้ าประปาชุมชน
1. ขอศูนย์ ICT ชุมชน
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5.11 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ ความพึงพอใจ 5 ปี ย้ อนหลัง (ประจาปี 2557-2561)
ตารางที่ 79 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการดาเนินงานตามภารกิจต่ างๆ ของ
เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 5 ปี ย้ อนหลัง (ประจาปี 2557-2561)
ด้ าน
ค่ าเฉลีย่
ระดับความพึงพอใจ
2557 2558 2559 2560 2561 2557 2558 2559 2560
1. โครงสร้างพื้นฐาน
3.34 3.284 3.235 3.260 3.428 ปาน ปาน ปาน ปาน
กลาง กลาง กลาง กลาง
2. การศึกษา
3.41 3.333 3.257 3.328 3.472 ปาน ปาน ปาน ปาน
กลาง กลาง กลาง กลาง
3. สาธารณสุข
3.27 3.217 3.153 3.235 3.467 ปาน ปาน ปาน ปาน
กลาง กลาง กลาง กลาง
4. บริ การสังคมและสวัสดิการ 3.50 3.480 3.283 3.316 3.395 มาก ปาน ปาน ปาน
กลาง กลาง กลาง
5. การจัดการด้านสิ่ งแวดล้อม 3.27 3.198 3.141 3.177 3.291 ปาน ปาน ปาน ปาน
และทรัพยากร
กลาง กลาง กลาง กลาง
6. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 3.26 3.218 3.121 3.112 3.228 ปาน ปาน ปาน ปาน
และอาชีพ
กลาง กลาง กลาง กลาง
7. การรักษาความสงบ
3.35 3.294 3.186 3.231 3.444 ปาน ปาน ปาน ปาน
ปลอดภัยในชุมชน
กลาง กลาง กลาง กลาง
8. การป้ องกันและบรรเทาสา 3.35 3.294 3.186 3.231 3.272 ปาน ปาน ปาน ปาน
ธารณภัย
กลาง กลาง กลาง กลาง
9. การทานุบารุ ง
3.52 3.383 3.270 3.280 3.560 มาก ปาน ปาน ปาน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
กลาง กลาง กลาง
10. การบริ หารจัดการเทศบาล 3.31 3.207 3.138 3.212 3.346 ปาน ปาน ปาน ปาน
กลาง กลาง กลาง กลาง
3.36 3.305 3.199 3.273 3.403 ปาน ปาน ปาน ปาน
รวม
กลาง กลาง กลาง กลาง

2561
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
มาก
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
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ตารางที่ 80 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการดาเนินงานตามนโยบายเร่ งด่ วน
(วาระท้ องถิ่นเมืองทุ่งสง) 5 เรื่องของผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 5 ปี ย้ อนหลัง
(ประจาปี 2557-2561)
ด้ าน
ค่ าเฉลีย่
ระดับความพึงพอใจ
2557 2558 2559 2560 2561 2557 2558 2559 2560
1. จัดความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
3.34 3.290 3.246 3.261 3.428 ปาน ปาน ปาน ปาน
ของบ้านเมือง ปรับปรุ งถนน ทาง
กลาง กลาง กลาง กลาง
เท้า ปรับภูมิทศั น์เมือง และ
ยกระดับมาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ
จัดทาฐานข้อมูลและจัดระเบียบ
การขายสิ นค้าหาบเร่ แผงลอยใน
เขตเทศบาลให้สาเร็ จ
2. สานต่อแผนป้ องกันและแก้ไข 3.39 3.332 3.197 3.195 3.272 ปาน ปาน ปาน ปาน
ปั ญหาภัยพิบตั ิอทุ กภัย วาตภัย
กลาง กลาง กลาง กลาง
และดินโคลนถล่ม ควบคู่กบั การ
ป้ องกันภัยแล้งที่ส่งผลกระทบต่อ
ชีวติ ความเป็ นอยูแ่ ละอาชีพของ
คนในท้องถิ่นอย่างยัง่ ยืน
3. พัฒนารายได้ เพิ่มประสิ ทธิภาพ 3.27 3.225 3.128 3.110 3.307 ปาน ปาน ปาน ปาน
การใช้งบประมาณ และการบริ หาร
กลาง กลาง กลาง กลาง
ทรัพย์สินของเทศบาล ขับเคลื่อน
การพัฒนาศูนย์กระจายสิ นค้า
ระบบรางภาคใต้-ทุ่งสงให้สาเร็ จ
โดยประสานงานเชิงรุ กกับกลไก
ภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
และขับเคลื่อนโครงการสถานี
ขนส่งย่อยให้เสร็ จสมบูรณ์
เชื่อมโยงการใช้งานกับสถานี
ขนส่งอาเภอทุ่งสง เพื่อนามาซึ่ง
รายได้ในการพัฒนาเมืองใน
อนาคต

2561
ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง
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ด้ าน

ค่ าเฉลีย่
2559 2560
3.148 3.195

2561
3.420

3.195

3.167

3.228

3.243

3.177

3.212

2557 2558
3.18 3.175

4. สนองนโยบายเร่ งด่วนของ
รัฐบาล และจังหวัด
นครศรี ธรรมราชในเรื่ องยาเสพติด
โดยป้ องกันกลุ่มเสี่ ยงและ
ประชาชนในท้องถิ่นไม่ให้เข้าไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และส่งเสริ ม
ให้ผตู ้ ิดยาเสพติดได้รับการ
บาบัดรักษาให้กลับมาเป็ นคนดี
ของสังคม ตามแนวทาง “เมืองสี
ขาว หัวใจสี เขียว”
5. กาหนดมาตรการ “เมืองสี ขาว
3.21
หัวใจสี เขียว”และปฏิบตั ิการขั้น
เด็ดขาดในการขจัดอบายมุขและยา
เสพติด รวมทั้งบังคับใช้มาตรการ
ปฏิบตั ิตามวินยั จราจร และ
มาตรการประหยัดพลังงานภายใน
องค์กรเทศบาลเมืองทุ่งสง
รวม
3.28

2557
ปาน
กลาง

ระดับความพึงพอใจ
2558 2559 2560
ปาน ปาน ปาน
กลาง กลาง กลาง

2561
ปาน
กลาง

3.438

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

3.373

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง
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ตารางที่ 81 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการดาเนินงานตามนโยบายการพัฒนา 5
ด้ านของผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช5ปี ย้ อนหลัง (ประจาปี 2557-2561)
ด้ าน
ค่ าเฉลีย่
ระดับความพึงพอใจ
2557 2558 2599 2560 2561 2557 2558 2559 2560
1. นโยบายด้านการพัฒนา
3.45 3.382 3.267 3.319 3.459 ปาน ปาน ปาน ปาน
การศึกษา ส่งเสริ มการกีฬา
กลาง กลาง กลาง กลาง
ศิลปวัฒนธรรม จารี ตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้าง
ทุ่งสงเป็ น “เมืองแห่ งการเรี ยนรู้ ”
2. นโยบายด้านการพัฒนา
3.26 3.218 3.121 3.112 3.228 ปาน ปาน ปาน ปาน
กลาง กลาง กลาง กลาง
เศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
พัฒนาและส่งเสริ มการค้าขาย ของ
ผูป้ ระกอบการ ทุกประเภท ทุก
ระดับ และชุมชน ให้สามารถเพิม่
รายได้ ลดรายจ่าย และมีขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
3. นโยบายด้านด้านการพัฒนา
3.32 3.263 3.173 3.233 3.397
คุณภาพชีวติ ให้อยูด่ ีมีสุข อยูเ่ ย็น
เป็ นสุข อย่างยัง่ ยืน เพื่อดูแลความ
เป็ นอยูข่ องประชาชนให้มีคุณภาพ
ชีวติ ที่ดี บ้านเมืองสะอาดและเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้อย มีความปลอดภัย
ในชีวติ และทรัพย์สิน ปลอด
อาชญากรรม มีสุขภาวะ สุขอนามัย
ที่ดี มีความสุข มีความอบอุน่ ใน
ครอบครัวชุมชนเข้มแข็ง และมี
สิ่ งแวดล้อมที่ดี

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

2561
ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง
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ด้ าน

ค่ าเฉลีย่
2557 2558 2599 2560 2561
3.30 3.207 3.138 3.212 3.346

4. นโยบายด้านการพัฒนาระบบ
การบริ หารจัดการ เพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพในบริ หารงาน
เทศบาลเมืองทุ่งสงโดยยึดหลักธรร
มาภิบาล ด้วยความโปร่ งใส เป็ น
ธรรม ตรวจสอบได้ มุ่งผล
ประโยชน์ของประชาชนเป็ นหลัก
บูรณาการทุกภาคส่วน ให้มีส่วน
ร่ วมร่ วมคิด ร่ วมวางแผน ร่ วมทา
ร่ วมตรวจสอบ ร่ วมประเมินผล
ร่ วมรับผิดชอบ ร่ วมรับผลการ
พัฒนา และร่ วมภาคภูมิใจกับ
ความสาเร็ จจากผลของพัฒนาเมือง
ทุ่งสงที่ได้ร่วมกันทาอย่างต่อเนื่อง
ด้วยความรู ้สึกรวมเป็ นหนึ่งเดียวว่า
“ทุกคนเป็ นเจ้ าของเมือง ทุ่งสง
ร่ วมกัน”
5. นโยบายด้านการวางผังเมืองและ 3.32 3.257 3.206 3.234 3.350
ผังชุมชน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพื่อ
รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ และ
สังคม การจัดการความเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้อยของบ้านเมือง
การจัดการจราจร และภูมิทศั น์ของ
เมือง การบริ หารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม และที่สาคัญอย่างยิง่
คือการจัดการภัยพิบตั ิอทุ กภัย
วาตภัย ดินถล่ม ภัยแล้ง และ
อัคคีภยั
รวม
3.33 3.266 3.181 3.262 3.356

2557
ปาน
กลาง

ระดับความพึงพอใจ
2558 2559 2560
ปาน ปาน ปาน
กลาง กลาง กลาง

2561
ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง
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ตารางที่ 82 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ การพัฒนา
ของเทศบาล 4 ยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 5 ปี ย้ อนหลัง
(ประจาปี 2557-2561)
ด้ าน
ค่ าเฉลีย่
ระดับความพึงพอใจ
2557 2558 2559 2560 2561 2557 2558 2559 2560 2561
1. พัฒนาการศึกษา ศาสนา
3.45 3.452 3.267 3.321 3.477 ปาน ปาน ปาน ปาน ปาน
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการ
กลาง กลาง กลาง กลาง กลาง
กีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพ
มาตรฐานที่เหนือกว่า
2. ร่ วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนา
3.33 3.271 3.207 3.240 3.337 ปาน ปาน ปาน ปาน ปาน
โครงสร้างพื้นฐาน รักษา
กลาง กลาง กลาง กลาง กลาง
สิ่ งแวดล้อม ป้ องกันน้ าท่วม สู่เมือง
น่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน
3. ร่ วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและ
3.29 3.246 3.159 3.206 3.301 ปาน ปาน ปาน ปาน ปาน
สังคม สู่คุณภาพชีวติ ที่ดีกว่า
กลาง กลาง กลาง กลาง กลาง
4. ปรับปรุ งและพัฒนาการบริ หาร 3.32 3.223 3.148 3.215 3.346 ปาน ปาน ปาน ปาน ปาน
จัดการองค์กรเทศบาลและองค์กร
กลาง กลาง กลาง กลาง กลาง
ชุมชนสู่การบริ หารจัดการที่ดีโดย
ทุกภาคีมีส่วนร่ วมแบบบูรณาการ
รองรับความเปลี่ยนแปลงสู่
เทศบาลอัจฉริ ยะ
3.35 3.298 3.195 3.262 3.365 ปาน ปาน ปาน ปาน ปาน
รวม
กลาง กลาง กลาง กลาง กลาง
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ตารางที่ 83 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมือง
ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 5 ปี ย้ อนหลัง (ประจาปี 2557-2561)
ด้ าน
ค่ าเฉลีย่
ระดับความพึงพอใจ
2557 2558 2559 2560 2561 2557 2558 2559 2560
1. ถนนมีความสะอาดมากน้อย
3.37 3.36 3.30 3.45 3.36 ปาน ปาน ปาน ปาน
เพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น.
กลาง กลาง กลาง กลาง
2. ถนนมีความสะอาดมากน้อย
3.31 3.32 3.20 3.40 3.43 ปาน ปาน ปาน ปาน
เพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น.
กลาง กลาง กลาง กลาง
3. ถนนมีความสะอาดมากน้อย
3.21 3.23 3.17 3.32 3.43 ปาน ปาน ปาน ปาน
เพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น.
กลาง กลาง กลาง กลาง
4. โดยภาพรวมถนนมีความสะอาด 3.34 3.29 3.24 3.40 3.38 ปาน ปาน ปาน ปาน
มากน้อยเพียงใด
กลาง กลาง กลาง กลาง
5. ความพึงพอใจต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ 3.35 3.39 3.24 3.39 3.40 ปาน ปาน ปาน ปาน
กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด
กลาง กลาง กลาง กลาง
6. ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/ 3.29 3.18 3.16 3.27 3.33 ปาน ปาน ปาน ปาน
การล้างทาความสะอาด/การดูดฝุ่ น
กลาง กลาง กลาง กลาง
7. พนักงานกวาดขยะปฏิบตั ิหน้าที่ 3.31 3.26 3.18 3.35 3.36 ปาน ปาน ปาน ปาน
ได้ทวั่ ถึงในพื้นที่รับผิดชอบเพียงใด
กลาง กลาง กลาง กลาง
8. ภาพรวมการดาเนินงานของ
3.34 3.21 3.20 3.40 3.45 ปาน ปาน ปาน ปาน
เทศบาลด้านการรักษาความสะอาด
กลาง กลาง กลาง กลาง
รวม
3.31 3.27 3.210 3.372 3.391 ปาน ปาน ปาน ปาน
กลาง กลาง กลาง กลาง

2561
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
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5.12 เปรียบเทียบความต้ องการทีใ่ ห้ ดาเนินการเป็ นเรื่องเร่ งด่ วนระดับเมือง (ข้ อมูลได้ จากการจัดเวที)
5 ปี ย้ อนหลัง (ประจาปี 2557-2561)
ตารางที่ 84 เปรียบเทียบความต้ องการทีใ่ ห้ ดาเนินการเป็ นเรื่องเร่ งด่ วนระดับเมือง (ข้ อมูลได้ จากการจัดเวที)
5 ปี ย้ อนหลัง (ประจาปี 2557-2561)
ลาดับ
2557
2558
2559
2560
2561
1
การจราจร
การจราจร
หอกระจายข่าว กล้องวงจรปิ ด CCTV
การจราจร
2
ขยะ/
สิ่ งแวดล้อม
กล้องวงจรปิ ด
หอกระจายข่าว
ยาเสพติด/ความปลอดภัย
ความสะอาด
CCTV
ในชีวิตและทรัพย์สิน
3
ยาเสพติด
เครื่ องเล่นเด็ก/
ฝายมีชีวิต/
ลานกีฬา/อุปกรณ์กีฬา
กล้องวงจรปิ ด CCTV
เครื่ องออกกาลัง
คูระบายน้ า
กาย
4
ถนน
ยาเสพติด
ลานกีฬา/
การจราจร
การระบายน้ า/
อุปกรณ์กีฬา
การป้ องกันน้ าท่วม
5
สิ่ งแวดล้อม
ขยะ/ความสะอาด ปรับภูมิทศั น์/
ถนน
ถนน
สิ่ งแวดล้อม
6
น้ าท่วม
ถนน
การสร้างอาชีพ ปรับภูมิทศั น์/
ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
สิ่ งแวดล้อม
ของบ้านเมือง
7
ไฟฟ้ า
ไฟฟ้ า
การจราจร
ฝายมีชีวิต/คูระบายน้ า
ลานกีฬา/อุปกรณ์กีฬา
8
เครื่ องเล่นเด็ก/ น้ าท่วม/
ถนน
ขยะ/ความสะอาด
ขยะ/ความสะอาด
เครื่ องออก
คูระบายน้ า
กาลังกาย
9
ศิลปวัฒนธรรม
ยาเสพติด/ความ ยาเสพติด/ความปลอดภัย หอกระจายข่าว
และการส่งเสริ ม ปลอดภัยในชีวิต ในชีวิตและทรัพย์สิน
อาชีพ
และทรัพย์สิน
10 อาชญากรรม/
ขยะ/ความ
การสร้างอาชีพ
ระบบไฟฟ้ า
กล้อง CCTV
สะอาด
11 การศึกษา
ประเพณี
อุปกรณ์ที่ทาการชุมชน ภูมิทศั น์
วัฒนธรรม
12 สวนพฤกษา
ประเพณี วฒั นธรรม
สิ่ งแวดล้อม
13 ช่วยเหลือผู ้
จัดระเบียบการบิณฑบาต การสร้างอาชีพ/เศรษฐกิจ
ยากไร้
พระสงฆ์
14 ช่วยเหลือผูย้ ากไร้
ประเพณี วฒั นธรรม
15 ช่วยเหลือผูย้ ากไร้
16 ระบบน้ าประปา
17 คุณภาพชีวิต
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ภาคผนวก

เอกสารประกอบการเก็บข้อมูล

แบบสอบถามความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการดาเนินงาน

1

แบบสอบถาม
เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการดาเนินงานของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปี 2561
คาชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้ จดั ทาขึ้นเพื่อสารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดาเนิ นงานของเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประจาปี 2561โดยข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถามฉบับนี้เทศบาลเมืองทุ่งสงจะนาผลไปใช้ในการปรับปรุ งและ
พัฒนางานด้านต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของประชาชน จึงใคร่ ขอความร่ วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามฉบับนี้ ทุกข้อความ
ตามความเป็ นจริ ง ซึ่ งข้อมู ลที่ ได้รับ จากท่ านจะถูกเก็บ รั กษาเป็ นความลับ โดยจะน าเสนอผลการประเมิ น ในภาพรวมเท่ านั้น และ
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้
ถนน...............................................................................ชุมชน....................................................................................
คาชี้แจง 1. กรุณาทาเครื่องหมาย / ลงใน............ทีต่ รงกับความเป็ นจริงของตัวท่ านให้ มากทีส่ ุ ด
2. ผู้ประเมินต้ องการประเมินความพึงพอใจของท่ านช่ วงเวลาตั้งแต่ วนั ที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
..........(1) ชาย

..........(2) หญิง

..........(1) น้อยกว่า 20 ปี ลงมา
..........(4) 40-49 ปี

..........(2) 20-29 ปี
..........(5) 50-59 ปี

..........(3) 30-39 ปี
..........(6) มากกว่า 60 ปี ขึ้นไป

3. สถานภาพ
..........(1) โสด
..........(4) หย่าร้าง

..........(2) สมรส
..........(5) แยกกันอยู่

..........(3) หม้าย
..........(6) อื่น ๆ ระบุ.............................

4. การศึกษา
..........(1) ไม่ได้ศึกษา
..........(4) มัธยมศึกษาตอนปลาย
..........(7) ปริ ญญาตรี

..........(2) ประถมศึกษา
..........(5) ปวช.
..........(8) สูงกว่าปริ ญญาตรี

..........(3) มัธยมศึกษาตอนต้น
..........(6) ปวส.
..........(9) อื่น ๆ ระบุ...............................

2. อายุ

5. อาชีพ
..........(1) รับราชการ/ลูกจ้างราชการ ..........(2) รัฐวิสาหกิจ
..........(4) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
..........(5) รับจ้างทัว่ ไป
..........(7) แม่บา้ น
..........(8) เกษตรกร

..........(3) ลูกจ้างเอกชน
..........(6) นักเรี ยน/นักศึกษา
.......... (9) อื่น ๆ ระบุ...............................

6. รายได้ต่อเดือน
..........(1) ตั้งแต่ 4,000 บาท ลงมา
..........(4) 12,001-16,000 บาท

..........(2) 4,001-8,000 บาท
..........(5) 16,001-20,000 บาท

..........(3) 8,001-12,000 บาท
..........(6) มากกว่า 20,000 บาท ขึ้นไป

7. จานวนสมาชิกในครัวเรื อน
..........(1) 1 คน
..........(4) 6-7 คน

..........(2) 2-3 คน
..........(5) 8-9 คน

..........(3) 4-5 คน
..........(6) 10 คน ขึ้นไป

2
ตอนที่ 2 ข้ อมูลแสดงความคิดเห็นจากความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่อการดาเนินงานของเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปี 2561
คาชี้แจง ให้ ท่านทาเครื่องหมาย / ลงในช่ อง  ทีต่ รงกับความคิดเห็นของท่ านให้ มากทีส่ ุ ด
5
4
3
2
1

หมายถึง
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
หมายถึง
ระดับความพึงพอใจมาก
หมายถึง
ระดับความพึงพอใจปานกลาง
หมายถึง
ระดับความพึงพอใจน้อย
หมายถึง
ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
ระดับความพึงพอใจ
ประเด็นพิจารณา
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย เหตุผลที่พอใจน้ อย
ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการดาเนินงานของเทศบาล
ที่สุด
กลาง
ที่สุด หรือพอใจน้ อยที่สุด
เมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปี 2561
(5)

1. ด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน
1. การสร้าง/ปรับปรุ ง/บารุ งรักษาถนน สะพาน และปรับปรุ งภูมิทศั น์มี
ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยและสวยงาม
2. มีการก่อสร้าง ปรับปรุ ง และบารุ งรักษาท่อระบายน้ าคูคลอง
3. มีการดูแลคูระบายน้ า
4. มีการก่อสร้าง ปรับปรุ ง และบารุ งรักษาทางเท้า
5. มีแสงสว่างเพียงพอ สะดวกต่อการเดินทาง
6. มีการระบุหมายเลขเสาไฟฟ้ าทุกเสา
7. มีสวนสาธารณะ สวนหย่อม สวยงามและเป็ นระเบียบ
8. การจัดการด้านการผังเมือง/การควบคุมอาคาร/การตรวจอาคาร
9. ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. ด้ านการศึกษา
10. การให้ความรู้และจัดกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์แก่เด็กและเยาวชน
11. การสนับสนุนการศึกษาในโรงเรี ยนและการเรี ยนรู้ของประชาชน/
ชุมชนเช่น มีหอสมุด/ที่อ่านหนังสื อพิมพ์ประจาชุมชน/อินเตอร์เน็ต
ชุมชน
12. การส่ งเสริ มประชาชนมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาท้องถิ่น
13. พัฒนาการของนักเรี ยนในการอ่านและพูดภาษาไทย
14. พัฒนาการของนักเรี ยนในการอ่านและพูดภาษาอังกฤษ
15. ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา ด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน คุณธรรมจริ ยธรรม (โรงเรี ยนเทศบาลวัดชัยชุมพล)
16. ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา ด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน คุณธรรมจริ ยธรรม (โรงเรี ยนเทศบาลวัดโคกสะท้อน)
17. ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน คุณธรรมจริ ยธรรม (โรงเรี ยนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ)
18. ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา ด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน คุณธรรมจริ ยธรรม (โรงเรี ยนเทศบาลบ้านนาเหนือ)

(4)

(3)

(2)

(1)

3
ประเด็นพิจารณา
ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการดาเนินงานของเทศบาล
เมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปี 2561
19. ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา ด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน คุณธรรมจริ ยธรรม (โรงเรี ยนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง)
20. ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน คุณธรรมจริ ยธรรม (โรงเรี ยนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง)
21. ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ด้าน
สถานที่ อาหาร เครื่ องแต่งกาย และค่าใช้จ่าย
(โรงเรี ยนรี สอร์ทอนุบาลทุ่งสง)
22. การส่ งเสริ มและสนับสนุนโครงการอาหารเสริ มและอาหารกลางวัน
ให้กบั เด็กนักเรี ยน (โรงเรี ยนเทศบาลวัดชัยชุมพล)
23. การส่ งเสริ มและสนับสนุนโครงการอาหารเสริ มและอาหารกลางวัน
ให้กบั เด็กนักเรี ยน (โรงเรี ยนเทศบาลวัดโคกสะท้อน)
24. การส่ งเสริ มและสนับสนุนโครงการอาหารเสริ มและอาหารกลางวัน
ให้กบั เด็กนักเรี ยน (โรงเรี ยนเทศบาลบ้านนาเหนือ)
25. การส่ งเสริ มและสนับสนุนโครงการอาหารเสริ มและอาหารกลางวัน
ให้กบั เด็กนักเรี ยน (โรงเรี ยนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง)
26. การส่ งเสริ มและสนับสนุนโครงการอาหารเสริ มและอาหารกลางวัน
ให้กบั เด็กนักเรี ยน (โรงเรี ยนรี สอร์ทอนุบาลทุ่งสง)
27. การป้ องกันการเป็ นโรคหรื อโรคติดต่อของนักเรี ยน
28. การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรี ยนอย่างทัว่ ถึง
29. ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการศึกษา

3. ด้ านสาธารณสุข
30. การรณรงค์และป้ องกันเฝ้ าระวังเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่
เช่น โครงการป้ องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งในและนอก
โรงเรี ยน เป็ นต้น
31. ความพึงพอใจต่อการส่ งเสริ มและสนับสนุนการป้ องกันปัญหา
ยาเสพติด และลดอัตราการติดยาเสพติดในเยาวชนและประชาชน
ทัว่ ไป
32. ความพึงพอใจต่อมาตรการการควบคุมสุ ขลักษณะที่ดีในการผลิต
อาหารของร้านอาหารแผงลอย
33. การส่ งเสริ มและสนับสนุนการดาเนินงานด้านการกีฬา
34. การส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ประชาชนออกกาลังกาย
35. การส่ งเสริ มและสนับสนุนให้มีการแข่งขันกีฬาในทุกระดับ
36. การส่ งเสริ มและสนับสนุนให้นกั เรี ยนเข้าร่ วมการแข่งขันกีฬาตาม
ศักยภาพและความพร้อม
37. ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านสาธารณสุ ข

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปาน น้ อย น้ อย เหตุผลที่พอใจน้ อย
กลาง
ที่สุด หรือพอใจน้ อยที่สุด
(4) (3) (2) (1)

4
ประเด็นพิจารณา
ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการดาเนินงานของเทศบาล
เมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปี 2561
4. ด้ านบริการสังคมและสวัสดิการ
38. การจัดกิจกรรมนันทนาการให้แก่ประชาชนในทุกกลุ่มอายุ
39. พัฒนาทักษะด้านการกีฬาของเยาวชนและประชาชน เพื่อนาสู่ ความ
เป็ นมืออาชีพ
40. จัดให้มีการแข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ โดยมีเทศบาลเมืองทุ่งสงเป็ น
เจ้าภาพ
41. จัดให้มีการแข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ โดยมีเทศบาลเมืองทุ่งสง
ร่ วมกับหน่วยงานอื่น ๆ
42. การจัดพื้นที่สาหรับจัดกิจกรรมนันทนาการ/ออกกาลังกาย
43. การดูแลสวัสดิการในด้านต่าง ๆ แก่ เด็ก คนพิการ ผูส้ ู งอายุ และผูป้ ่ วย
โรคเอดส์
44. การส่ งเสริ ม พัฒนางานสาธารณะสุ ขมูลฐาน ป้ องกัน เฝ้ าระวัง และ
รณรงค์ให้เกิดสุ ขภาพที่ดีแก่ประชาชน เช่น การดูแลสุ ขภาพประชาชน
ในชุมชนโดยอาสาสมัครสาธารณสุ ข (อสม.)
45. การป้ องกัน เฝ้ าระวังโรคไข้เลือดออก
46. การส่ งเสริ ม สนับสนุนความเข้มแข็งแก่ชุมชน ให้ชุมชนบริ หารจัดการ
ด้วยตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
47. ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านบริ การสังคมและสวัสดิการ
5. ด้ านการจัดการด้ านสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากร
48. การส่ งเสริ มอนุรักษ์/การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การลดภาวะโลก
ร้อน การจัดการด้านขยะ น้ า ป่ า บาบัดน้ าเสี ย สิ่ งปฏิกลู เป็ นต้น
49. การรณรงค์ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการดูแลรักษาความ
สะอาด และสร้างจิตสานึกในการแก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อม และอนุรักษ์
คูคลอง
50. ความพึงพอใจต่อการส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ทาการเกษตรปลอด
สารพิษ
51. ความพึงพอใจต่อโครงการพลิกถุงพลิกโลกมุ่งสู่ทุ่งสงเมืองคาร์ บอนต่า
52. ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการจัดการสิ่ งแวดล้อมและ
ทรัพยากร
6. ด้ านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ
53. การส่ งเสริ มด้านเศรษฐกิจในภาพรวม/เศรษฐกิจชุมชน เช่น การส่ งเสริ ม
พัฒนาอาชีพหรื อสร้างรายได้แก่ชุมชน เป็ นต้น
54. การจัดการแข่งขันกีฬาระดับประเทศ/มืออาชีพ เป็ นการกระตุน้ เศรษฐกิจ
การค้า แก่ผปู้ ระกอบการ พ่อค้า แม่คา้ และประชาชนในอาเภอทุ่งสง ทา
ให้มีรายได้เพิม่ มากยิง่ ขึ้น
55. การส่ งเสริ มและสนับสนุนให้องค์กร หน่วยงาน สมาคม และชมรมต่าง ๆ
เข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวของเทศบาล
56. ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและ
อาชีพ

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปาน น้ อย น้ อย เหตุผลที่พอใจน้ อย
กลาง
ที่สุด หรือพอใจน้ อยที่สุด
(4) (3) (2) (1)
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ประเด็นพิจารณา
ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการดาเนินงานของเทศบาล
เมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปี 2561
7. ด้ านการรักษาความสงบปลอดภัยในชุมชน
57. การพัฒนา และปรับปรุ ง พร้อมทั้งจัดหาเครื่ องมือเครื่ องใช้ใน
การจราจร และส่ งเสริ มความร่ วมมือของประชาชนให้ปฏิบตั ิตามกฎ
จราจร
58. ไฟฟ้ าสาธารณะมีอย่างเพียงพอ ทัว่ ถึง ทาให้เกิดความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
59. การจัดระเบียบจราจรทางถนน ทางเท้า และความไม่เป็ นระเบียบ
เรี ยบร้อยของเมือง เช่น หาบเร่ แผงลอย และการรุ กล้าที่สาธารณะ
เป็ นต้น
60. การดูแลความสงบและความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินของ
ประชาชน
61. ภาพรวมการดาเนินงานของเทศกิจ
62. ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสงบปลอดภัย
ในชุมชน

8. ด้ านการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
63.
64.
65.
66.
67.
68.

การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนด้านน้ าท่วม
การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนด้านภัยแล้ง
การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนด้านอัคคีภยั
การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนด้านวาตภัย
การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนด้านอุบตั ิเหตุ
ความพึงพอใจต่อโครงการบริ หารจัดการน้ าท่วมเมืองทุ่งสงแบบ
บูรณาการ
69. ความพึงพอใจต่อการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
70. ความพึงพอใจต่อการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้ องกันและบรรเทา
สาธารณภัยกับประชาชนในพื้นที่
71. ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการป้ องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

9. ด้ านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมประเพณี
72. การจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อส่ งเสริ มและอนุรักษ์วฒั นธรรม และ
ประเพณี หรื อภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เทศบาลดาเนินการเอง
73. การจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อส่ งเสริ มและอนุรักษ์วฒั นธรรม และ
ประเพณี หรื อภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เทศบาลสนับสนุนงบประมาณให้
ชุมชนดาเนินการ
74. การพัฒนา ปรับปรุ งสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ เช่น ถ้ าตลอด/มูลนิธิซาปอกง
(เจ้าแม่กวนอิม) เป็ นต้น
75. ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี

มาก
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(5)

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปาน น้ อย น้ อย เหตุผลที่พอใจน้ อย
กลาง
ที่สุด หรือพอใจน้ อยที่สุด
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ประเด็นพิจารณา
ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการดาเนินงานของเทศบาล
เมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปี 2561
10. ด้ านการบริหารจัดการเทศบาล
76. เทศบาลรับฟังความคิดเห็นหรื อข้อเสนอแนะจากประชาชนและมี
ช่องทางให้ท่านแสดงความคิดเห็นหรื อเสนอแนะวิธีการดาเนินงาน
77. การดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลเป็ นไปตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
78. การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ขอ้ มูลข่าวสาร ข้อมูล
โครงการ/กิจกรรม ของเทศบาลก่อนดาเนินงาน และการรายงานผล
การดาเนินงานให้ประชาชนรับทราบภายหลังจากการดาเนินงานเสร็ จ
สิ้ นแล้ว โดยผ่านทางสื่ อต่าง ๆ เช่น วิทยุ หอกระจายข่าว วารสาร
แผ่นพับ และเว็บไซต์ www.thungsong.com เป็ นต้น
79. การดาเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของประชาชนโดยคณะผูบ้ ริ หารใช้
วิธีการแก้ไขปัญหาแบบมีส่วนร่ วม (บูรณาการ) โดยประสานงาน โดย
เน้นการมีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่ วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน
เช่น การแก้ไขปัญหาน้ าท่วมแบบบูรณาการ การแก้ไขปัญหาจราจร
แบบบูรณาการ เป็ นต้น
80. ประชาชนได้รับประโยชน์จากผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมอัน
นาไปสู่ การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่นได้
81. เทศบาลมีการพบปะประชาชนเพื่อให้บริ การนอกสถานที่
82. การส่ งเสริ มกระบวนการการมีส่วนร่ วมของประชาชนในด้านต่าง ๆ
83. ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการบริ หารจัดการเทศบาล
11. ด้ านการรักษาความสะอาด
84. ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น.
85. ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น.
86. ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น.
87. โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด
88. ความพึงพอใจต่อการปฏิบตั ิหน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด
89. ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทาความสะอาด/การดูดฝุ่ น
90. พนักงานกวาดขยะปฏิบตั ิหน้าที่ได้ทวั่ ถึงในพื้นที่รับผิดชอบเพียงใด
91. ภาพรวมการดาเนิ นงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปาน น้ อย น้ อย เหตุผลที่พอใจน้ อย
กลาง
ที่สุด หรือพอใจน้ อยที่สุด
(4) (3) (2) (1)

7
ตอนที่ 3 ความต้ องการทีใ่ ห้ เทศบาลเมืองทุ่งสงดาเนินการเป็ นเรื่องเร่ งด่ วนระดับประชาชน
ระดับความต้ องการเร่ งด่ วน
ความต้ องการทีใ่ ห้ เทศบาลเมืองทุ่งสงดาเนินการเป็ นเรื่องเร่ งด่ วน
1
2
3
4
5

1. ในช่วง 1 ปี ที่ผา่ นมา ท่านคิดว่างานด้านใดของเทศบาลเมืองทุ่งสงที่มีการพัฒนาอย่างชัดเจนที่สุด.......................................................
…………………….…………………………………………………………………………………………………….…………………
2. ท่านมีความต้องการให้เทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุ งการดาเนินงานในเรื่ องใดมากที่สุด....................……………………………………
เพราะเหตุใด….…………………………………………………………………………………………………….………………………
3. ท่านคิดว่าเทศบาลเมืองทุ่งสง
มีจุดเด่นเรื่ องอะไร…………………………………..…………………………………………………………………………...
มีจุดด้อยเรื่ องอะไร……………………………………………….………………………………………………………………
4. ข้อเสนอแนะต่อการการดาเนินงาน
4.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน………………………………………………………………………………………………………
…………….…………………………………………………………………………………………………….…………………………
4.2 ด้านการศึกษา………………………………………………………………………………………………………………..
…………….…………………………………………………………………………………………………….…………………………
4.3 ด้านสาธารณสุข……………………………………………………………………………………………………………...
…………….…………………………………………………………………………………………………….…………………………
4.4 ด้านบริ การสังคมและสวัสดิการ……………………………………………………………………………………………..
…………….…………………………………………………………………………………………………….…………………………
4.5 ด้านการจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากร………………………………………………………………………………
…………….…………………………………………………………………………………………………….…………………………
4.6 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ……………………………………………………………………………………
…………….…………………………………………………………………………………………………….…………………………
4.7 ด้านการรักษาความสงบปลอดภัยในชุมชน………………………………………………………………………………….
…………….…………………………………………………………………………………………………….…………………………
4.8 ด้านการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย……………………………………………………………………………………..
…………….…………………………………………………………………………………………………….…………………………
4.9 ด้านการทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรมประเพณี ………………………………………………………………………………….
…………….…………………………………………………………………………………………………….…………………………
4.10 ด้านการบริ หารจัดการเทศบาล……………………………………………………………………………………………..
…………….…………………………………………………………………………………………………….…………………………
4.11 ด้านการรักษาความสะอาด…………………………………………………………………………………………………
…………….…………………………………………………………………………………………………….…………………………
ข้ อเสนอแนะอืน่ ๆ …………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….…………………………………………………………………………………………………….…………………
ขอขอบพระคุณเป็ นอย่ างสู งที่สละเวลาในการตอบแบบสอบถาม

เอกสารประกอบการจัดเวที
การรายงานผลการประเมิน

แบบฟอร์มสรุปประเด็นการจัดเวทีการรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ
เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปี 2561
ชุมชน..................................................................................................
ความต้องการที่ให้เทศบาลเมืองทุ่งสงดาเนินการเป็นเรื่องเร่งด่วน (ระดับชุมชน)
ระดับความต้องการเร่งด่วน
1

ความต้องการที่ให้เทศบาลเมืองทุ่งสงดาเนินการเป็นเรื่องเร่งด่วน

2
3
4
5
การจัดลาดับความต้องการทีใ่ ห้เทศบาลเมืองทุ่งสงดาเนินการเป็นเรื่องเร่งด่วน (ระดับเมือง)
ระดับความ
เร่งด่วน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ประเด็น

ความต้องการที่ให้เทศบาลเมืองทุ่งสงดาเนินการ
เป็นเรื่องเร่งด่วน

รายชื่อผ้ ูเข้ าร่ วม
การจัดเวที

ตัวอย่ างรูปประกอบ

บุคลากรดาเนินโครงการ
ที่

บุคลากร

ตาแหน่งในโครงการ

ประสบการณ์
ประเมิน (ปี)
12

คุณวุฒิ

1 นายรัฐศวรรธน์
กิ่งแก้ว

ผู้จัดการโครงการ

2 นางอัญชลี
แพรกปาน

ผู้เชี่ยวชาญการประเมินผลการ
ดาเนินงานและการให้บริการ

9

ป.โท

3 นางคนึงนิจ
ศรีสุวรรณ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมิน
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ
และความคุ้มค่าของการใช้
งบประมาณ
ผู้ประเมินด้านการประเมินผล
การดาเนินงาน
ผู้ประเมินด้านการประเมินผล
การดาเนินงาน
ผู้ประเมินด้านการประเมินผล
การดาเนินงาน
ผู้ประเมินด้านการประเมินผล
การให้บริการ

9

ป.โท

7

ป.โท

รัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง

3

ป.โท

รัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง

7

ป.โท

การบริหารธุรกิจ/สถิติ/โปรแกรม SPSS

9

ป.โท

8 นางสาวเสาวภาคย์ ผู้ประเมินด้านการประเมินผล
พักตร์จันทร์
การให้บริการ

7

ป.โท

บริหารธุรกิจ/การเงินธุรกิจ/
งานประกันคุณภาพการศึกษา/
การประเมินผลการให้บริการ
งานประกันคุณภาพ

4 นางสาววิไลวรรณ
ชานาญคา
5 นางสาวทรายทอง
เสมอภาค
6 นางสาวประวิตรี
ดุกทอง
7 นางสาวสุกัญญา
ใจเย็น

ป.โท

ความเชี่ยวชาญ
เทคโนโลยีการผลิต/การบริหารจัดการ/
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
การบัญชี/บริหารธุรกิจ/งานประกัน
คุณภาพ/แผนงานและงบประมาณ/
การประเมินผลการดาเนินงานและการ
ให้บริการ
การบัญชี/บริหารธุรกิจ/การประเมิน
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของภารกิจและความ
คุ้มค่าของการใช้งบประมาณ

