รายงานฉบับสมบูรณ์
(ขอบเขตงานที่ 1)
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการดาเนินงาน
ของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ภายใต้ โครงการ
จ้ างที่ปรึกษาวิจัยและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน
ที่มีต่อเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจาปี 2562
จัดทาโดย

รัฐศวรรธน์ กิง่ แก้ ว และคณะ

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
โครงการนีไ้ ด้ รับงบประมาณจากเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจาปี งบประมาณ 2563

บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
(ขอบเขตงำนที่ 1)
กำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนทีม่ ตี ่ อกำรดำเนินงำน
ของเทศบำลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมรำช

ภำยใต้ โครงกำร
จ้ ำงที่ปรึกษำวิจัยและประเมินผลควำมพึงพอใจของประชำชน
ที่มีต่อเทศบำลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมรำช
ประจำปี 2562
จัดทำโดย

รัฐศวรรธน์ กิง่ แก้ ว และคณะ

วิทยำลัยเทคโนโลยีภำคใต้
โครงกำรนีไ้ ด้ รับงบประมำณจำกเทศบำลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมรำช
ประจำปี งบประมำณ 2563

บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
คำนำ
การปกครองในรู ปแบบเทศบาล เป็ นกิ จกรรมหนึ่ งที่ รัฐบาลกระทาเพื่อช่วยแก้ไขปั ญหาการปกครอง
ท้องถิ่น ที่เรี ยกว่า นโยบายสาธารณะ โดยกาหนดเป็ นหลักการหรื อกลวิธีที่จะนาไปสู่ เป้ าหมายที่กาหนดไว้ และ
รวมถึงการตัดสิ นใจเกี่ยวกับเป้ าหมายนั้นด้วย ซึ่ งจะต้องมีการกาหนดแผนหรื อโครงการมาดาเนิ นกิจกรรมนั้น จึง
จะทาให้เป้ าหมายนั้นบรรลุผลอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (กวี รักษ์ชน, 2541) โดยมีกิจกรรมในด้านต่าง ๆ เช่น การ
บริ การในด้านการศึกษา สวัสดิการ การคมนาคม เป็ นต้น ทั้งนี้ทอ้ งถิ่นต้องมีการวางแผน กาหนดแนวทางของการ
กระทาในรู ปของคณะกรรมการ มีสิทธิ เสรี ภาพในการกาหนดก ข้อบังคับ ให้สอดคล้องกับท้องถิ่นและเกิ ด
ประโยชน์กบั ประชาชนในท้องถิ่นนั้นให้มากที่ สุด เพราะฉะนั้นเพื่อให้ทราบถึงผลจากการดาเนิ นการดังกล่าว
ข้างต้นจะสามารถบรรลุตามเป้ าหมายที่ วางไว้หรื อไม่น้ นั จาเป็ นต้องอาศัยการประเมิ นผลนโยบายซึ่ งถือเป็ น
ขั้นตอนหนึ่ งของกระบวนการของนโยบายที่มีความสาคัญ เพื่อที่จะนาข้อมูลซึ่ งเป็ นข้อเท็จจริ ง สามารถนามาใช้
ปรับปรุ งแก้ไขการดาเนินงาน อันจะเป็ นประโยชน์ต่อวางแผนในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีประสิ ทธิภาพต่อไป
เทศบาลเมืองทุ่งสงเป็ นเมืองที่ต้ งั อยูใ่ นเขตท้องที่ตาบลปากแพรก อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช
เดิมมีฐานะเป็ นเทศบาลตาบลปากแพรก (โดยประกาศพระราชกฤษ ีกาเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2483) ต่อมา
ได้รับการยกฐานะโดยได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะและเปลี่ยนชื่ อเป็ นเทศบาลเมืองทุ่งสงเมื่อวันที่
8 มีนาคม พ.ศ. 2547 เทศบาลเมืองทุ่งสง เป็ นชุมชนที่มีแนวโน้มการขยายตัวสู งและเป็ นศูนย์กลางความเจริ ญแห่ ง
หนึ่ งของจังหวัดเพื่อรองรับการเจริ ญเติบโตของเมืองจากปั จจัยด้านการคมนาคม โดยเริ่ มจากการเป็ นชุมทางการ
คมนาคมขนส่ ง ทางรถไฟซึ่ ง มี ผ ลให้เกิ ด การค้า และการบริ ก ารอื่ น ๆ ตามมามี พ้ื น ที่ ท้ งั หมดรวม 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 ทั้ง นี้ ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2554 ซึ่ งเป็ นก หมายที่เป็ นที่มาของการปฏิ รูป
ระบบราชการได้วางกรอบแนวทางการบริ หารราชการไว้วา่ การบริ หารราชการต้องเป็ นไป เพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิ ทธิ ภาพ ความคุม้ ค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอน
การปฏิ บตั ิ งาน การลดภารกิ จและยุบเลิ กหน่ วยงานที่ ไม่จาเป็ น การกระจายอานาจตัดสิ นใจ การอานวยความ
สะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน อันเป็ นที่ มาของพระราชกฤษ ี กาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานเป็ นสิ่ งสาคัญ เพราะการประเมินผลการปฏิบตั ิงานอย่างสม่าเสมอ จะเป็ น
การสร้ างระบบการควบคุ มตนเองให้มีการตรวจสอบ ติ ดตาม วัดผลการปฏิ บัติงาน และการประเมิ นผลที่ มี
ประสิ ทธิภาพ โดยเฉพาะการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการที่นาผลการประเมินมาจากความคิดเห็นของประชาชน
สามารถนาผลการประเมินไปบริ หารราชการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างถูกต้องเป็ นไปตาม
หลักธรรมาภิบาลที่ดี ดังนั้น เพื่อให้ทราบถึงผลจากการดาเนินการดังกล่าวข้างต้นจะสามารถบรรลุตามเป้ าหมายที่
วางไว้หรื อไม่น้ นั จึงจาเป็ นต้องอาศัยการประเมินผลนโยบายซึ่งถือเป็ นขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการของนโยบาย
ที่ มีความสาคัญ เพื่อที่ จะนาข้อมูลซึ่ งเป็ นข้อเท็จจริ ง สามารถนามาใช้ปรับปรุ ง แก้ไขการดาเนิ นงาน อันจะเป็ น
ประโยชน์ต่อการวางแผนในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีประสิ ทธิ ภาพต่อไป ผูป้ ระเมินจึงประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการให้บริ การของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช เพื่อให้ทราบถึงผลการให้บริ การ

บทสรุ ป 2
ซึ่งถือเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการตรวจสอบการทางานของเทศบาลได้ทางหนึ่ง อีก
ทั้ง ยัง สามารถน าข้อ มู ล ที่ ไ ด้ไ ปใช้เ ป็ นประโยชน์ ต่ อ การพัฒ นาการให้บ ริ ก ารของเทศบาลเมื อ งทุ่ ง สงให้มี
ประสิ ทธิภาพสูงขึ้นต่อไป
จากการประเมินโดยใช้หลักการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) ซึ่ งใช้ระเบียบวิธีการวิจยั เชิ ง
สารวจ (Survey Research) การศึ กษาวิจัยจากเอกสาร (Documentary Research) และการศึ กษาวิจัยภาคสนาม
(Field Research) หัวข้อที่ศึกษาประเมินคือ เรื่ อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดาเนิ นงานของเทศบาล
เมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประจาปี 2562 การประเมินในครั้งนี้ ผูป้ ระเมินได้เก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ประชาชนที่ เป็ นตัวแทนครั วเรื อนที่ อาศัยในเขตเทศบาลเมื องทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประจาปี 2562
จานวน 400 คน ซึ่ งได้มาจากการสุ่ มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) และสุ่ มจากหน่ วยงานของราชการ
รั ฐ วิส าหกิ จ องค์ก รเอกชน และอื่ น ๆ ที่ อ ยู่ใ นเขตเทศบาลเมื อ งทุ่ ง สง จัง หวัด นครศรี ธ รรมราช จ านวน 50
หน่วยงาน โดยวิธีการสุ่ มแบบโควต้า (Quota sampling) รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 450 คน ซึ่ งผลการประเมิน ใน
ภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง คือมีค่าเฉลี่ย 3.495 ซึ่งสูงกว่าผลการประเมิน ประจาปี 2560 และ 2561 ที่มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.273 และ เท่ากับ 3.403 ตามลาดับ แสดงให้เห็นประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานของเทศบาล
เมืองทุ่งสงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นัน่ หมายความว่าการดาเนินงานของเทศบาลมีการพัฒนาในทิศทางที่ดีข้ ึน
ผูป้ ระเมินหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าข้อมูลผลการประเมินจะสามารถนาไปใช้เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาการ
ดาเนินงานของเทศบาลเมืองทุ่งสงให้มีประสิ ทธิภาพสูงขึ้นต่อไป

รัฐศวรรธน์ กิ่งแก้ว และคณะ
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
9 เมษายน 2563

บทสรุ ป 3

1. วัตถุประสงค์ ของกำรประเมิน
1.1 เพื่อต้องการทราบระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดาเนิ นงานตามภารกิจต่าง ๆ ของ
เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประจาปี 2562
1.2 เพื่อต้องการทราบระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดาเนิ นงานตามนโยบายเร่ งด่วน 5
เรื่ อง และนโยบายการพัฒนา 5 ด้าน ของผูบ้ ริ หารเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประจาปี 2562
1.3 เพื่อต้องการทราบระดับความพึงพอใจของประชาชนที่ มีต่อการดาเนิ นงานตามยุทธศาสตร์ การ
พัฒนา ของเทศบาล 4 ยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประจาปี 2562
1.4 เพื่อต้องการทราบระดับของความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการรักษาความสะอาดของเทศบาล
เมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประจาปี 2562

2. ขอบเขตด้ ำนเนื้อหำ
การประเมินครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดาเนินงานตาม
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 หวัด นครศรี ธ รรมราช ตลอดจนเพื่ อ ให้ทราบถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ทธิผลของการดาเนินตามนโยบายและแผนพัฒนาเทศบาล ซึ่งแบบประเมิน ประกอบด้วย 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ข้อมูลแสดงความคิดเห็นจากความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดาเนิ นงานของเทศบาล
เมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประจาปี 2562
ตอนที่ 3 ความต้องการที่ให้เทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุ งการดาเนิ นงานเป็ นเรื่ องเร่ งด่วน ความคิดเห็น
ทัว่ ไปและข้อเสนอแนะ

3. ขอบเขตด้ ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ ำง
ประชำกร
ประชากรที่ใช้ในการประเมิน ครั้งนี้ เป็ นประชาชนที่เป็ นตัวแทนครัวเรื อนที่อาศัยในเขตเทศบาลเมือง
ทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็ น 20 ชุมชน และ 1 ย่านการค้า จานวน 30,292 คน (เทศบาล
เมืองทุ่งสง, 2562)
กลุ่มตัวอย่ ำง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน เป็ นประชาชนที่เป็ นตัวแทนครัวเรื อนที่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประจาปี 2562 จานวน 400 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling)
และสุ่ มจากหน่วยงานของราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และอื่น ๆ ที่อยูใ่ นเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด
นครศรี ธรรมราช จานวน 50 หน่วยงาน โดยวิธีการสุ่มแบบโควต้า (Quota sampling) รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 450
คน โดยมีการดาเนินการ 3 ขั้นตอน ดังนี้

บทสรุ ป 4
ขั้นตอนที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ เป็ นประชาชนที่เป็ นตัวแทนครัวเรื อนที่อาศัยในเขต
เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็ น 20 ชุมชน และ 1 ย่านการค้า จานวน 400 คน
ประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่ใช้ในการประเมิน ด้วยความเชื่อมัน่ 95% ( = .05) ซึ่ งเทียบจาก
ตารางขนาดกลุ่มตัวอย่างของยามาเน่ (ล้ วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2538 : 297 ; อ้ างอิงจาก Yamane. 1967)
หรื อจากสูตร n = N/(1+Ne2)
จากสูตร
n
= N/(1+Ne2)
N = 30,292
e = 0.05
n
= 30,292/[1+(30,292*0.052)]
= 30,292/76.73
= 394.79 คน
ปรากฏว่าต้องใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง อย่างน้อย 395 คน แต่ผปู ้ ระเมินต้องใช้กลุ่มตัวอย่างไม่ต่ากว่า 400
คน ดังนั้นผูป้ ระเมินต้องกระจายพื้นที่การเก็บข้อมูลให้ครอบคลุมทุกชุมชนและย่านการค้า ดังแสดงตามลาดับ
ดังนี้
ขั้นตอนที่ 2 กระจายพื้นที่การเก็บข้อมูลให้ครอบคลุมทุกชุมชนและย่านการค้า โดยใช้สูตร N*0.01321
ดังแสดงในตาราง
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ตำรำงที่ 01 กลุ่มตัวอย่ ำงทีใ่ ช้ ในกำรประเมิน
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ชุมชน
เขาปรี ดี
สะพานเหล็ก
เปรมประชา
บ้านในหวัง
ทุ่งสง-ห้วยยอด
หลังโรงพยาบาลทุ่งสง
ทุ่งสง-นาบอน
บ้านพักรถไฟทุง่ สง
ประชาอุทิศ
ท่าแพเหนือ
ท่าแพใต้
บ้านนาเหนือ
เสริ มชาติ
ยุทธศาสตร์
ตลาดใน
ตะวันออกวัดชัยชุมพล
หมู่บา้ นพัฒนา
ตลาดสด
โดมทองธานี (ท่าแพ)
ราชบริ พาร
ย่านการค้า
รวม

ประชำกร (คน)
1,829
906
619
896
409
1,008
2,058
715
1,834
1,252
907
1,368
2,545
5,066
1,044
1,165
1,903
348
317
671
3,432
30,292

กลุ่มตัวอย่ ำง (คน)
24
12
8
12
5
13
27
10
24
17
12
18
34
67
14
15
25
5
4
9
45
400

ขั้นตอนที่ 3 สุ่ มจากหน่ วยงานของราชการ รัฐวิสาหกิ จ องค์กรเอกชน และอื่น ๆ ที่ อยู่ในเขตเทศบาล
เมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช จานวน 50 หน่วยงาน โดยวิธีการสุ่มแบบโควต้า (Quota sampling)
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4. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในกำรประเมิน
เครื่ องมือที่ใช้ในการประเมิน ครั้งนี้ ประกอบด้วย แบบสอบถามปลายปิ ด และแบบสอบถามปลายเปิ ด
ประเมิ นความพึงพอใจของประชาชนที่ มีต่อการดาเนิ นงานของเทศบาลเมื องทุ่ งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช
ประจาปี 2562 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 2562
ตอนที่ 3 ความต้องการที่ให้เทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุ งการดาเนิ นงานเป็ นเรื่ องเร่ งด่วน ความคิดเห็ น
ทัว่ ไปและข้อเสนอแนะ

5. 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
บันทึ กภาพนิ่ ง เก็บข้อมูลตามชุ มชนโดยมี การกระจายข้อมูล ให้ครบตามปริ มาณกลุ่มตัวอย่างที่ กาหนด โดย
พิจารณาจากสัดส่วนของประชากรแต่ละชุมชน และหน่วยงานตามที่กาหนด
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รู ปที่ 01 กำรลงสำรวจพื้นทีจ่ ริง
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2) วิเคราะห์ผลการประเมิน
3) ประสานงานกับผูอ้ านวยการกองสวัสดิ การสังคม และประธานสภาองค์การบริ หารสภาชุมชนเมื อง
เทศบาลเมืองทุ่งสง เพื่อกาหนดวันเวลาและสถานที่การจัดเวทีรายงานผลการประเมิน ทั้งหมด 4 ครั้ง มีสรุ ปข้อ
ดังนี้
3.1) ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ห้องประชุม อาคารดารงธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองทุ่งสง
3.2) ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ห้องประชุม เทศบาลเมืองทุ่งสง
3.3) ครั้งที่ 3 วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563
ณ ที่ทาการประธานสภาองค์การบริ หารสภาชุมชนเมือง และกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองทุ่งสง
3.4) ครั้งที่ 4 วันจันทร์ถึงวันอังคารที่ 6-7 เมษายน 2563
ณ ที่ทาการชุมชน ทั้ง 20 ชุมชน
4) เก็บข้อมูลจากการจัดเวทีรายงานผลการประเมินโดยรับฟังความคิดเห็นของผูท้ ี่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์
ผลการประเมิน ข้อเสนอแนะร่ วมกันระหว่างผูป้ ระเมิน ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง และตัวแทนจากเทศบาล
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รู ปที่ 02 กำรจัดเวทีรำยงำนผลกำรประเมิน
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5) รายงานผลการเก็บข้อมูลจากการจัดเวทีรายงานผลการประเมิน
6) รายการผลการประเมิ น อย่า งไม่ เ ป็ นทางการต่ อ หั ว หน้า ฝ่ ายบริ ก ารและเผยแพร่ วิ ช าการ และ
ผูอ้ านวยการกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง

รู ปที่ 03 กำรรำยกำรผลกำรประเมินอย่ ำงไม่ เป็ นทำงกำร
7) รายการผลการประเมินต่อเทศบาลเมืองทุ่งสง

6. กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
การประเมินนี้จะใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1) นาผลที่ ได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ค่าทางสถิติ โดยคานวณหาค่าสถิติพ้ืนฐาน ด้วยโปรแกรม
สาเร็ จรู ป SPSS for Windows ได้แก่ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เพื่อวัด
ค่าเฉลี่ยและการกระจายของข้อมูล และนาเสนอในรู ปแบบตารางพร้อมกับพรรณนาประกอบ
2) การใช้กระบวนการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามวัตถุประสงค์ท้ งั 1 ข้อจะใช้หลักการสังเคราะห์มูลตีความ
(Interpretive analysis)
ระดับการแปรผลจากการใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D) จากแบบสอบถามซึ่ งใช้มาตราส่ วน (Rating scale) ตามแบบไลเกิร์ด จะแบ่งมาตราส่ วนออกเป็ น
5 ลาดับ คือ
มำตรำส่ วน
คะแนน
มากที่สุด
5
มาก
4
ปานกลาง
3
น้อย
2
น้อยที่สุด
1
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การแปลความหมายของข้อมูล พิจารณาจากคะแนนค่าเฉลี่ย (Mean) โดยกาหนดเกณฑ์ในการคานวณค่า
คะแนนของ John W.Best ดังนี้
คะแนนค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00
หมายถึง มากที่สุด
คะแนนค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49
หมายถึง มาก
คะแนนค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49
หมายถึง ปานกลาง
คะแนนค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49
หมายถึง น้อย
คะแนนค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49
หมายถึง น้อยที่สุด
การแปลความหมายของข้อมูลผลการดาเนินงานรายข้อ พิจารณาจากคะแนนร้อยละ โดยกาหนดเกณฑ์
ในการคานวณค่าคะแนนจากผลรวมของคะแนนร้อยละจาก 3 ระดับ ได้แก่ ระดับปานกลาง ระดับมาก และระดับ
มากที่สุด
สาหรับข้อมูลที่ได้จากคาถามปลายเปิ ดได้ทาการรวบรวมข้อมูลทั้งหมด และดาเนิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ด้วยการจัดจาแนกประเภทข้อความที่ มีลกั ษณะเหมือนกันและคล้ายคลึงกันให้อยู่ในประเภทเดี ยวกัน จากนั้น
วิเคราะห์เนื้อหาของข้อมูลและนาเสนอในรู ปแบบของความเรี ยง

7. กำรเสนอผลกำรวิเครำะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์หาค่าสถิติพ้ืนฐาน ผูป้ ระเมินจะนาผลที่ได้จากแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน
และหน่วยของรัฐที่มีต่อการดาเนินงานของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประจาปี 2562 และการใช้
กระบวนการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ดาเนิ นการควบคู่ไปกับการเก็บข้อมูล ตั้งแต่ข้ นั แรกจนถึงขั้นสุ ดท้าย โดยในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลตามวัตถุประสงค์ท้ งั 4 ข้อจะใช้หลักการสังเคราะห์ขอ้ มูลตีความ (Interpretive Analysis) จานวน
450 คน มาวิเคราะห์หาค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ตามวัตถุประสงค์ท้ งั 4 คือ
1) ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดาเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด
นครศรี ธรรมราช ประจาปี 2562 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 งด่วน 5 เรื่ อง และนโยบายการ
พัฒนา 5 ด้าน ของผูบ้ ริ หารเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประจาปี 2562 รายละเอียดดังนี้
นโยบำยเร่ งด่ วน (วำระท้ องถิ่นเมืองทุ่งสง) 5 เรื่ อง 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 ขับเคลื่อนการพัฒนาศูนย์กระจายสิ นค้าระบบรางภาคใต้-ทุ่งสงให้สาเร็ จ โดยประสานงานเชิงรุ กกับกลไก
ภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ และขับเคลื่อนโครงการสถานีขนส่ งย่อยให้เสร็ จ
สมบูรณ์ เชื่อมโยงการใช้งานกับสถานีขนส่งอาเภอทุ่งสง เพื่อนามาซึ่งรายได้ในการพัฒนาเมืองในอนาคต
นโยบายเร่ งด่วนที่ 4 สนองนโยบายเร่ งด่วนของรัฐบาล และจังหวัดนครศรี ธรรมราชในเรื่ องยาเสพติด
โดยป้ องกันกลุ่มเสี่ ยงและประชาชนในท้องถิ่นไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และส่ งเสริ มให้ผตู ้ ิดยาเสพติด
ได้รับการบาบัดรักษาให้กลับมาเป็ นคนดีของสังคม ตามแนวทาง “เมืองสี ขาว หัวใจสี เขียว”
นโยบายเร่ งด่วนที่ 5 กาหนดมาตรการ “เมืองสี ขาว หัวใจสี เขียว”และปฏิบตั ิการขั้นเด็ดขาดในการขจัด
อบายมุขและยาเสพติด รวมทั้งบังคับใช้มาตรการปฏิบตั ิตามวินยั จราจร และมาตรการประหยัดพลังงานภายใน
องค์กรเทศบาลเมืองทุ่งสง
นโยบำยกำรพัฒนำ 5 ด้ ำน ได้ แก่
นโยบายที่ 1 นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา ส่งเสริ มการกีฬา ศิลปวัฒนธรรม จารี ตประเพณี และ ภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างทุ่งสงเป็ น “เมืองแห่ งการเรี ยนรู้ ”
นโยบายที่ 2 นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาและส่ งเสริ มการค้าขาย ของ
ผูป้ ระกอบการ ทุกประเภท ทุกระดับ และชุมชน ให้สามารถเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และมีขีดความสามารถในการ
แข่งขัน
นโยบายที่ 3 นโยบายด้านด้านการพัฒนาคุณภาพชี วิต ให้อยูด่ ีมีสุข อยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข อย่างยัง่ ยืน เพื่อดูแล
ความเป็ นอยูข่ องประชาชนให้มีคุณภาพชี วิตที่ดี บ้านเมืองสะอาดและเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย มีความปลอดภัยใน
ชี วิตและทรัพย์สิน ปลอดอาชญากรรม มีสุขภาวะ สุ ขอนามัยที่ ดี มีความสุ ข มีความอบอุ่นในครอบครัวชุมชน
เข้มแข็ง และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี
นโยบายที่ 4 นโยบายด้านการพัฒนาระบบการบริ หารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในบริ หารงาน
เทศบาลเมืองทุ่งสงโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ด้วยความโปร่ งใส เป็ นธรรม ตรวจสอบได้ มุ่งผลประโยชน์ของ
ประชาชนเป็ นหลัก บู รณาการทุ ก ภาคส่ ว น ให้มี ส่ ว นร่ ว มร่ ว มคิ ด ร่ ว มวางแผน ร่ ว มท า ร่ ว มตรวจสอบ ร่ ว ม
ประเมินผล ร่ วมรับผิดชอบ ร่ วมรับผลการพัฒนา และร่ วมภาคภูมิใจกับความสาเร็ จจากผลของพัฒนาเมืองทุ่งสงที่
ได้ร่วมกันทาอย่างต่อเนื่องด้วยความรู ้สึกรวมเป็ นหนึ่งเดียวว่า “ทุกคนเป็ นเจ้ าของเมืองทุ่งสงร่ วมกัน”
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นโยบายที่ 5 นโยบายด้า นการวางผังเมื อ งและผัง ชุ มชน พัฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน สาธารณู ป โภค
สาธารณูปการ เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม การจัดการความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของบ้านเมือง การ
จัดการจราจร และภูมิทศั น์ของเมือง การบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม และที่สาคัญอย่างยิ่ง
คือการจัดการภัยพิบตั ิอุทกภัย วาตภัย ดินถล่ม ภัยแล้ง และอัคคีภยั
3) ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล 4ยุทธศาสตร์
ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประจาปี 2562 ใน 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
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 หารจัด การองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่ การบริ หาร
จัดการที่ดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่ วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริ ยะ
4) เพื่อต้องการทราบระดับของความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการรักษาความสะอาดของเทศบาล
เมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประจาปี 2562

8. สรุ ปภำพรวมควำมพึงพอใจของประชำชนทีม่ ีต่อกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจต่ ำง ๆ ของเทศบำล
เมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมรำช ประจำปี 2562
ตำรำงที่ 02 สรุปภำพรวมควำมพึงพอใจของประชำชนทีม่ ตี ่ อกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจต่ ำง ๆ ของเทศบำลเมือง
ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมรำช ประจำปี 2562
ภำรกิจด้ ำน
ค่ ำเฉลีย่ ค่ ำเบี่ยงเบน
ระดับ
อันดับ
มำตรฐำน ควำมพึงพอใจ
1. โครงสร้างพื้นฐาน
3.529
.67
มาก
2
2. การศึกษา
3.511
.63
มาก
5
3. สาธารณสุข
3.518
.77
มาก
4
4. บริ การสังคมและสวัสดิการ
3.524
.69
มาก
3
5. การจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากร
3.440
.81
ปานกลาง
8
6. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ
3.411
.78
ปานกลาง
10
7. การรักษาความสงบปลอดภัยในชุมชน
3.458
.72
ปานกลาง
7
8. การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3.423
.73
ปานกลาง
9
9. การทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรมประเพณี
3.601
.77
มาก
1
10. การบริ หารจัดการเทศบาล
3.491
.72
ปานกลาง
6
รวม
3.495
.59
ปำนกลำง
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9. สรุ ปภำพรวมควำมพึงพอใจของประชำชนทีม่ ีต่อกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยเร่ งด่ วน
(วำระท้ องถิ่นเมืองทุ่งสง) 5 เรื่ องของผู้บริ หำรเทศบำลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมรำช
ประจำปี 2562
ตำรำงที่ 03 สรุปภำพรวมควำมพึงพอใจของประชำชนทีม่ ตี ่ อกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยเร่ งด่ วน
(วำระท้ องถิ่นเมืองทุ่งสง) 5 เรื่ อง ของผู้บริหำรเทศบำลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมรำช ประจำปี 2562
นโยบำยเร่ งด่ วน (วำระท้ องถิ่นเมืองทุ่งสง) 5 เรื่ อง
ค่ ำเฉลีย่
ค่ ำเบี่ยงเบน
ระดับ
อันดับ
มำตรฐำน
ควำมพึง
พอใจ
1. จัดความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของบ้านเมือง ปรับปรุ ง
3.529
.67
มาก
1
ถนน ทางเท้า ปรับภูมิทศั น์เมือง และยกระดับมาตรฐาน
ตลาดสดน่าซื้อจัดทาฐานข้อมูลและจัดระเบียบการขาย
สิ นค้าหาบเร่ แผงลอยในเขตเทศบาลให้สาเร็ จ
2. สานต่อแผนป้ องกันและแก้ไขปั ญหาภัยพิบตั ิอทุ กภัย
3.423
.73
ปานกลาง
4
วาตภัย และดินโคลนถล่ม ควบคูก่ บั การป้ องกันภัยแล้งที่
ส่งผลกระทบต่อชีวติ ความเป็ นอยูแ่ ละอาชีพของคนใน
ท้องถิ่นอย่างยัง่ ยืน
3. พัฒนารายได้ เพิ่มประสิ ทธิภาพการใช้งบประมาณ
3.464
.68
ปานกลาง
2
และการบริ หารทรัพย์สินของเทศบาล ขับเคลื่อนการ
พัฒนาศูนย์กระจายสิ นค้าระบบรางภาคใต้-ทุ่งสง ให้
สาเร็ จ โดยประสานงานเชิงรุ กกับกลไกภาครัฐ เอกชน
และประชาสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ
ขับเคลื่อนโครงการสถานีขนส่งย่อยให้เสร็จสมบูรณ์
เชื่อมโยงการใช้งานกับสถานีขนส่งอาเภอทุ่งสง เพื่อ
นามาซึ่งรายได้ในการพัฒนาเมืองในอนาคต
4. สนองนโยบายเร่ งด่วนของรัฐบาล และจังหวัด
3.361
.86
ปานกลาง
5
นครศรี ธรรมราชในเรื่ องยาเสพติด โดยป้ องกันกลุ่มเสี่ ยง
และประชาชนในท้องถิ่นไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด และส่งเสริ มให้ผตู ้ ิดยาเสพติดได้รับการ
บาบัดรักษาให้กลับมาเป็ นคนดีของสังคม ตามแนวทาง
“เมืองสี ขาว หัวใจสี เขียว”

บทสรุ ป 15
นโยบำยเร่ งด่ วน (วำระท้ องถิ่นเมืองทุ่งสง) 5 เรื่ อง

ค่ ำเฉลีย่

ค่ ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน

5. กาหนดมาตรการ “เมืองสี ขาว หัวใจสี เขียว” และ
ปฏิบตั ิการขั้นเด็ดขาดในการขจัดอบายมุขและยาเสพติด
รวมทั้งบังคับใช้มาตรการปฏิบตั ิตามวินยั จราจร และ
มาตรการประหยัดพลังงานภายในองค์กรเทศบาลเมือง
ทุ่งสง
รวม

3.434

.69

ระดับ
ควำมพึง
พอใจ
ปานกลาง

3.442

.62

ปำนกลำง

อันดับ

3
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10. สรุ ปภำพรวมควำมพึงพอใจของประชำชนทีม่ ีต่อกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยกำรพัฒนำ 5 ด้ ำน
ของผู้บริ หำรเทศบำลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมรำช ประจำปี 2562
ตำรำงที่ 04 สรุปภำพรวมควำมพึงพอใจของประชำชนทีม่ ตี ่ อกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยกำรพัฒนำ 5 ด้ ำนของ
ผู้บริหำรเทศบำลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมรำช ประจำปี 2562
นโยบำยด้ ำน
ค่ ำเฉลีย่
ค่ ำเบี่ยงเบน
ระดับ
อันดับ
มำตรฐำน ควำมพึงพอใจ
1. การพัฒนาการศึกษา ส่งเสริ มการกีฬา
3.526
.59
มาก
1
ศิลปวัฒนธรรม จารี ตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพื่อสร้างทุ่งสงเป็ น “เมืองแห่ งการเรี ยนรู้ ”
2. การพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
3.411
.78
ปานกลาง
5
พัฒนาและส่งเสริ มการค้าขาย ของผูป้ ระกอบการ
ทุกประเภท ทุกระดับ และชุมชน ให้สามารถเพิ่ม
รายได้ ลดรายจ่าย และมีขีดความสามารถในการ
แข่งขัน
3. การพัฒนาคุณภาพชีวติ ให้อยูด่ ีมีสุข อยูเ่ ย็น
3.504
.67
มาก
2
เป็ นสุข อย่างยัง่ ยืน เพื่อดูแลความเป็ นอยูข่ อง
ประชาชนให้มีคุณภาพชีวติ ที่ดี บ้านเมืองสะอาด
และเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย มีความปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สิน ปลอดอาชญากรรม มีสุขภาวะ
สุขอนามัยที่ดี มีความสุข มีความอบอุ่นใน
ครอบครัวชุมชนเข้มแข็ง และมีส่ิงแวดล้อมที่ดี
4. การพัฒนาระบบการบริ หารจัดการ เพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพในบริ หารงานเทศบาลเมืองทุ่งสง
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ด้วยความโปร่ งใส
เป็ นธรรม ตรวจสอบได้ มุ่งผลประโยชน์ของ
ประชาชนเป็ นหลักบูรณาการทุกภาคส่วน ให้มี
ส่วนร่ วมร่ วมคิด ร่ วมวางแผน ร่ วมทา ร่ วม
ตรวจสอบ ร่ วมประเมินผล ร่ วมรับผิดชอบ ร่ วม
รับผลการพัฒนา และร่ วมภาคภูมิใจกับ
ความสาเร็ จจากผลของพัฒนาเมืองทุ่งสงที่ได้
ร่ วมกันทาอย่างต่อเนื่องด้วยความรู ้สึกรวมเป็ น
หนึ่งเดียวว่า “ทุกคนเป็ นเจ้ าของเมืองทุ่งสง
ร่ วมกัน”

3.491

.72

ปานกลาง

3
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นโยบำยด้ ำน

ค่ ำเฉลีย่

5. การวางผังเมืองและผังชุมชน พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพื่อรองรับ
การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม การจัดการความ
เป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของบ้านเมือง
การจัดการจราจร และภูมิทศั น์ของเมือง การ
บริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
และที่สาคัญอย่างยิง่ คือการจัดการภัยพิบตั ิอุทกภัย
วาตภัย ดินถล่ม ภัยแล้ง และอัคคีภยั
รวม

3.476

3.481

ค่ ำเบี่ยงเบน
ระดับ
มำตรฐำน ควำมพึงพอใจ
.62
ปานกลาง

.61

ปำนกลำง

อันดับ
4
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11. สรุ ปภำพรวมควำมพึงพอใจของประชำชนทีม่ ีต่อกำรดำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำของ
เทศบำล 4 ยุทธศำสตร์ ตำมแผนพัฒนำเทศบำลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมรำช ประจำปี 2562
ตำรำงที่ 05 สรุปภำพรวมควำมพึงพอใจของประชำชนทีม่ ตี ่ อกำรดำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำของ
เทศบำล 4 ยุทธศำสตร์ ตำมแผนพัฒนำเทศบำลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมรำช ประจำปี 2562
ยุทธศำสตร์ ด้ำน
ค่ ำเฉลีย่
ค่ ำเบี่ยงเบน
ระดับ
อันดับ
มำตรฐำน ควำมพึงพอใจ
1. พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี
3.527
.59
มาก
1
ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่
คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า
2. ร่ วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3.468
.63
ปานกลาง
4
รักษาสิ่ งแวดล้อม ป้ องกันน้ าท่วม สู่เมืองน่าอยูอ่ ย่าง
ยัง่ ยืน
3. ร่ วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวติ
3.469
.69
ปานกลาง
3
ที่ดีกว่า
4. ปรับปรุ งและพัฒนาการบริ หารจัดการองค์กร
3.491
.72
ปานกลาง
2
เทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริ หารจัดการที่ดี
โดยทุกภาคีมีส่วนร่ วมแบบบูรณาการรองรับความ
เปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริ ยะ
รวม
3.489
.60
ปำนกลำง
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12. สรุ ปภำพรวมควำมพึงพอใจของประชำชนทีม่ ีต่อกำรรักษำควำมสะอำดของเทศบำลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมรำช ประจำปี 2562
ตำรำงที่ 06 สรุปภำพรวมควำมพึงพอใจของประชำชนทีม่ ตี ่ อกำรรักษำควำมสะอำดของเทศบำลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมรำช ประจำปี 2562
ประเด็น
ค่ ำเฉลีย่ ค่ ำเบี่ยงเบน
ระดับ
อันดับ
มำตรฐำน ควำมพึงพอใจ
1. ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น.
3.59
.85
มาก
2
2. ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น.
3.52
.85
มาก
4
3. ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น.
3.46
.84
ปานกลาง
7
4. โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด
3.48
.85
ปานกลาง
6
5. ความพึงพอใจต่อการปฏิบตั ิหน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด
3.49
.86
ปานกลาง
5
6. ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทาความสะอาด/การดูด
3.46
.92
ปานกลาง
7
ฝุ่ น
7. พนักงานกวาดขยะปฏิบตั ิหน้าที่ได้ทวั่ ถึงในพื้นที่รับผิดชอบ
3.53
.84
มาก
3
เพียงใด
8. ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด
3.63
.83
มาก
1
รวม
3.519
.76
มำก
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13. สรุ ปควำมต้ องกำรทีใ่ ห้ เทศบำลเมืองทุ่งสงปรับปรุ งกำรดำเนินงำนเป็ นเรื่ องเร่ งด่ วนระดับ
ประชำชน (ข้ อมูลได้ จำกกำรเก็บแบบสอบถำม)
ตำรำงที่ 07 สรุปควำมต้ องกำรทีใ่ ห้ เทศบำลเมืองทุ่งสงปรับปรุงกำรดำเนินงำนเป็ นเรื่ องเร่ งด่ วนระดับประชำชน
(ข้ อมูลได้ จำกกำรเก็บแบบสอบถำม)
ลำดับ
ชุมชน
ควำมต้ องกำรทีใ่ ห้ เทศบำลเมืองทุ่งสงปรับปรุงกำรดำเนินงำนเป็ นเรื่ องเร่ งด่ วน
1 เขาปรี ดี
1. ขยะ (1 คน)
2. มีกลิ่นไม่พึงประสงค์จากในโรงฆ่าสัตว์ (1 คน)
3. การจัดระเบียบถนน (1 คน)
2 สะพานเหล็ก
-ไม่มี3 เปรมประชา
1. ปั ญหาน้ าท่วมขัง (1 คน)
4 บ้านในหวัง
1. การจราจร (2)
2. ถังขยะ (1 คน)
3. สุนขั จรจัด (1 คน)
5 ทุ่งสง-ห้วยยอด
-ไม่มี6 หลังโรงพยาบาลทุ่งสง 1. น้ าท่วม (3 คน)
2. แสงสว่างในช่วงกลางคืนในซอยที่มีความเสี่ ยงต่ออันตรายและแสงสว่างตามท้องถนน
(2 คน)
3. ปั ญหาเงินผูส้ ูงอายุ (1 คน)
4. ปรับปรุ งถนน (1 คน)
5. การวางขยะบนขอบฟุตบาท (1 คน)
7 ทุ่งสง-นาบอน
1. จราจร การจอดรถ (4 คน)
2. น้ าท่วม (2 คน)
3. ขยะ (2 คน)
4. ยาเสพติดในชุมชน (1 คน)
5. ปั ญหาทางเท้า (1 คน)
8 บ้านพักรถไฟทุ่งสง
1. จราจร (1 คน)
2. ตัดแต่งต้นไม้ที่เกะกะ (1 คน)
9 ประชาอุทิศ
1. การจราจร รถติด จัดระเบียบการจราจรในตลาดสด (5 คน)
2. ขยะ (1 คน)
3. โรงเรี ยนเทศบาลวัดชัยชุมพลหยุดบ่อยเกินไป (1 คน)
10 ท่าแพเหนือ
1. การจราจร (2 คน)
2. ถังขยะ (2 คน)
11 ท่าแพใต้
1. สุนขั จรจัด (1 คน)
2. ระบบการจราจร (1 คน)
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ลำดับ
ชุมชน
12 บ้านนาเหนือ

13

เสริ มชาติ

14

ยุทธศาสตร์

ควำมต้ องกำรทีใ่ ห้ เทศบำลเมืองทุ่งสงปรับปรุงกำรดำเนินงำนเป็ นเรื่ องเร่ งด่ วน
1. จราจร การจอดรถซ้อนคันในเวลาเร่ งด่วน ความระเบียบร้อยเรี ยบบนท้องถนน (7 คน)
2. ความสะอาด (3 คน)
3. ความปลอดภัยในยามค่าคืน (1 คน)
4. ยาเสพติด (1 คน)
1. ดูแลเรื่ องถนนเป็ นหลุมเป็ นบ่อเยอะ ชารุ ดบ่อย เช่น สายชนปรี ดา ยังมีน้ าขัง (3 คน)
2. การจราจรไม่คล่องตัวช่วงเวลาเร่ งด่วน รถติดมากเกินไป (2 คน)
3. รถเทศบาลเก็บขยะไม่หมด (ขยะเยอะเอาไปทีละนิดหน่อย) (1 คน)
4. แสงสว่างบนท้องถนนยังน้อย ไฟดับบ่อยไม่คอ่ ยมาเปลี่ยนหลอดไฟ (1 คน)
5. สาธารณสุข (1 คน)
6. การศึกษาในชุมชน (1 คน)
7. เศรษฐกิจ (1 คน)
8. ขุดลอกคูคลอง เพื่อเตรี ยมรับมือให้น้ าได้ไหลผ่านสะดวก (1 คน)
9. ร้านค้าแผงลอยใช้พ้นื ที่บนถนน ซึ่งไม่ถูกต้อง (1 คน)
10. เดินพาเหรด ควรปิ ดถนน (1 คน)
1. ปั ญหาการจราจรในชัว่ โมงเร่ งด่วน รถติดมาก ๆ การจัดระเบียบการจราจร การใช้รถใช้ถนน
ไม่มีระเบียบนึกจะจอดก็จอด การสร้างจิตสานึกวินยั ให้ประชาชน (11 คน)
2. ขยะ การจัดเก็บขยะ ถังขยะไม่เพียงพอ รวมถึงการจัดเก็บ แหล่งจัดเก็บขยะ มีการทิง้ น้ าขยะ
ลงบนถนนส่งกลิ่นเหม็น (5 คน)
3. ระบบสาธารณูปโภคทั้งหมด ไฟฟ้าและแสงสว่างของท้องถนน ไฟฟ้าตามชุมชน ความเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้อยของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ เพราะบางจุดไม่ปลอดภัย และหลายจุดที่ดูเกะกะ
(5 คน)
4. การบริ การด้านสาธารณสุข อนามัยชุมชน ความสะอาดบ้านเรื อน การป้ องกันโรค
ไข้เลือดออก การจัดการโรคติดต่อต่าง ๆ (5 คน)
5. ถนน แสงสว่างตามถนน/ซอย ด้านข้างถนนในชุมชนมีหญ้าปกคลุมมาก ควรตัดหญ้าให้
เรี ยบร้อย (4 คน)
6. น้ าท่วม (2 คน)
7. เศรษฐกิจ อาชีพสาหรับชุมชน สร้างตลาดเพิ่มช่องทางหารายได้ (2 คน)
8. ยาเสพติดในชุมชน (2 คน)
9. แหล่งท่องเที่ยว (1 คน)
10. การศึกษา (1 คน)
11. สิ่ งแวดล้อม (1 คน)
12. พัฒนาผูส้ ูงอายุ (1 คน)
13. สถานที่ก่อสร้าง เร่ งด่วนหน่อยก็ดี เพราะประชาชนบริ เวณก่อสร้างจะป่ วยโรคทางเดิน
หายใจ (1 คน)
14.สถานที่ออกกาลังกาย ประชาชนเริ่ มสนใจออกกาลังกาย สถานที่แออัด (1 คน)
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ลำดับ
ชุมชน
15 ตลาดใน

16

17
18

19
20
21

ควำมต้ องกำรทีใ่ ห้ เทศบำลเมืองทุ่งสงปรับปรุงกำรดำเนินงำนเป็ นเรื่ องเร่ งด่ วน
1. น้ าท่วม (1 คน)
2. ช่วยจัดการแม่คา้ หาบเร่ ตามหน้าโรงเรี ยนที่ไม่ใช่แม่คา้ ขายประจา (1 คน)
3. ยาเสพติด (1 คน)
4. ถังขยะ (1 คน)
5. ความปลอดภัยยามค่าคืน (1 คน)
ตะวันออกวัดชัยชุมพล 1. ปรับปรุ งลานกีฬา และศาลาชุมชน ให้เป็ นมาตรฐานที่ดีกว่านี้ ไม่เอาหนาชุมชน (4 คน)
2. ต้องการให้ท่านนายกและทางเทศบาลลงมาประชุมพบปะประชาชนบ้าง เพื่อที่จะได้เสนอ
ปั ญหา และรู ้ข่าวสาร (2 คน)
3. การระบายน้ า ป้ องกันน้ าท่วมและการช่วยเหลือเบื้องต้น (2 คน)
4. การช่วยเหลืองบประมาณเมื่อได้รับความเสี ยหายจากภัยพิบตั ิที่ผา่ นมาไม่เคยได้รับ
งบประมาณช่วยเหลือเลย เข้ามาสารวจเฉย ๆ ไม่ได้ดาเนินการช่วยเหลืออะไรเลย (2 คน)
5. การจราจร (1 คน)
6. ปรับปรุ งรางวี ซอยพัฒนาการ ซอย 12 เพราะรางวีหกั ต่างระดับพื้นถนนประมาณ 100 เมตร
กลัวเกิดอันตราย (1 คน)
7. ฉี ดน้ าทาความสะอาดถนนพัฒนาการ ซอย 12 เพราะสกปรกมาก (1 คน)
8. ประปาเทศบาล (1 คน)
หมู่บา้ นพัฒนา
-ไม่มีตลาดสด
1. ฟุตบาท (1 คน)
2. การจราจร (1 คน)
3. ขยะ (1 คน)
โดมทองธานี (ท่าแพ) 1. จราจร (2 คน)
ราชบริ พาร
1. จราจรมีการติดขัดขณะนักเรี ยนเลิกเรี ยน (1 คน)
2. จอดรถไม่เป็ นที่เป็ นทาง (1 คน)
ย่านการค้า
1. ท่อระบายน้ า ท่อระบายน้ าควรมีความปลอดภัย (6 คน)
2. การจราจร การจราจรตามซอย/ตรอก ติดป้ ายแจ้งให้ทราบโดยทัว่ ถึง (6 คน)
3. อยากให้มีถงั ขยะ โดยเฉพาะในซอย แยกขยะ ความสะอาดถนนหนทาง (6 คน)
4. ถนนหนทาง ความเรี ยบร้อยของเส้นทาง ถนนเข้าซอย ริ มฟุตบาท (4 คน)
5. ให้เมืองทุ่งสง คล้าย กทม. (1 คน)
6. ยาเสพติด (1 คน)

บทสรุ ป 23
ลำดับ
ชุมชน
ควำมต้ องกำรทีใ่ ห้ เทศบำลเมืองทุ่งสงปรับปรุงกำรดำเนินงำนเป็ นเรื่ องเร่ งด่ วน
22 หน่วยงานของราชการ 1. การจราจร ปั ญหารถติด การระบายรถช่วงเวลาเร่ งด่วน ถนนเป็ นหลุมบ่อ (10 คน)
รัฐวิสาหกิจ องค์กร
2. ขยะ ถังขยะ ความสะอาดของชุมชน (6 คน)
เอกชนและอื่น ๆ
3. จัดการปั ญหายาเสพติด ควรมีตารวจตรวจดูความเรี ยบร้อยในเวลากลางคืน ความปลอดภัย
(คนจรจัด) ติดกล้อง CCTV (6 คน)
4. ป้ องกันไข้เลือดออก กาจัดยุงลาย คูคลองให้สะอาด (5 คน)
5. ปั ญหาน้ าท่วม การจัดการคูระบายน้ า (2 คน)
6. ล้างถนนหนทางให้สะอาด (2 คน)
7. สิ่ งกีดขวางทางเท้า การวางของบนทางเท้า (2 คน)
8. พัฒนาตลาดให้สวยน่าอยู่ (1 คน)
9. สุนขั จรจัด (1 คน)

บทสรุ ป 24

14. สรุ ปควำมต้ องกำรทีใ่ ห้ เทศบำลเมืองทุ่งสงปรับปรุ งกำรดำเนินงำนเป็ นเรื่ องเร่ งด่ วนระดับชุ มชน
(ข้ อมูลได้ จำกกำรจัดเวที)
ตำรำงที่ 08 สรุปควำมต้ องกำรทีใ่ ห้ เทศบำลเมืองทุ่งสงปรับปรุงกำรดำเนินงำนเป็ นเรื่ องเร่ งด่ วนระดับชุมชน
(ข้ อมูลได้ จำกกำรจัดเวที)
ลำดับ
ชุมชน
ควำมต้ องกำรทีใ่ ห้ เทศบำลเมืองทุ่งสงปรับปรุงกำรดำเนินงำนเป็ นเรื่ องเร่ งด่ วน
1 เขาปรี ดี
1. ปรับปรุ ง ซ่อมแซม เครื่ องสูบของประชาชนชุมชนเขาปรี ดี หรื อซื้อเครื่ องสูบน้ าใหม่
(เครื่ องสูบน้ าเก่าจะเสื่ อมสภาพแล้ว)
2. ขอขยายเขตประปาชุมชน เนื่องจากชาวบ้านขาดแคลนน้ ามา 2 ปี แล้ว
3. ***ทาฝายมีชีวติ เพื่อให้มีน้ าและต้นไม้ ได้มีน้ าใช้ในฤดูแล้ง***
(ปั ญหาเดิม ปี 2560-2561)
4. ***ซ่อมแซมเสี ยงตามสาย เพื่อกระจายข่าวสารให้คนในชุมชนรับทราบข่าวสาร***
(ปั ญหาเดิม ปี 2561)
5. ติดตั้งกล้องวงจรปิ ด CCTV
2 สะพานเหล็ก
1. ติดตั้งเครื่ องขยายเสี ยงเพื่อสื่ อสารในชุมชน
2. ขุดลอกคูคลอง คูระบายน้ า ป้ องกันน้ าท่วมซ้ าซาก
3. เพิ่มรางวีต่อจากซอยพรานนุ่นก่อนถึงสุสานจีน
4. แก้ไขปั ญหาการจราจรติดขัดในช่วงเช้าบริ เวณสะพานคู่
5. เพิ่ม Wifi หรื อ อินเตอร์เน็ต ฟรี ให้ทวั่ ถึงทุกชุมชน
6. ***ติดตั้งกล้องวงจรปิ ด CCTV***
(ปั ญหาเดิม ปี 2557-2561)
3 เปรมประชา
1. ติดตั้งกล้องวงจรปิ ด CCTV
2. ติดตั้งหอกระจายข่าว
3. ***จัดการสุนขั และแมวจรจัด***
(ปั ญหาเดิม ปี 2561)
4. ***จัดระเบียบการจราจร***
(ปั ญหาเดิม ปี 2560-2561)
5. ***ดูแลความสะอาด***
(ปั ญหาเดิม ปี 2561)
4 บ้านในหวัง
1. ปรับปรุ งถนนชุมชนบ้านในหวัง ซอย 2 (ต่อเนื่องตลอดเส้นทาง)
2. เพิ่มขยายเสาไฟฟ้าและแสงสว่างบริ เวณถนนเลียบคลอง
3. ติดตั้งกล้องวงจรปิ ด CCTV บริ เวณจุดเสี่ ยง
4. ช่วยปรับปรุ งภูมิทศั น์ศาลาชุมชน
5. รณรงค์การปลูกป่ าถนนเลียบคลองจักรยานจากถ้ าทอหูกไปจรดป้ อมยามทางเข้า
สวนสาธารณะพฤกษาสิ รินธร

บทสรุ ป 25
ลำดับ
ชุมชน
5 ทุ่งสง-ห้วยยอด

6

หลังโรงพยาบาล
ทุ่งสง

7

ทุ่งสง-นาบอน

8

บ้านพักรถไฟทุ่งสง

ควำมต้ องกำรทีใ่ ห้ เทศบำลเมืองทุ่งสงปรับปรุงกำรดำเนินงำนเป็ นเรื่ องเร่ งด่ วน
1. ***ติดตั้งกล้องวงจรปิ ด CCTV***
(ปั ญหาเดิม ปี 2560-2561)
2. ***ติดตั้งหอกระจายข่าว***
(ปั ญหาเดิม ปี 2559-2561)
3. ซ่อมแซมและกั้นศาลาชุมชน
4. แก้ไขปั ญหาระบบส่องสว่างถนนในชุมชน
5. ติดตั้งตูแ้ ดงหรื อตูจ้ ราจรในชุมชน เพื่อให้มีการตรวจตราในเวลากลางคืน
1. ***ติดตั้งกล้องวงจรปิ ด CCTV เพื่อป้ องกันปั ญหาอาชญากรรมและการลักเล็กขโมย
น้อย***
(ปั ญหาเดิม ปี 2560-2561)
2. ติดตั้งตูแ้ ดงหรื อตูจ้ ราจร เพื่อให้มีเจ้าหน้าที่ตารวจมาคอยดูแลทรัพย์สินของประชาชน
และป้ องกันปั ญหายาเสพติด
3. ***ปรับปรุ งหอกระจายข่าว***
(ปั ญหาเดิม ปี 2560-2561)
4. ***ปรับปรุ งถนน คูระบายน้ า โดยเฉพาะบริ เวณวัดชัยชุมพล***
(ปั ญหาเดิม ปี 2560-2561)
5. จัดสรรงบประมาณเรื่ องสวัสดิการค่าตอบแทนให้กบั ประธานชุมชนและคณะกรรมการ
ชุมชน
1. จัดระเบียบจราจร ติดป้ าย ตีเส้นขาวแดง
2. ***ปรับปรุ งคูระบายน้ า ถนนทุ่งสง-นาบอน ซอย 1 เนื่องจากน้ าท่วมบ่อย***
(ปั ญหาเดิม ปี 2559-2561)
3. ***ขยายถนนทุ่งสง-นาบอน ซอย 3 ให้ทะลุซอย 5 (คสล.) เพื่อแก้ไขปั ญหาจราจรตอน
เช้าเย็น***
(ปั ญหาเดิม ปี 2560-2561)
4. ***สร้างศาลาชุมชนใหม่ บริ เวณถนนทุ่งสง-นาบอน ซอย 5 สุดซอย***
(ปั ญหาเดิม ปี 2560-2561)
5. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินการกิจกรรมสื บสานประเพณี วฒั นธรรม
1. ***แก้ปัญหาการจราจรภายในบ้านพักรถไฟทุ่งสง โดยเฉพาะช่วงเวลาเร่ งด่วน ช่วงรับส่ง
นักเรี ยนจะติดขัดมาก***
(ปั ญหาเดิม ปี 2559-2561)
2. ***ทาคูระบายน้ าแบบรางวี ภายในบ้านพักรถไฟและรอบ ๆ สนามฟุตบอลหลังบ้านพัก
รถไฟทุ่งสง เพื่อแก้ไขปั ญหาถนนแคบ รถขับสวนทางกันไม่ได้***
(ปั ญหาเดิม ปี 2559-2561)
3. ***ปรับปรุ งถนน ซ่อมแซมถนนและไหล่ทาง ส่วนที่ชารุ ด***
(ปั ญหาเดิม ปี 2561)

บทสรุ ป 26
ลำดับ

ชุมชน

9

ประชาอุทิศ

10

ท่าแพเหนือ

11

ท่าแพใต้

12

บ้านนาเหนือ

ควำมต้ องกำรทีใ่ ห้ เทศบำลเมืองทุ่งสงปรับปรุงกำรดำเนินงำนเป็ นเรื่ องเร่ งด่ วน
4. ตัดและตกแต่งต้นที่มีความสูง ไม่ความปลอดภัยต่อผูอ้ ยูอ่ าศัยและสัญจรไปมาบริ เวณ
บ้านพักรถไฟทุ่งสง
5. ติดตั้งกล้องวงจรปิ ด CCTV ตามจุดสาคัญต่าง ๆ เพื่อสอดส่องดูแลความเคลื่อนไหวใน
บ้านพักรถไฟทุ่งสง
1. ฟื้ นฟูคลองตมให้มีความสะอาด
2. ทาถนนพร้อมท่อระบายน้ าและรางวี ถนนประชาอุทิศ ซอย 9
3. ติดตั้งหอกระจายข่าว
4. ขอถังขยะเพิ่มในถนนประชาอุทิศ ซอย 9
5. ติดตั้งกล้องวงจรปิ ด CCTV ในถนนประชาอุทิศ ซอย 9
1. ***อยากให้มีถงั ขยะในชุมชน***
(ปั ญหาเดิม ปี 2559-2561)
2. กากับการสร้างหมู่บา้ นโครงการต่าง ๆ ไม่ให้ส่งผลกระทบกับชุมชนและการใช้ถนน
3. การติดป้ ายสัญญาณจราจร การจัดระเบียบการจอดรถ
4. การซ่อมแซมถนนที่ชารุ ด เพื่อป้ องกันอุบตั ิเหตุ
1. ***แก้ไขตลิ่งพังบริ เวณที่ทาการชุมชน และฝั่งตรงกันข้ามกับ โดยการสร้าง
ฝาพนังกั้น***
(ปั ญหาเดิม ปี 2560-2561)
2. ***ซ่อมแซมหอกระจายข่าว สายและลาโพงชารุ ดเสี ยหาย***
(ปั ญหาเดิม ปี 2561)
3. เพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า ป้ องกันไฟฟ้าตก เนื่องจากมีจานวนบ้านเรื อนมากขึ้น
4. ***ติดตั้งตูแ้ ดงหรื อตูจ้ ราจร เพือ่ ให้มีเจ้าหน้าที่ตารวจมาคอยดูแลทรัพย์สินของประชาชน
ดูแลความเรี ยบร้อยในเวลากลางคืน***
(ปั ญหาเดิม ปี 2561)
5. ติดตั้งไฟสัญญาณจราจรทางเข้าโรงเรี ยนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ
6. ขอขยายเขตประปาไปที่บา้ นเลขที่ 42, 43, 43/1, 44, 44/1, 44/2
1. ***ติดตั้งกล้องวงจรปิ ด CCTV บริ เวณ 3 แยกทางเข้าโรงเรี ยนเทศบาลบ้านนาเหนือ***
(ปั ญหาเดิม ปี 2560-2561)
2. ควบคุมการเก็บขยะตามรอบวันที่กาหนด และเก็บให้หมดทุกชิ้น
3. ***ติดตั้งหอกระจายข่าวอย่างเร่ งด่วน เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ***
(ปั ญหาเดิม ปี 2560-2561)
4. จัดให้มีการตรวจสุขภาพให้แก่ประชาชน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
5. เพิ่มสถานที่ออกกาลังกาย

บทสรุ ป 27
ลำดับ
ชุมชน
13 เสริ มชาติ

14

ยุทธศาสตร์

15

ตลาดใน

ควำมต้ องกำรทีใ่ ห้ เทศบำลเมืองทุ่งสงปรับปรุงกำรดำเนินงำนเป็ นเรื่ องเร่ งด่ วน
1. ***ปรับภูมิทศั น์หนองป่ าแก่และจัดให้มีเครื่ องเล่นสาหรับเด็ก เพื่อให้เป็ นสถานที่
พักผ่อนและออกกาลังกาย***
(ปั ญหาเดิม ปี 2560-2561)
2. ***ขุดลอกคลอง ลาเหมือง ท่อน้ าทิ้ง ให้น้ าไหลผ่านได้สะดวก***
(ปั ญหาเดิม ปี 2561)
3. ***สร้างผนังกั้นน้ าบริ เวณริ มคลอง หลังโรงเรี ยนเทศบาลบ้านนาเหนือ ซึ่งเป็ นที่
ลุ่มต่า***
(ปั ญหาเดิม ปี 2561)
4. ควรจัดพื้นที่ให้ร้านค้าแผงลอยที่ต้ งั บนถนน (ริ มถนนเสริ มชาติ) เพราะจะทาให้การจราจร
คล่องตัวขึ้น
5. ปรับปรุ งและพัฒนาศูนย์พฒั นาเล็กเล็กหนองป่ าแก่
6. เพื่อให้การปฏิบตั ิหน้าที่ในการทากิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย เทศบาลควรจะอนุมตั ิ
ค่าตอบแทนให้ประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชน เพื่อเป็ นการสร้างขวัญและกาลังใจ
1. ควรจัดเจ้าหน้าที่ดา้ นสาธารณสุขมาตรวจสุขภาพเบื้องต้นและให้คาแนะนาการดูแล
สุขภาพให้กบั ประชาชนอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
2. ***ติดตั้งหอกระจายข่าว***
(ปั ญหาเดิม ปี 2561)
3. ***ติดตั้งกล้องวงจรปิ ด CCTV***
(ปั ญหาเดิม ปี 2561)
4. ปรับปรุ งระบบไฟฟ้าในชุมชน
1. ตีเส้นจราจร ถนนตลาดใน ซอย 1-3
2. ***ปรับปรุ งถนนในชุมชน โดยการลาดยางแอสฟัลท์***
(ปั ญหาเดิม ปี 2560-2561)
3. ***ติดตั้งกล้องวงจรปิ ด CCTV***
(ปั ญหาเดิม ปี 2560-2561)
4. ***ดูแลผูส้ ูงอายุติดเตียงและผูป้ ่ วยติดเตียง***
(ปั ญหาเดิม ปี 2561)
5. ขุดลอกคลองหลังห้องสมุดฯ ช่วงสุดซอย และสร้างบันไดลงคลอง

บทสรุ ป 28
ลำดับ
ชุมชน
16 ตะวันออก
วัดชัยชุมพล

17

หมู่บา้ นพัฒนา

18

ตลาดสด

ควำมต้ องกำรทีใ่ ห้ เทศบำลเมืองทุ่งสงปรับปรุงกำรดำเนินงำนเป็ นเรื่ องเร่ งด่ วน
1. ***ปรับปรุ งระบบประปาชุมชน ถนนพัฒนาการ ซอย 12 เนื่องจากน้ าไหลอ่อน เจ้าหน้าที่
เก็บค่าน้ าทุกเดือน แต่ไม่มีการปรับปรุ ง***
(ปั ญหาเดิม ปี 2561)
2. ***ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าบริ เวณทางเข้าถนนพัฒนาการซอย 12 เพื่อแก้ไขกระแสไฟฟ้า
ตกบ่อย ถนนพัฒนาการซอย 8 และ 12 และปรับปรุ งระบบส่องสว่างถนนบริ เวณบ้าน
นางสุภาพร ปลอดเถาว์ ข้างทางรถไฟ***
(ปั ญหาเดิม ปี 2561)
3. ดูแลผูป้ ่ วยติดเตียง
4. ทาลูกกรงรอบศาลาอเนกประสงค์ภายในชุมชน เพิ่มแสงสว่างภายในศาลาชุมชนและ
ลานกีฬาชุมชน
5. ***ปรับปรุ งพื้นผิวจราจร จากบ้านเลขที่ 116 เลี้ยวซ้ายไปสนามเด็กเล่น ปรับปรุ งขอบ
ถนนริ มคลองปากซอยถนนพัฒนาการ ซอย 8***
(ปั ญหาเดิม ปี 2561).
6. ***ปรับปรุ งคอสะพานข้ามคลองทั้ง 2 ฝั่งสะพานทางข้ามคลองท่าโหลนไปถนน
พัฒนาการซอย 12 ข้างบ้านนายนุกร ทองคา***
(ปั ญหาเดิม ปี 2560- 2561)
1. ***ติดตั้งกล้องวงจรปิ ด CCTV***
(ปั ญหาเดิม ปี 2560-2561)
2. ***จัดการสุนขั และแมวจรจัด เพราะเยอะมาก***
(ปั ญหาเดิม ปี 2560-2561)
3. ***ดูแลการแยกขยะของชุมชน***
(ปั ญหาเดิม ปี 2560-2561)
4. จัดระเบียบการจราจรและการจอดรถถนนสายพัฒนาการ
5. ขุดลอกคูคลองในชุมชนเพื่อป้องกันน้ าท่วม
6. จัดทาซุม้ ทางเข้าชุมชน 3 ซุม้ จัดทาราวสะพานข้างศาลาชุมชน และปรับภูมิทศั น์บริ เวณ
ศาลาชุมชน
1. ช่วยฉี ดพ่นฆ่าเชื้อในตลาดสดและรอบตลาด
2. ***ติดตั้งกล้องวงจรปิ ด CCTV ในตลาดสดและรอบตลาด***
(ปั ญหาเดิม ปี 2560-2561)
3. ***ช่วยประชาสัมพันธ์ตลาดชั้น 2 อย่างจริ งจังและเป็ นรู ปธรรม เพราะแม่คา้ เดือดร้อน
มาก บางวันขายสิ นค้าไม่ได้เลย***
(ปั ญหาเดิม ปี 2561)
4. ***กาจัดหนูในตลาดมีเยอะมาก***
(ปั ญหาเดิม ปี 2560-2561)

บทสรุ ป 29
ลำดับ

ชุมชน

ควำมต้ องกำรทีใ่ ห้ เทศบำลเมืองทุ่งสงปรับปรุงกำรดำเนินงำนเป็ นเรื่ องเร่ งด่ วน
5. ***แก้ไขปั ญหาพื้นตลาดที่ลื่น การเดินทางเข้าออกมีความยากลาบาก***
(ปั ญหาเดิม ปี 2560-2561)

19

โดมทองธานี
(ท่าแพ)

20

ราชบริ พาร

1. ติดตั้งกล้องวงจรปิ ด CCTV ทางเข้าออก และถนนในชุมชน
2. ปรับปรุ งลานกีฬาและจัดหาอุปกรณ์กีฬาให้หลากหลาย
3. จัดให้มี WiFi หรื ออินเตอร์เน็ต ฟรี ให้ทวั่ ถึงทุกชุมชน
4. จัดระบบแสงสว่างภายในชุมชนด้วยระบบโซล่าเซลล์
5. จัดภูมิทศั น์ริมคลองท่าแพ
1. ***สร้างความตระหนักให้ผคู ้ นทัว่ ไปทราบว่าพุทธสถานถ้ าตลอด เป็ นสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์
และเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวศักดิ์สิทธิ์มาตั้งแต่โบราณกาล ไม่ใช่ที่จอดรถโดยสารสาธารณะ
และรถตูเ้ หมาคัน***
(ปั ญหาเดิม ปี 2561)
2. ***จัดระเบียบการจอดรถอย่างถาวรบนพื้นผิวถนนราชบริ พารตลอดแนวเส้น***
(ปั ญหาเดิม ปี 2561)
3. ***ตกแต่งสถานที่สวนสาธารณะถ้ าตลอด ให้อยูใ่ นสภาพที่ปลอดภัย สวยงามร่ มรื่ น
น่าเข้าเยีย่ มชม***
(ปั ญหาเดิม ปี 2561)
4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัยในสถานที่เพื่อป้ องกันอาชญากรรมและ
ยาเสพติด
5. สร้างจิตสานึกเรื่ องการทิ้งขยะ การดูแลรักษาน้ าประปาของส่วนรวม

21

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

22

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

1. จัดการท่อระบายน้ าให้มีความปลอดภัยในการเดินทาง
2. การจราจรตามซอย/ตรอก ควรติดป้ ายหรื อสัญลักษณ์แจ้งให้ทราบโดยทัว่ ถึง
3. อยากให้มีถงั ขยะเพิ่ม การคัดแยกขยะ ปรับปรุ งความสะอาดบนท้องถนน
4. ปรับปรุ งถนนหนทางให้มีความเรี ยบร้อยในทุกเส้นทาง
5. อยากให้เมืองทุ่งสง มีความเจริ ญคล้ายกับกรุ งเทพมหานคร
1. แก้ไขปั ญหาการจราจร ปั ญหารถติด การระบายรถในช่วงเวลาเร่ งด่วน ปรับปรุ งถนนที่
เป็ นหลุมเป็ นบ่อ
2. จัดการขยะ ถังขยะ ปรับปรุ งความสะอาดของชุมชน
3. จัดการปั ญหายาเสพติด ควรมีตารวจตรวจดูความเรี ยบร้อยในเวลากลางคืน แก้ไขปั ญหา
คนจรจัด ติดกล้อง CCTV ในจุดเสี่ ยง
4. ป้ องกันไข้เลือดออก กาจัดยุงลาย จัดการคูคลองให้สะอาด
5. แก้ไขปั ญหาน้ าท่วม จัดการคูระบายน้ า
6. ล้างถนนหนทางให้สะอาด
7. จัดการสิ่ งกีดขวางบนทางเท้า

บทสรุ ป 30

15. สรุ ปควำมต้ องกำรทีใ่ ห้ เทศบำลเมืองทุ่งสงปรับปรุ งกำรดำเนินงำนเป็ นเรื่ องเร่ งด่ วนระดับเมือง
(ข้ อมูลได้ จำกกำรจัดเวที)
ตำรำงที่ 09 สรุปควำมต้ องกำรทีใ่ ห้ เทศบำลเมืองทุ่งสงปรับปรุงกำรดำเนินงำนเป็ นเรื่ องเร่ งด่ วนระดับเมือง
(ข้ อมูลได้ จำกกำรจัดเวที)
ลำดับ
ประเด็น
ควำมต้ องกำรทีใ่ ห้ เทศบำลเมืองทุ่งสงดำเนินกำรเป็ นเรื่ องเร่ งด่ วนระดับเมือง
1 ความเป็ นระเบียบ
1. จัดการสุนขั จรจัดอย่างจริ งจังและทัว่ ถึงทุกพื้นที่
เรี ยบร้อยของบ้านเมือง 2. จัดระเบียบตลาดเปิ ดท้าย ให้มีจานวนและวันทาการที่ลดลง
3. อยากให้มีสายตรวจเข้าตรวจทุกชุมชน กวดขันการมัว่ สุมและเด็กเยาวชนที่ขบั
รถเสี ยงดังเวลากลางคืน
4. หาวิธีการจัดการหรื อกาจัดนกพิราบ นกเอี้ยง และสัตว์อื่น ๆ ที่เป็ นพาหะ
นาโรค
5. จัดระเบียบการบิณฑบาตพระสงฆ์ที่ยนื รอบริ เวณจุดเดิมเป็ นเวลานาน
โดยเฉพาะถนนชนปรี ดา
6. จัดระเบียบคนเร่ ร่อน คนจรจัด คนสติไม่สมประกอบ บริ เวณตลาดเช้า
ตลาดสด ตลาดโต้รุ่ง ย่านการค้า และสถานีรถไฟ อาจจะสื่ อสารกับญาติพี่นอ้ ง
เพื่อร่ วมแก้ปัญหาหรื อส่งตัวรักษา
7. จัดระเบียบหาบเร่ แผงลอย ที่วางของขายบนทางสารธารณะ ทางเท้า บริ เวณ
ย่านการค้า ให้คนสามารถเดินสัญจรได้
8. ตรวจสอบการขายของเกินราคา โดยเฉพาะอาหารในหลาดชุมทาง
2 การจราจร
1. เพิ่มสัญญาณไฟจราจรบริ เวณจุดเสี่ ยง
2. จัดระเบียบจราจร ที่จอดรถ (แยกระหว่างรถจักรยานยนต์กบั รถยนต์) การจอด
รถซ้อนคัน การสร้างจิตสานึก เพื่อลดปั ญหารถติดและอุบตั ิเหตุ โดยเฉพาะ
ในช่วงเวลาเร่ งด่วน ช่วงเวลา 07.30 น., 15.30 น., 16.30 น.
3. ติดตั้งกระจกโค้งบริ เวณจุดเสี่ ยง
4. แก้ไขปั ญหาการจราจรบริ เวณ 3 แยกสวนหลวง ร.5 ทางเข้าหมูบ่ า้ นพัฒนา
5. สร้างความตระหนักให้ผคู ้ นทัว่ ไปทราบว่าพุทธสถานถ้ าตลอด เป็ นสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ และเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวศักดิ์สิทธิ์มาตั้งแต่โบราณกาล ไม่ใช่ที่จอด
รถโดยสารสาธารณะและรถตูเ้ หมาคัน รองรับเมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

บทสรุ ป 31
ลำดับ
ประเด็น
3 ขยะ/ความสะอาด

4

ภูมิทศั น์

5

คุณภาพชีวติ

6

ยาเสพติด/
ความปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สิน

7

สิ่ งแวดล้อม

ควำมต้ องกำรทีใ่ ห้ เทศบำลเมืองทุ่งสงดำเนินกำรเป็ นเรื่ องเร่ งด่ วนระดับเมือง
1. จัดโครงการอบรมให้ความรู ้การคัดแยกขยะประเภทต่าง ๆ ให้กบั ชุมชน
จัดการประกวดบ้านสะอาดสวยงามระดับชุมชน และรณรงค์ให้วดั คัดแยกขยะ
หลังจากมีการจัดงานศพ
2. ดาเนินการมาตรการเกี่ยวกับขยะอย่างจริ งจัง
3. การทาความสะอาดถนนลดฝุ่ นละออง ควรล้างถนนอย่างน้อยเดือนละครั้ง
เนื่องจากรถเก็บขยะบีบน้ าลงถนน และควรล้างถังขยะบ้าง
4. ควบคุมการเก็บขยะตามเวลาที่กาหนด เพิ่มถังขยะ และเก็บให้หมดทุกชิ้น
1. จัดระเบียบสายไฟเพื่อความปลอดภัยและสวยงาม ให้ลงดินถนนชนปรี ดาจาก
หน้าเทศบาลทุ่งสงไปจรดสี่ แยกชนปรี ดา หรื อถนนเส้นอื่นที่มีความเหมาะสม
2. สร้างเอกลักษณ์ที่เป็ นของเมืองทุ่งสง เพื่อการส่งเสริ มการท่องเที่ยว
3. ปรับปรุ งภูมิทศั น์สถานที่ต่าง ๆ ทุกชุมชน และศูนย์พฒั นาเด็กเล็กทุกศูนย์ แจก
พันธุ์ไม้เพื่อให้ปลูกริ มถนนหรื อบริ เวณต่าง ๆ
1. พัฒนาสวนสาธารณะพฤกษาสิ รินธรและถ้ าตลอด ให้เป็ นสถานที่
ออกกาลังกายและเป็ นแหล่งท่องเที่ยวหลักของเทศบาลเมืองทุ่งสง
2. ปรับปรุ งวัดโคกสะท้อนให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยว
3. เพิ่ม WiFi หรื อ อินเตอร์เน็ต ฟรี ให้ทวั่ ถึงทุกชุมชน
4. ขอศูนย์ ICT ชุมชน ทุกชุมชน
5. จัดการศึกษาเบื้องต้นแบบเรี ยนฟรี จริ ง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล หรื อจัด
โครงการสอนพิเศษในราคาย่อมเยา
6. ตรวจคัดกรองป้ องกันโรคติดต่อโควิด-19 จากผูท้ ี่จะเดินทางเข้าเมืองทุกจุด
1. ติดตั้งตูแ้ ดงให้ครบทุกชุมชน และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตารวจเข้ามาตรวจอย่าง
สม่าเสมอเพื่อลดปั ญหายาเสพติด ดูแลความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินของ
ประชาชน
2. ปรับปรุ งระบบไฟส่องสว่างถนนและซอย โดยเฉพาะจุดเสี่ ยง เช่น บริ เวณหน้า
โรงแรม 7 ชั้น เป็ นต้น
3. ป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดในชุมชนอย่างจริ งจังและให้มีความยัง่ ยืน
4. สร้างสะพานลอยระหว่างช่วงโรงเรี ยนเสริ มปั ญญาและห้างสหไทย เพื่อให้
นักเรี ยนและประชาชนมีความสะดวกในการข้ามถนนช่วงชัว่ โมงเร่ งด่วน
1. รณรงค์ให้ปลูกต้นไม้ริมถนนเพื่อความสวยงามและความร่ มรื่ น สร้างป่ า
ชุมชน เพื่อการลดโลกร้อน
2. รณรงค์ปลูกจิตสานึกให้อนุรักษ์แม่น้ า ลาคลอง ห้วยหนอง ลาเหมือง การ
สร้างฝายน้ าล้นประเภทต่าง ๆ การป้ องกันการบุกรุ กริ มแม่น้ าลาคลอง
3. ขุดลอกคูคลองให้มีความสะอาด โดยเฉพาะคลองตม
4. รณรงค์ให้ประชาชนลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม
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ลำดับ
ประเด็น
8 การระบายน้ า/
การป้ องกันน้ าท่วม
9

ลานกีฬา/อุปกรณ์กีฬา

10

การสร้างอาชีพ/
เศรษฐกิจ

11
12

กล้องวงจรปิ ด CCTV
การบริ หารจัดการ

13

ประเพณี วฒั นธรรม

14

ระบบน้ า

15

ถนน

16

หอกระจายข่าว

17

ระบบไฟฟ้า

18

ช่วยเหลือ
กลุ่มผูเ้ ปราะบาง

ควำมต้ องกำรทีใ่ ห้ เทศบำลเมืองทุ่งสงดำเนินกำรเป็ นเรื่ องเร่ งด่ วนระดับเมือง
1. ขุดลอกคูคลอง/ท่อระบายน้ า/คูระบายน้ า ตามจุดต่าง ๆ อย่างน้อยเดือนละ
2 ครั้ง เพื่อป้ องกันน้ าท่วมซ้ าซาก
2. กาหนดแผนงาน/โครงการเพื่อป้ องกันและแก้ไขปั ญหาน้ าท่วมอย่างยัง่ ยืน
1. ส่งเสริ มการออกกาลังกายอย่างจริ งจัง เช่น การจัดหาอุปกรณ์กีฬา เครื่ องเล่น
เด็ก มาทดแทนของเก่าที่ชารุ ด ปรับปรุ งพื้นสนาม เป็ นต้น
2. ปรับพื้นที่หนองป่ าแก่ ให้เป็ นสถานที่พกั ผ่อนและออกกาลังกายของเทศบาล
เมืองทุ่งสง
3. สร้างสนามเด็กเล่นโรงเรี ยนอนุบาลในศูนย์จกั รกล ชุมชนหมู่บา้ นพัฒนา
4. เพิ่มสนามกีฬาออกกาลังกายที่มีมาตรฐาน
1. ส่งเสริ มอาชีพให้กบั ประชาชน ผูท้ ี่มารายได้นอ้ ย และผูว้ า่ งงาน
2. จัดหางานให้กบั นักศึกษาที่จบใหม่ในแหล่งงานในเครื อเทศบาลเมืองทุ่งสง
3. ช่วยประชาสัมพันธ์ตลาดชั้น 2 อย่างจริ งจังและเป็ นรู ปธรรม
1. ติดตั้งกล้องวงจรปิ ด CCTV ให้ครบทุกจุดที่ขอ โดยเฉพาะจุดเสี่ ยง (โดยด่วน)
1. เทศบาลควรพบประชาชนอย่างน้อย ปี ละ 3 ครั้ง
2. ปรับปรุ งระบบการแจ้งข่าวสารต่าง ๆ จากหน่วยงานราชการ
3. จัดสรรงบประมาณสวัสดิการค่าตอบแทนให้กบั ประธานชุมชนและ
คณะกรรมการชุมชน เพื่อเป็ นการสร้างขวัญและกาลังใจในการทางาน
4. ดูแลโครงการการฉี ดพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อบนถนนสายต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์อย่าง
แท้จริ ง
1. ส่งเสริ มประเพณี วฒั นธรรมด้านต่าง ๆ ให้ทุกชุมชนอย่างจริ งจัง
2. รณรงค์การใช้คาหรื อภาษาสุภาพ
1. ปรับปรุ งและซ่อมแซมระบบน้ าประปาชุมชนที่ไม่ไหลหรื อไหลช้า
2. ควรสร้างฝายน้ าล้นประเภทต่าง ๆ และสร้างเขื่อนบริ เวณคลองท่าโหลน เพื่อ
กักน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง
1. ซ่อมแซมถนนที่ชารุ ดในบางพื้นที่
2. ตีเส้นจราจรทุกถนน เช่น ถนนบ้านในหวัง ซอย 3-4
1. ติดตั้งหอกระจายข่าวให้ครบทุกชุมชน (โดยด่วน) เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ต่าง ๆ
1. ตัดกิ่งไม้ที่ติดกับสายไฟฟ้า
2. สารวจและปรับปรุ งหลอดไฟฟ้าที่ชารุ ด
3. เพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟ ป้ องกันกระแสไฟฟ้าตก
1. ดูแลและให้การช่วยเหลือผูส้ ูงอายุ คนพิการ และผูย้ ากไร้ ที่ช่วยเหลือตัวเอง
ไม่ได้
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16. สรุ ปควำมคิดเห็นทัว่ ไปและข้ อเสนอแนะ
(ข้ อมูลได้ จำกกำรเก็บแบบสอบถำม)
ตำรำงที่ 010 สรุปควำมคิดเห็นทัว่ ไปและข้ อเสนอแนะ (ข้ อมูลได้ จำกกำรเก็บแบบสอบถำม)
ลำดับ
ประเด็น
ควำมคิดเห็นทัว่ ไปและข้ อเสนอแนะ
1
ในช่วง 1 ปี ที่ผา่ นมา
1. การทาท่อระบายน้ า ขุดลอกคูคลอง เพื่อป้ องกันน้ าท่วม จัดการปัญหา
ท่านคิดว่างานด้านใดของ น้ าท่วม การบริ หารจัดการน้ าท่วม การป้ องกันและแก้ไขปั ญหาน้ าท่วม
เทศบาลเมืองทุ่งสงที่มี
คูคลองระบายน้ าตามแหล่งต่าง ๆ น้ าไหลสะดวกดี จัดการทาท่อระบายน้ าที่
การพัฒนาอย่างชัดเจน
ดีข้ ึน น้ าไหลลงท่อระบายเร็ ว เพราะเทศบาลได้ขดุ ลอกท่อระบายน้ าให้
ที่สุด
กว้างขวางขึ้น การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย (18 คน)
2. โครงสร้างพื้นฐาน การก่อสร้าง การปรับปรุ งถนน สะพานยกระดับ
ก่อสร้างทางสาธารณะ การสร้างถนนใหม่ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
(10 คน)
3. พัฒนาความเจริ ญก้าวหน้าให้ทนั สมัย มีความเจริ ญขึ้น แก้ไขปั ญหา
เศรษฐกิจ การทาหลาดชุมทางวันอาทิตย์ (4 คน)
4. การคัดแยกขยะ การจัดการขยะ (3 คน)
5. ดูแลสวนสาธารณะให้มีที่ออกกาลังกาย เพิ่มสถานที่ออกกาลังกาย (3 คน)
6. การศึกษา (3 คน)
7. การบริ การสังคมและสวัสดิการ คุณภาพชีวติ ด้านความเป็ นอยูข่ องชุมชน
(2 คน)
8. ด้านกีฬา (2 คน)
9. การจัดการเรื่ องน้ าเสี ยในคลอง (1 คน)
10. การดูแลความปลอดภัย (1 คน)
11. การส่งเสริ มวัฒนธรรม (1 คน)
12. การสร้างตึก สานักงานเทศบาลหลังใหม่ (1 คน)
13. ดีอยูแ่ ล้ว (1 คน)
2
ท่านมีความต้องการให้
1. การจราจรติดขัด เพราะมีอบุ ตั ิเหตุเกิดขึ้นบ่อย ถนนเป็ นหลุมบ่อมาก
เทศบาลเมืองทุ่งสง
เกินไป บางเส้นทางถนนเป็ นหลุมเป็ นบ่อ บางจุดลึกมากทาให้เกิดอันตราย
ปรับปรุ งการดาเนินงาน เวลาขับรถ และการจราจรติดขัดมาก รถเพิ่มขึ้นจานวนมาก การจอดรถยนต์
ในเรื่ องใดมากที่สุด
ในตลาดสดไม่เป็ นระเบียบ การจอดรถซ้อนคัน การวางพื้นที่ขายของบน
เพราะอะไร
ทางเท้า ปล่อยให้คนเดินบนถนน เพราะติดขัดมาก ๆ ช่วงเช้ารถติดมาก จัด
ระเบียบจราจรทางถนนยังไม่ทวั่ ถึงในช่วงเวลาเร่ งด่วน ควรจัดวันรถจอด
วันคู่ วันคี่ ขยายพื้นที่เมืองทุ่งสง (23 คน)
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ลำดับ

3

ประเด็น

ควำมคิดเห็นทัว่ ไปและข้ อเสนอแนะ
2. ถนนไม่เรี ยบ ไม่เสมอ เป็ นหลุม ทาให้การเดินทางไม่สะดวก ไม่อยากให้
ท่อระบายน้ ามาอยูข่ า้ งถนน ความสะอาดบนท้องถนน แสงสว่างตามถนน
การป้ องกันอุบตั ิเหตุ (10 คน)
3. ขยะ การเก็บขยะ ความสะอาด และจุดทิ้งขยะ เพราะจะได้ดูเป็ นระเบียบ
(6 คน)
4. การติดตั้งไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภคยังมีคุณภาพด้อยมาก ไฟในท้อง
ถนน เพราะเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของ
สายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ เพราะบางจุดไม่ปลอดภัย และหลายจุดที่ดูเกะกะ
(5 คน)
5. สิ่ งแวดล้อม เพิ่มต้นไม้ ดอกไม้ ให้ดูสวยงาม (สถานีรถไฟ) จัดการกลิ่น
น้ าเสี ยในชุมชน ยุง แมลงสาบ และหนู มีมาก มีผปู ้ ่ วยด้วยสัตว์เหล่านี้มาก
(4 คน)
6. ยาเสพติด เพราะเรื่ องที่ควรแก้ไขมากที่สุด การรักษาความปลอดภัยใน
ชุมชน การพัฒนาความรู ้แกเด็กและเยาวชน (3 คน)
7. ทางเท้าควรมีการตรวจ เพราะมีการตั้งแผงบนทางเท้า ช่วยจัดการปั ญหา
หมาที่ข้ บี นทางเท้าและหน้าร้าน เพราะมีบุคคลที่พาสุนขั มาขี้ตามทางเดิน
และหน้าร้าน (3 คน)
8. ทุก ๆ ปี เมื่อฝนตกหนัก น้ าท่วมทุกปี การระบายน้ าล่าช้า เสี ยหายมาก
(3 คน)
9. สะพานลอย 3 ปี แล้วยังไม่เสร็ จ (2 คน)
10. ประปาของเทศบาล เพราะน้ ามีความขุ่นมาก ไม่สามารถใช้ในการ
อุปโภคได้ บางครั้ง บางวันน้ าไม่ไหลทาให้ไม่มีน้ าใช้เลย (1 คน)
ท่ ำนคิดว่ ำเทศบำลเมืองทุ่งสงมีจดุ เด่ นจุดด้ อยเรื่ องอะไร
3.1 มีจุดเด่นเรื่ องอะไร
1. การบริ หารจัดการน้ าท่วม แก้ปัญหาน้ าท่วม ป้ องกันน้ าท่วม คูระบายน้ า
ลาคลองสะอาด น้ าไม่ท่วม (8 คน)
2. เมืองเศรษฐกิจ เป็ นจุดศูนย์กลางการเดินทาง เส้นทางผ่านเยอะ
หลาดชุมทาง ประชาชนมีอาชีพเสริ ม ได้มีรายได้จากการขายสิ นค้าใน
หลาดชุมทาง (8 คน)
3. การบริ หารจัดการที่ดี การประชาสัมพันธ์ งานด้านวัฒนธรรมประเพณี
การประชาสัมพันธ์เข้าถึงประชาชน ได้รับรางวัลอยูต่ ลอด (4 คน)
4. กีฬา เป็ นเจ้าภาพแข่งกีฬาทุกประเภท สุดยอด (4 คน)
5. ถนนเส้นทาง (2 คน)
6. การศึกษา (2 คน)
7. การดูแลรักษาความสะอาด (1 คน)

บทสรุ ป 35
ลำดับ

ประเด็น

ควำมคิดเห็นทัว่ ไปและข้ อเสนอแนะ
8. วัฒนธรรม (1 คน)
9. รณรงค์สิ่งแวดล้อม (1 คน)

4

10. เทคโนโลยี (1 คน)
11. การรักษาความสะอาด (1 คน)
12. โทรทัศน์บริ เวณสี่ แยก เด่นเรื่ องการโฆษณาและห้างร้านต่าง ๆ (1 คน)
3.2 มีจุดด้อยเรื่ องอะไร
1. การจัดระเบียบถนน การจัดระเบียบการจราจร โดยเฉพาะในเทศกาล
ต่าง ๆ สิ่ งกีดขวาง ที่จอดรถ เช่น เก้าอี้ จักรยาน เป็ นต้น การจราจรติดขัด การ
เอาถนนเป็ นที่ขายของ (19 คน)
2. ฝนตกน้ าท่วม ปั ญหาน้ าท่วมช่วงหลัง ๆ จะท่วมบ่อยทุกปี ทาให้เกิดความ
เสี ยหาย ท่อระบายน้ า ถนนชารุ ดบางพื้นที่ (7 คน)
3. ความสะอาดในชุมชน มีคนเลี้ยงหมูในชุมชน ทาให้มีกลิ่นมาก และทาให้
สุขภาพไม่ดี (3 คน)
4. ถนนเป็ นหลุมเป็ นบ่อ ถนนปะแล้วปะอีก (3)
5. ขาดความจริ งจังจริ งใจของผูบ้ ริ หาร ระบบการดูแล บริ หารงานในพื้นที่
(แย่มาก) (2 คน)
6. แสงสว่างตามท้องถนน (1 คน)
7. การให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการดาเนินการเรื่ องต่าง ๆ (1 คน)
8. ปั ญหายาเสพติด และการดูแลผูป้ ่ วยติดเตียงและผูพ้ ิการ (1 คน)
9. การให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการบริ หาร (1 คน)
ข้ อเสนอแนะต่อกำรกำรดำเนินงำน
4.1 ด้านโครงสร้าง
1. ระบบไฟฟ้า สายไฟฟ้า ไฟดับบ่อย ไม่ค่อยแก้ไข (5 คน)
พื้นฐาน
2. การก่อสร้างบารุ งรักษาถนนควรก่อสร้างให้เรี ยบร้อยและเกิดความ
สะดวกสบายควรมีการบริ การที่รวดเร็ วขึ้น ปรับปรุ งถนนในชุมชนที่มีหญ้า
ปกคลุมมาก (4 คน)
3. อยากให้มีสวนหย่อมสวยงาม สถานที่ออกกาลังกาย (3 คน)
4. จุดบริ การ WiFi ฟรี น่าจะเพิ่มขึ้น อินเทอร์เน็ทไม่ทวั่ ถึง สายไฟระโยง
ระยางไม่เรี ยบร้อย (2 คน)
5. เส้นทางการทาถนนเพิม่ ขึ้นและกีดขวางการจราจร (1 คน)
6. ระบบสาธารณูปโภคต้องยกระดับ (1 คน)
7. มีการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง และติดตามการใช้งานอย่างต่อเนื่อง (1 คน)
4.2 ด้านการศึกษา
1. พัฒนาภาษาอังกฤษให้กบั เด็ก เด็กยังอ่านหนังสื อไม่ออก (ภาษาไทยและ
และภาษาอังกฤษ) ส่งเสริ มด้านภาษาอังกฤษตั้งแต่อนุบาล ส่งเสริ มการสอน
ภาษาอังกฤษ ด้านภาษาต่างประเทศให้กบั นักเรี ยน ให้สามารถใช้
ภาษาอังกฤษของนักเรี ยนในชีวติ ประจาวัน (7 คน)
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4.3 ด้านสาธารณสุข

ควำมคิดเห็นทัว่ ไปและข้ อเสนอแนะ
2. ดูแลอาหารกลางวันเด็กให้เพียงพอ ดูแลอาหารกลางวันให้ถูกสุขลักษณะ
(4 คน)
3. พัฒนาด้านการเรี ยนการสอน ควรสอนทาความเข้าใจกับเด็กให้มากขึ้น
ส่งเสริ มกิจกรรมทั้งทางด้านภาษา วัฒนธรรม ศาสนา (3 คน)
4. สร้างความร่ วมมือกับต่างสถาบัน มีการนาความรู ้ใหม่ ๆ มาเสริ มสร้าง
พัฒนาการแก่เด็กในเขต (2 คน)
5. มีขอ้ แตกต่างของโครงการ EP และโครงการทัว่ ไปในโรงเรี ยนเทศบาล
ชัยชุมพล ถึงข้อเปรี ยบเทียบระหว่างคนมีเงินและคนทัว่ ไปของโครงการใน
โรงเรี ยน ดูแล้วมีความเหลื่อมล้ า แบ่งแยกระหว่างคนมีเงินและคนมีเงินน้อย
ซึ่งทุกคนอยากให้บุตรหลานเรี ยนเหมือนกันแต่ทาไม่ได้ (2 คน)
6. มีการส่งเสริ มครบทุกชนชั้น (1 คน)
7. การส่งเสริ มให้นกั เรี ยนมีกิจกรรมแข่งขันทักษะด้านความรู ้อย่างต่อเนื่อง
หลากหลายเพื่อพัฒนาส่งเสริ มสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น (1 คน)
8. การบารุ งอาคาร (1 คน)
9. ต้องพยายามให้นกั เรี ยนในเขตได้เรี ยน 100% (1 คน)
10. การศึกษาไปได้ดีและได้รับรางวัลอยูต่ ลอด (1 คน)
11. ดีมาก (1 คน)
12. ดี (1 คน)
1. ควรมีการเยีย่ มบ้านและจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อป้ องกันโรคในชุมชนอย่าง
ต่อเนื่องและทัว่ ถึง อสม. เยีย่ มชุมชนทุกบ้าน มี อสม. หมู่บา้ น แต่ไม่มี
ประสิ ทธิภาพในการดูแลชุมชน (5 คน)
2. จัดการยุงลายตามท่อน้ า การป้ องกันโรคไข้เลือดออก (4 คน)
3. น่าจะมีส่วนร่ วมกับชาวบ้านให้มากขึ้น ควรมีการกระจายข่าวสารให้
ชัดเจน ว่าควรปฏิบตั ิอย่างไรไปในทิศทางใด (2 คน)
4. อยากให้มีถงั ขยะมากกว่านี้ เพราะประชาชนที่อาศัยตามหมู่บา้ นต้อง
ออกมาทิ้งขยะไกลมากไม่สะดวก ทั้งที่การเก็บค่าขยะก็เท่ากับทุกครัวเรื อน
(1 คน)
5. การบริ การของสถานพยาบาล ควรเป็ นกัลยาณมิตรกับทุกคน (1 คน)
6. มาตรฐานอาหารในตลาดสด (1 คน)
7. บริ เวณก่อสร้างประชาชนจะเป็ นโรคทางเดินหายใจ (1 คน)
8. อยากให้เจ้าหน้าที่พน่ ยุง (พ่นควัน) มาฉี ดพ่นอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และ
ให้ทางานอย่างมประสิ ทธิภาพ (1 คน)
9. ควรขุดลอกคูคลองบ้าง เพราะมันสกปรกมาก (1 คน)
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ควำมคิดเห็นทัว่ ไปและข้ อเสนอแนะ
4.4 ด้านบริ การสังคมและ 1. พัฒนาความเป็ นอยูข่ องผูส้ ูงอายุ บริ การสังคมและสวัสดิการผูส้ ูงอายุ ดูแล
สวัสดิการ
ผูส้ ูงอายุให้มากขึ้น ควรดูแลผูส้ ูงอายุให้ทวั่ ถึง (5 คน)
2. ใช้งบประมาณไม่เกิดกับชุมชน ควรใช้งบประมาณมาพัฒนาชุมชน
มากกว่าพาคนในชุมชนไปเที่ยว ไปแล้วไม่เกิดประโยชน์ ไม่คุม้ งบประมาณ
ของหลวง (2 คน)
3. ควรสนับสนุนให้เกิดสวัสดิการที่ดีข้ ึนในชุมชนในรู ปแบบที่เหมาะสมขึ้น
ในแต่ละพื้นที่เพิม่ มากขึ้น ควรปรับปรุ งคุณภาพชีวติ และแนวคิดของคนใน
สังคม ความเป็ นอยู่ การพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน (2 คน)
4. มีการส่งเสริ มและสนับสนุนด้านสวัสดิการให้แก่ประชาชนเป็ นอย่างดี
(1 คน)
5. เราไม่ตอ้ งการสวัสดิการ แต่ตอ้ งการความเป็ นอยูข่ องคนในชุมชนให้ดีข้ ึน
มีอาชีพ มีงานรองรับ ไม่ใช่ขอเงินจากรัฐบาลมาช่วยเหลือเพียงอย่างเดียว
(1 คน)
6. ปานกลาง (1 คน)
4.5 ด้านการจัดการด้าน 1. การดูแลการแยกขยะ ควรส่งเสริ มการลดปริ มาณขยะมูลฝอยและ
สิ่ งแวดล้อมและ
การคัดแยกขยะ เพื่อส่งเสริ มให้ประชาชนนากลับมาใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น
ทรัพยากร
(2 คน)
2. ท่อระบายน้ า ไม่เสร็จ ไม่มีการจัดการวางแผน (2 คน)
3. ความสะอาด เส้นทางหมูบ่ า้ นหญ้ารก วัชพืชคลุมเสาไฟฟ้า ขาดเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบ (2 คน)
4. ฝุ่ นเยอะ (1 คน)
5. การปลูกต้นไม้ (1 คน)
6. บ่อบาบัดจุดต่าง ๆ ต้องมีที่น้ าออกจากเขตเทศบาล (1 คน)
7. การพัฒนาด้านสิ่ งแวดล้อมเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง (1 คน)
8. การบารุ งถนน การตัดหญ้าตามถนนในซอยให้เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
(1 คน)
4.6 ด้านการพัฒนา
1. เสริ มสร้างอาชีพให้กบั ชุมชน รายได้เสริ มผูม้ ีรายได้นอ้ ย ฝึ กอาชีพให้กบั
เศรษฐกิจชุมชนและ
แม่บา้ น ผูว้ า่ งงาน สร้างรายได้โดยหาตลาด ลดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ส่งเสริ ม
อาชีพ
ให้ชุมชนมีรายได้เป็ นรู ปธรรม (12 คน)
2. เศรษฐกิจของประชาชนเพิ่มรายได้ รายได้นอ้ ยไม่เพียงพอกับเศรษฐกิจ
ปั จจุบนั (3 คน)
3. ภาพรวมการพัฒนาเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง (1 คน)
4. พัฒนาไม่ทวั่ ถึง ถึงเฉพาะประธานชุมชนและคนเกี่ยวข้อง (1 คน)
5. ไม่ได้มีอาชีพอะไรที่เทศบาลสนับสนุน (1 คน)
6. พอใช้ (1 คน)
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4.7 ด้านการรักษาความ
สงบปลอดภัยในชุมชน

4.8 ด้านการป้ องกันและ
บรรเทา
สาธารณภัย

4.9 ด้านการทานุบารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

4.10 ด้านการบริ หาร
จัดการเทศบาล

ควำมคิดเห็นทัว่ ไปและข้ อเสนอแนะ
1. ปั ญหายาเสพติด ปราบปรามยาเสพติดในชุมชน (8 คน)
2. หลอดไฟฟ้าสาธารณะขาดบ่อย แสงสว่างบางจุดไม่เพียงพอ มีระบบ
แสงสว่างที่เพียงพอ มีกล้องวงจรปิ ด ปากทางเข้าซอยแต่ละซอย (3 คน)
3. น่าจะมีการตรวจเฝ้าระวังของแต่ละชุมชน การตั้งตูต้ รวจของตารวจ
สายตรวจ ตามหมู่บา้ นและซอยต่าง ๆ อยากให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจตราเพิ่มขึ้น
เนื่องจากมีวยั รุ่ นมัว่ สุมมาก โดยเฉพาะบ้านเช่าต่าง ๆ ไม่ใช่คนในพื้นที่
(3 คน)
4. ไม่ชดั เจน ยังมีลกั เล็กขโมยน้อยเกิดขึ้นบ่อยครั้ง (1 คน)
5. สร้างจิตสานึกการมีส่วนร่ วมของประชาชน (1 คน)
6. ภาพรวมการดาเนินงานในด้านนี้เป็ นไปได้ดว้ ยดี (1 คน)
1. พัฒนาท่อระบายน้ า ซ่อมแซมคูระบายน้ า (3 คน)
2. บริ หารจัดการน้ าท่วม การเฝ้าระวังน้ าท่วม (2 คน)
3. การช่วยเหลือขั้นต้นจากภัยพิบตั ิน้ าท่วม ไม่ค่อยมีเจ้าหน้าที่เทศบาลเข้ามา
ดูแล (2 คน)
4. มีความรวดเร็ ว เพิ่มการป้ องกันโดยการประชาสัมพันธ์ (1 คน)
5. มีการป้ องกันการเกิดภัยพิบตั ิอย่างสม่าเสมอ (1 คน)
6. ป้ องกันสุดฝี มือ แต่บรรเทาไม่เป็ นรู ปธรรม (1 คน)
7. พอใช้ (1 คน)
1. จัดให้มีการแข่งขันประกวด เพิ่ม/ส่งเสริ มประเพณี ด้ งั เดิมให้เพิม่ ขึ้น
การรักษาวัฒนธรรมของชุมชน (3 คน)
2. ส่งเสริ มให้มีการแต่งกายตามเทศกาลนั้น ๆ มีการพัฒนาและทานุบารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมอีกทั้งยังมีการส่งเสริ มอย่างสม่าเสมอ (2 คน)
3. เทศกาลประเพณี ชกั พระดึงดูดรายได้ (1 คน)
4. พอใช้ (1 คน)
1. ประชาชนไม่มีส่วนร่ วม ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น (3 คน)
2. เปิ ดเผยข้อมูลให้ตรวจสอบได้ (1 คน)
3. ทางานให้เห็นเป็ นรู ปธรรม ทาให้เกิดผลประโยชน์กบั ความต้องการของ
ชุมชนแต่ละชุมชนในแต่ละท้องที่ (1 คน)
4. ไม่ค่อยพบประชาชน (1 คน)
5. ควรมีการช่วยเหลือเวลาน้ าท่วมให้ทวั่ ถึงกว่าที่ผา่ น ๆ มา (1 คน)
6. ลงมาดูแลปากท้องชาวบ้าน เข้ามาดูแลการจราจร พัฒนาตลาด ทาความ
สะอาดจัดการให้เรี ยบร้อย (1 คน)
7. พอใช้ (1 คน)
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4.11 ด้านการรักษาความ
สะอาด

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
เพิ่มเติม

ควำมคิดเห็นทัว่ ไปและข้ อเสนอแนะ
1. เพิ่มถังขยะ ควรแยกถังขยะ (7 คน)
2. จัดถังขยะเพิ่ม และเก็บขยะให้ตรงเวลา ขยะที่ลน้ อยูน่ อกถัง ขยะที่ตกข้าง
ถัง พนักงานไม่เก็บ ควรเก็บกวาดขยะบนท้องถนนให้สะอาดเรี ยบร้อย
(4 คน)
3. รักษาความสะอาดในตลาดสด เรื่ องขยะ (3 คน)
4. วัชพืชตามเส้นทาง ต้องเพิ่มความถี่ในการพัฒนามากกว่านี้ (2 คน)
5. ยังไม่ดีพอ เพราขยะบางส่วนยังจัดการไม่ดีพอ ยังทิ้งขยะไม่เป็ นที่ รณรงค์
เก็บขยะให้บ่อยครั้ง (2 คน)
6. ดีมาก ๆ (2 คน)
7. ช่วยรักษาความสะอาดในตลาดสด มีกลิ่นเหม็น (1 คน)
8. เวลารถเก็บขยะมาเก็บขยะ บีบน้ าปล่อยน้ าทิ้งที่บนถนน ส่งกลิ่นเหม็น
(1 คน)
9. การจัดการขยะในลาคลอง (1 คน)
10. เพิม่ จิตสานึก/หน้าที่ของพลเมืองให้รักษาพื้นที่ไม่ทิง้ ขยะ (1 คน)
11. บริ เวณสวนหลวง ร.5 ควรให้มีการวางถังขยะให้มากกว่าเดิม และควรมี
ป้ ายบอกการฝ่ าฝื นผิดระเบียบที่ชดั เจนและควรมีเจ้าหน้าที่ตรวจตราบ้าง และ
ในส่วนของลูเ่ ดิม วิง่ ควรจัดสรรงบมาพัฒนาบ้าง ในส่วนของชุมชน
ยุทธศาสตร์ถงั ขยะมีนอ้ ยเกินไปและค่อนข้างจะชารุ ด (1 คน)
12. เป็ นสิ่ งที่ดีที่สุดที่ประชาชนในเทศบาลได้รับ (1 คน)
13. ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ คนเยอะ ขยะก็เยอะ ในคูคลองต่าง ๆ เช่น
สี่ แยกชนปรี ดา ส่งกลิ่นเหม็น เป็ นต้น (1 คน)
14. ควรมีการล้างถนน หลังจากน้ าท่วม เพราะท่วมทุกปี (1 คน)
15. ควรมีถงั ขยะให้แต่ละบ้าน (1 คน)
16. จัดดูแลถนนหนทาง เก็บกวาดขยะให้เรี ยบร้อย เก็บขยะเป็ นเวลาให้ถูก
สุขลักษณะ (1 คน)
17. ดีมาก (1 คน)
1. สท. ในเขตรับผิดชอบตัวเอง ต้องลงมาดูแลให้มากกว่านี้ เพราะตัวเองรู ้วา่
ชุมชนมีความต้องการอะไร และอะไรยังไม่มี ไม่เหมือนตอนลงมาหาเสี ยง
เลือกตั้ง (2 คน)
2. พนักงานเก็บขยะควรที่จะเพิ่มเงินเดือนสูง ๆ และสวัสดิการที่ดี ต้องอยูก่ บั
สิ่ งสกปรกเป็ นผูเ้ สี ยสละตัวเอง (1 คน)
3. ช่วยติดตามดูแลและดาเนินการพื้นที่รกร้างในซอยยุทธศาสตร์ 6 เป็ น
แหล่งเพาะพันธุ์ยงุ และเป็ นที่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานโดยเฉพาะงู ซึ่งทา
ความเดือดร้อนกับผูอ้ าศัยในบริ เวณดังกล่าว (1 คน)
4. ขอให้เทศบาลลงมาดูแลทุกชุมชนให้เสมอภาค (1 คน)

บทสรุ ป 40

17. เปรียบเทียบผลกำรวิเครำะห์ ควำมพึงพอใจของประชำชนทีม่ ีต่อกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจ
ต่ ำง ๆ ของเทศบำลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมรำช 5 ปี ย้อนหลัง (ประจำปี 2558-2562)
ตำรำงที่ 011 เปรียบเทียบผลกำรวิเครำะห์ ควำมพึงพอใจของประชำชนทีม่ ตี ่ อกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจต่ ำง ๆ
ของเทศบำลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมรำช 5 ปี ย้ อนหลัง (ประจำปี 2558-2562)
ด้ ำน
ค่ ำเฉลีย่
ระดับควำมพึงพอใจ
2558 2559 2560 2561 2562 2558 2559 2560 2561
1. โครงสร้างพื้นฐาน
3.284 3.235 3.260 3.428 3.529 ปาน ปาน ปาน ปาน
กลาง กลาง กลาง กลาง
2. การศึกษา
3.333 3.257 3.328 3.472 3.511 ปาน ปาน ปาน ปาน
กลาง กลาง กลาง กลาง
3. สาธารณสุข
3.217 3.153 3.235 3.467 3.518 ปาน ปาน ปาน ปาน
กลาง กลาง กลาง กลาง
4. บริ การสังคมและ
3.480 3.283 3.316 3.395 3.524 ปาน ปาน ปาน ปาน
สวัสดิการ
กลาง กลาง กลาง กลาง
5. การจัดการด้านสิ่ งแวดล้อม 3.198 3.141 3.177 3.291 3.440 ปาน ปาน ปาน ปาน
และทรัพยากร
กลาง กลาง กลาง กลาง
6. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 3.218 3.121 3.112 3.228 3.411 ปาน ปาน ปาน ปาน
และอาชีพ
กลาง กลาง กลาง กลาง
7. การรักษาความสงบ
3.294 3.186 3.231 3.444 3.458 ปาน ปาน ปาน ปาน
ปลอดภัยในชุมชน
กลาง กลาง กลาง กลาง
8. การป้ องกันและบรรเทา
3.294 3.186 3.231 3.272 3.423 ปาน ปาน ปาน ปาน
สาธารณภัย
กลาง กลาง กลาง กลาง
9. การทานุบารุ ง
3.383 3.270 3.280 3.560 3.601 ปาน ปาน ปาน มาก
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
กลาง กลาง กลาง
10. การบริ หารจัดการ
3.207 3.138 3.212 3.346 3.491 ปาน ปาน ปาน ปาน
เทศบาล
กลาง กลาง กลาง กลาง
รวม
3.305 3.199 3.273 3.403 3.495 ปำน ปำน ปำน ปำน
กลำง กลำง กลำง กลำง

2562
มาก
มาก
มาก
มาก
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
มาก
ปาน
กลาง
ปำน
กลำง
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18. เปรียบเทียบผลกำรวิเครำะห์ ควำมพึงพอใจของประชำชนทีม่ ีต่อกำรดำเนินงำนตำมนโยบำย
เร่ งด่ วน (วำระท้ องถิ่นเมืองทุ่งสง) 5 เรื่ องของผู้บริ หำรเทศบำลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมรำช 5 ปี ย้อนหลัง (ประจำปี 2558-2562)
ตำรำงที่ 012 เปรียบเทียบผลกำรวิเครำะห์ ควำมพึงพอใจของประชำชนทีม่ ตี ่ อกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยเร่ งด่ วน
(วำระท้ องถิ่นเมืองทุ่งสง) 5 เรื่ องของผู้บริหำรเทศบำลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมรำช 5 ปี ย้ อนหลัง
(ประจำปี 2558-2562)
ด้ ำน
ค่ ำเฉลีย่
ระดับควำมพึงพอใจ
2558 2559 2560 2561 2562 2558 2559 2560 2561
1. จัดความเป็ นระเบียบ
3.290 3.246 3.261 3.428 3.529 ปาน ปาน ปาน ปาน
เรี ยบร้อยของบ้านเมือง
กลาง กลาง กลาง กลาง
ปรับปรุ งถนน ทางเท้า ปรับ
ภูมิทศั น์เมือง และยกระดับ
มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อจัดทา
ฐานข้อมูลและจัดระเบียบการ
ขายสิ นค้าหาบเร่ แผงลอยใน
เขตเทศบาลให้สาเร็ จ
2. สานต่อแผนป้ องกันและ
3.332 3.197 3.195 3.272 3.423 ปาน ปาน ปาน ปาน
แก้ไขปั ญหาภัยพิบตั ิอทุ กภัย
กลาง กลาง กลาง กลาง
วาตภัย และดินโคลนถล่ม
ควบคู่กบั การป้ องกันภัยแล้งที่
ส่งผลกระทบต่อชีวติ ความ
เป็ นอยูแ่ ละอาชีพของคนใน
ท้องถิ่นอย่างยัง่ ยืน
3. พัฒนารายได้ เพิ่ม
3.225 3.128 3.110 3.307 3.464 ปาน ปาน ปาน ปาน
ประสิ ทธิภาพการใช้
กลาง กลาง กลาง กลาง
งบประมาณ และการบริ หาร
ทรัพย์สินของเทศบาล
ขับเคลื่อนการพัฒนาศูนย์
กระจายสิ นค้าระบบรางภาคใต้ทุ่งสง ให้สาเร็จ โดย
ประสานงานเชิงรุ กกับกลไก
ภาครัฐ เอกชน และ
ประชาสังคมทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ และขับเคลื่อน
โครงการสถานีขนส่งย่อยให้

2562
มาก

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง
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ด้ ำน
2558
เสร็ จสมบูรณ์ เชื่อมโยง
การใช้งานกับสถานีขนส่ง
อาเภอทุ่งสง เพื่อนามาซึ่ง
รายได้ในการพัฒนาเมืองใน
อนาคต
4. สนองนโยบายเร่ งด่วนของ 3.175
รัฐบาล และจังหวัด
นครศรี ธรรมราช ในเรื่ อง
ยาเสพติด โดยป้ องกันกลุ่มเสี่ ยง
และประชาชนในท้องถิ่นไม่ให้
เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
และส่งเสริ มให้ผตู ้ ิดยาเสพติด
ได้รับการบาบัดรักษาให้
กลับมาเป็ นคนดีของสังคม ตาม
แนวทาง “เมืองสี ขาว หัวใจ
สี เขียว”
5. กาหนดมาตรการ “เมือง
3.195
สี ขาว หัวใจสี เขียว”และ
ปฏิบตั ิการขั้นเด็ดขาดในการ
ขจัดอบายมุขและยาเสพติด
รวมทั้งบังคับใช้มาตรการ
ปฏิบตั ิตามวินยั จราจร และ
มาตรการประหยัดพลังงาน
ภายในองค์กรเทศบาลเมือง
ทุ่งสง
รวม
3.243

ค่ ำเฉลีย่
2559 2560 2561

2562

2558

ระดับควำมพึงพอใจ
2559 2560 2561

3.148

3.195 3.420 3.361

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

3.167

3.228 3.438 3.434

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

3.177

3.212 3.373 3.442

ปำน
กลำง

ปำน
กลำง

ปำน
กลำง

ปำน
กลำง

ปำน
กลำง

2562
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19. เปรียบเทียบผลกำรวิเครำะห์ ควำมพึงพอใจของประชำชนทีม่ ีต่อกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยกำร
พัฒนำ 5 ด้ ำนของผู้บริ หำรเทศบำลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมรำช 5 ปี ย้อนหลัง (ประจำปี
2558-2562)
ตำรำงที่ 013 เปรียบเทียบผลกำรวิเครำะห์ ควำมพึงพอใจของประชำชนทีม่ ตี ่ อกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยกำร
พัฒนำ 5 ด้ ำนของผู้บริหำรเทศบำลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมรำช 5 ปี ย้ อนหลัง (ประจำปี 2558-2562)
ด้ ำน
ค่ ำเฉลีย่
ระดับควำมพึงพอใจ
2558 2599 2560 2561 2562 2558 2559 2560 2561
1. นโยบายด้านการพัฒนา
3.382 3.267 3.319 3.459 3.526 ปาน ปาน ปาน ปาน
การศึกษา ส่งเสริ มการกีฬา
กลาง กลาง กลาง กลาง
ศิลปวัฒนธรรม จารี ตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้าง
ทุ่งสงเป็ น “เมืองแห่ งการเรี ยนรู้ ”
2. นโยบายด้านการพัฒนา
3.218 3.121 3.112 3.228 3.411 ปาน ปาน ปาน ปาน
กลาง กลาง กลาง กลาง
เศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพการ

2562
มาก

ปาน
กลาง

พัฒนาและส่งเสริ มการค้าขาย
ของผูป้ ระกอบการ ทุกประเภท
ทุกระดับ และชุมชน ให้สามารถ
เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และมีขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
3. นโยบายด้านด้านการพัฒนา
3.263 3.173
คุณภาพชีวติ ให้อยูด่ ีมีสุข อยูเ่ ย็น
เป็ นสุข อย่างยัง่ ยืน เพื่อดูแลความ
เป็ นอยูข่ องประชาชนให้มี
คุณภาพชีวติ ที่ดี บ้านเมืองสะอาด
และเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย มีความ
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
ปลอดอาชญากรรม มีสุขภาวะ
สุขอนามัยที่ดี มีความสุข มีความ
อบอุ่นในครอบครัวชุมชน
เข้มแข็ง และมีส่ิ งแวดล้อมที่ดี

3.233

3.397

3.504

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

มาก
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ด้ ำน

ค่ ำเฉลีย่
2558 2599 2560 2561
3.207 3.138 3.212 3.346

4. นโยบายด้านการพัฒนาระบบ
การบริ หารจัดการ เพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพในบริ หารงาน
เทศบาลเมืองทุ่งสงโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล ด้วยความโปร่ งใส
เป็ นธรรม ตรวจสอบได้ มุ่งผล
ประโยชน์ของประชาชนเป็ น
หลัก บูรณาการทุกภาคส่วน ให้มี
ส่วนร่ 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
3.257 3.206
และผังชุมชน พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ เพื่อรองรับการ
พัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม
การจัดการความเป็ นระเบียบ
เรี ยบร้อยของบ้านเมือง การจัด
การจราจร และภูมิทศั น์ของเมือง
การบริ หารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม และที่สาคัญอย่างยิง่
คือการจัดการภัยพิบตั ิอทุ กภัย
วาตภัย ดินถล่ม ภัยแล้ง และ
อัคคีภยั
รวม
3.266 3.181

2562
3.491

2558
ปาน
กลาง

ระดับควำมพึงพอใจ
2559 2560 2561
ปาน ปาน ปาน
กลาง กลาง กลาง

2562
ปาน
กลาง

3.234

3.350

3.476

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

3.262

3.356

3.481

ปำน
กลำง

ปำน
กลำง

ปำน
กลำง

ปำน
กลำง

ปำน
กลำง
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20. เปรียบเทียบผลกำรวิเครำะห์ ควำมพึงพอใจของประชำชนทีม่ ีต่อกำรดำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำของเทศบำล 4 ยุทธศำสตร์ ตำมแผนพัฒนำเทศบำลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมรำช 5 ปี ย้อนหลัง (ประจำปี 2558-2562)
ตำรำงที่ 014 เปรียบเทียบผลกำรวิเครำะห์ ควำมพึงพอใจของประชำชนทีม่ ตี ่ อกำรดำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ กำร
พัฒนำของเทศบำล 4 ยุทธศำสตร์ ตำมแผนพัฒนำเทศบำลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมรำช 5 ปี ย้ อนหลัง
(ประจำปี 2558-2562)
ด้ ำน
ค่ ำเฉลีย่
ระดับควำมพึงพอใจ
2558 2559 2560 2561 2562 2558 2559 2560 2561
1. พัฒนาการศึกษา ศาสนา
3.452 3.267 3.321 3.477 3.527 ปาน ปาน ปาน ปาน
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และ
กลาง กลาง กลาง กลาง
การกีฬาแบบบูรณาการสู่
คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า
2. ร่ วมกันจัดวางผังเมือง
3.271 3.207 3.240 3.337 3.468 ปาน ปาน ปาน ปาน
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
กลาง กลาง กลาง กลาง
รักษาสิ่ งแวดล้อม ป้ องกัน
น้ าท่วม สู่เมืองน่าอยูอ่ ย่าง
ยัง่ ยืน
3. ร่ วมกันพัฒนาเศรษฐกิจ
3.246 3.159 3.206 3.301 3.469 ปาน ปาน ปาน ปาน
และสังคม สู่คุณภาพชีวติ ที่
กลาง กลาง กลาง กลาง
ดีกว่า
4. ปรับปรุ งและพัฒนาการ
3.223 3.148 3.215 3.346 3.491 ปาน ปาน ปาน ปาน
บริ หารจัดการองค์กรเทศบาล
กลาง กลาง กลาง กลาง
และองค์กรชุมชนสู่การ
บริ หารจัดการที่ดีโดยทุกภาคี
มีส่วนร่ วมแบบบูรณาการ
รองรับความเปลี่ยนแปลงสู่
เทศบาลอัจฉริ ยะ
รวม
3.298 3.195 3.262 3.365 3.489 ปำน ปำน ปำน ปำน
กลำง กลำง กลำง กลำง

2562
มาก

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

ปำน
กลำง

บทสรุ ป 46

21. เปรียบเทียบผลกำรวิเครำะห์ ควำมพึงพอใจของประชำชนทีม่ ีต่อกำรรักษำควำมสะอำดของ
เทศบำลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมรำช 5 ปี ย้อนหลัง (ประจำปี 2558-2562)
ตำรำงที่ 015 เปรียบเทียบผลกำรวิเครำะห์ ควำมพึงพอใจของประชำชนทีม่ ตี ่ อกำรรักษำควำมสะอำดของเทศบำล
เมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมรำช 5 ปี ย้ อนหลัง (ประจำปี 2558-2562)
ด้ ำน
ค่ ำเฉลีย่
ระดับควำมพึงพอใจ
2558 2559 2560 2561 2562 2558 2559 2560 2561
1. ถนนมีความสะอาดมาก
3.36 3.30 3.45 3.36 3.59 ปาน ปาน ปาน ปาน
น้อยเพียงใด ในช่วงเวลา
กลาง กลาง กลาง กลาง
05.00-07.00 น.
2. ถนนมีความสะอาดมาก
3.32 3.20 3.40 3.43 3.52 ปาน ปาน ปาน ปาน
น้อยเพียงใด ในช่วงเวลา
กลาง กลาง กลาง กลาง
09.00-12.00 น.
3. ถนนมีความสะอาดมาก
3.23 3.17 3.32 3.43 3.46 ปาน ปาน ปาน ปาน
น้อยเพียงใด ในช่วงเวลา
กลาง กลาง กลาง กลาง
13.00-16.00 น.
4. โดยภาพรวมถนนมีความ
3.29 3.24 3.40 3.38 3.48 ปาน ปาน ปาน ปาน
สะอาดมากน้อยเพียงใด
กลาง กลาง กลาง กลาง
5. ความพึงพอใจต่อการ
3.39 3.24 3.39 3.40 3.49 ปาน ปาน ปาน ปาน
ปฏิบตั ิหน้าที่กวาดขยะของ
กลาง กลาง กลาง กลาง
เจ้าหน้าที่เพียงใด
6. ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ 3.18 3.16 3.27 3.33 3.46 ปาน ปาน ปาน ปาน
ขนขยะ/การล้างทาความ
กลาง กลาง กลาง กลาง
สะอาด/การดูดฝุ่ น
7. พนักงานกวาดขยะปฏิบตั ิ 3.26 3.18 3.35 3.36 3.53 ปาน ปาน ปาน ปาน
หน้าที่ได้ทวั่ ถึงในพื้นที่
กลาง กลาง กลาง กลาง
รับผิดชอบเพียงใด
8. ภาพรวมการดาเนินงาน
3.21 3.20 3.40 3.45 3.63 ปาน ปาน ปาน ปาน
ของเทศบาลด้านการรักษา
กลาง กลาง กลาง กลาง
ความสะอาด
รวม
3.27 3.210 3.372 3.391 3.519 ปำน ปำน ปำน ปำน
กลำง กลำง กลำง กลำง

2562
มาก

มาก

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
มาก

มาก

มำก
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22. เปรียบเทียบควำมพึงพอใจของชุ มชนต่ ำง ๆ ทีม่ ีต่อกำรดำเนินงำนของเทศบำลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมรำช 4 ปี ย้อนหลัง (ประจำปี 2559-2562)
ตำรำงที่ 016 เปรียบเทียบควำมพึงพอใจของชุมชนต่ ำง ๆ ทีม่ ตี ่ อกำรดำเนินงำนของเทศบำลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมรำช 4 ปี ย้ อนหลัง (ประจำปี 2559-2562)
ชุมชน
ค่ ำเฉลีย่
ระดับควำมพึงพอใจ
2559 2560 2561 2562
2559
2560
2561
1. เขาปรี ดี
2.449 3.559 3.437 3.590
น้อย
มาก
ปานกลาง
2. สะพานเหล็ก

3.337

3.181

2.402

3.415 ปานกลาง ปานกลาง

3. เปรมประชา

3.405

2.528

3.262

3.528 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

4. บ้านในหวัง
5. ทุ่งสง-ห้วยยอด

3.699
3.497

2.727
3.346

2.885
3.442

3.383
มาก
ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
3.657 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
มาก

6. หลังโรงพยาบาลทุ่งสง

3.632

3.340

3.671

3.556

7. ทุ่งสง-นาบอน
8. บ้านพักรถไฟทุ่งสง

3.400
3.202

3.614
3.313

2.647
2.890

3.709 ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
มาก
3.386 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

9. ประชาอุทิศ

1.968

3.336

3.817

3.492

10. ท่าแพเหนือ

3.166

3.372

3.435

3.361 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

11. ท่าแพใต้

3.449

3.463

3.035

3.617 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

12. บ้านนาเหนือ

3.256

3.287

3.927

3.253 ปานกลาง ปานกลาง

มาก

ปานกลาง

13. เสริ มชาติ

3.303

3.035

3.509

3.295 ปานกลาง ปานกลาง

มาก

ปานกลาง

14. ยุทธศาสตร์

3.077

3.318

3.248

3.464 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

15. ตลาดใน
16. ตะวันออกวัดชัยชุมพล

3.601
3.157

3.808
3.117

3.881
3.587

3.484
มาก
มาก
3.281 ปานกลาง ปานกลาง

มาก
มาก

ปานกลาง
ปานกลาง

17. หมู่บา้ นพัฒนา

3.364

3.055

3.520

4.444 ปานกลาง ปานกลาง

มาก

ปานกลาง

18. ตลาดสด

3.767

2.989

2.976

2.925

19. โดมทองธานี (ท่าแพ)

3.057

3.158

3.678

3.361 ปานกลาง ปานกลาง

20. ราชบริ พาร
21. ย่านการค้า

3.766
3.248

3.289
3.200

3.311
3.732

3.310
มาก
ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
3.337 ปานกลาง ปานกลาง
มาก
ปานกลาง

22. หน่วยงานของราชการ
รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน
และอื่น ๆ
รวม

3.464

3.204

3.577

3.484 ปานกลาง ปานกลาง

3.199

3.273

3.403

3.495

มาก

น้อย

มาก

ปานกลาง

ปานกลาง

น้อย

2562
มาก

มาก

มาก

ปานกลาง
มาก

มาก

ปานกลาง
มาก

ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
มาก

มาก

ปานกลาง

ปานกลาง

ปำนกลำง ปำนกลำง ปำนกลำง ปำนกลำง
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23. เปรียบเทียบควำมต้ องกำรที่ให้ เทศบำลเมืองทุ่งสงปรับปรุ งกำรดำเนินงำนเป็ นเรื่ องเร่ งด่ วน
ระดับเมือง 5 ปี ย้ อนหลัง (ประจำปี 2558-2562)
ตำรำงที่ 017 เปรียบเทียบควำมต้องกำรทีใ่ ห้ เทศบำลเมืองทุ่งสงปรับปรุงกำรดำเนินงำนเป็ นเรื่ องเร่ งด่ วน
ระดับเมือง 5 ปี ย้ อนหลัง (ประจำปี 2558-2562)
ลำดับ
2558
2559
2560
2561
2562
1
การจราจร
หอกระจายข่าว
กล้องวงจรปิ ด CCTV การจราจร
ความเป็ นระเบียบ
เรี ยบร้อยของบ้านเมือง
2
สิ่ งแวดล้อม
กล้องวงจรปิ ด
หอกระจายข่าว
ยาเสพติด/
การจราจร
CCTV
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
3
เครื่ องเล่นเด็ก/
ฝายมีชีวิต/
ลานกีฬา/อุปกรณ์กีฬา กล้องวงจรปิ ด CCTV ขยะ/ความสะอาด
เครื่ องออกกาลังกาย คูระบายน้ า
4
ยาเสพติด
ลานกีฬา/
การจราจร
การระบายน้ า/
ภูมิทศั น์
อุปกรณ์กีฬา
การป้องกันน้ าท่วม
5
ขยะ/ความสะอาด
ปรับภูมิทศั น์/
ถนน
ถนน
คุณภาพชีวิต
สิ่ งแวดล้อม
ยาเสพติด/
6
ถนน
การสร้างอาชีพ
ปรับภูมิทศั น์/
ความเป็ นระเบียบ
สิ่ งแวดล้อม
เรี ยบร้อยของบ้านเมือง ความปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สิน

7
8

ไฟฟ้า
น้ าท่วม/คูระบายน้ า

การจราจร
ถนน

ฝายมีชีวิต/คูระบายน้ า
ขยะ/ความสะอาด

ลานกีฬา/อุปกรณ์กีฬา
ขยะ/ความสะอาด

9

ศิลปวัฒนธรรมและ
การส่งเสริ มอาชีพ

11
12
13

อาชญากรรม/
กล้อง CCTV
การศึกษา
-

ยาเสพติด/
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
การสร้างอาชีพ

หอกระจายข่าว

10

ยาเสพติด/
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ขยะ/ความสะอาด

14
15
16
17
18

-

ประเพณี วฒั นธรรม อุปกรณ์ที่ทาการชุมชน
สวนพฤกษา
ประเพณี วฒั นธรรม
ช่วยเหลือผูย้ ากไร้ จัดระเบียบการ
บิณฑบาตพระสงฆ์
ช่วยเหลือผูย้ ากไร้
-

ระบบไฟฟ้า
ภูมิทศั น์
สิ่ งแวดล้อม
การสร้างอาชีพ/
เศรษฐกิจ
ประเพณี วฒั นธรรม
ช่วยเหลือผูย้ ากไร้
ระบบน้ าประปา
คุณภาพชีวิต
-

สิ่ งแวดล้อม
การระบายน้ า/
การป้องกันน้ าท่วม
ลานกีฬา/อุปกรณ์กีฬา

การสร้างอาชีพ/
เศรษฐกิจ
กล้องวงจรปิ ด CCTV
การบริ หารจัดการ
ประเพณี วฒั นธรรม
ระบบน้ า
ถนน
หอกระจายข่าว
ระบบไฟฟ้า
ช่วยเหลือ
กลุ่มผูเ้ ปราะบาง

สารบัญ
เรื่ อง
บทสรุ ปสำหรับผูบ้ ริ หำร
สำรบัญ
บทที่ 1 บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปั ญหำ
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรประเมิน
1.3 ขอบเขตของกำรประเมิน
1.4 นิยำมศัพท์เฉพำะ
1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
บทที่ 2 แนวคิดและงำนวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับกำรเมืองกำรปกครองท้องถิ่นไทย
2.2 หลักกฎหมำยเกี่ยวกับบริ กำรสำธำรณะ
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับกฎหมำยปกครอง
2.4 งำนวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 วิธีดำเนินกำรประเมิน
3.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ
3.2 ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
3.3 เครื่ องมือที่ใช้ในกำรศึกษำค้นคว้ำ
3.4 วิธีกำรเก็บข้อมูล
3.5 กำรวิเครำะห์ขอ้ มูล
3.6 กำรเสนอผลกำรวิเครำะห์ขอ้ มูล
บทที่ 4 ผลกำรประเมิน
4.1 ผลกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถำม
4.2 ควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจต่ำง ๆ
(พิจำรณำจำกคะแนนเฉลี่ย)
4.3 ควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจต่ำง ๆ
(พิจำรณำจำกคะแนนร้อยละ)
4.4 ควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยเร่ งด่วน
(วำระท้องถิ่นเมืองทุ่งสง) 5 เรื่ อง
4.5 ควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยกำรพัฒนำ 5 ด้ำน
4.6 ควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อกำรดำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของเทศบำล
4 ยุทธศำสตร์
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
การปกครองในรู ปแบบเทศบาล เป็ นกิ จกรรมหนึ่ งที่ รัฐบาลกระทาเพื่อช่วยแก้ไขปั ญหาการปกครอง
ท้องถิ่น ที่เรี ยกว่า นโยบายสาธารณะ โดยกาหนดเป็ นหลักการหรื อกลวิธีที่จะนาไปสู่ เป้ าหมายที่กาหนดไว้ และ
รวมถึงการตัดสิ นใจเกี่ยวกับเป้ าหมายนั้นด้วย ซึ่ งจะต้องมีการกาหนดแผนหรื อโครงการมาดาเนิ นกิจกรรมนั้น จึง
จะทาให้เป้ าหมายนั้นบรรลุผลอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (กวี รักษ์ชน, 2541) โดยมีกิจกรรมในด้านต่าง ๆ เช่น การ
บริ การในด้านการศึกษา สวัสดิการ การคมนาคม เป็ นต้น ทั้งนี้ทอ้ งถิ่นต้องมีการวางแผน กาหนดแนวทางของการ
กระทาในรู ปของคณะกรรมการ มีสิทธิ เสรี ภาพในการกาหนดกฎ ข้อบังคับ ให้สอดคล้องกับท้องถิ่นและเกิ ด
ประโยชน์กบั ประชาชนในท้องถิ่นนั้นให้มากที่ สุด เพราะฉะนั้นเพื่อให้ทราบถึงผลจากการดาเนิ นการดังกล่าว
ข้างต้นจะสามารถบรรลุตามเป้ าหมายที่ วางไว้หรื อไม่น้ นั จาเป็ นต้องอาศัยการประเมิ นผลนโยบายซึ่ งถือเป็ น
ขั้นตอนหนึ่ งของกระบวนการของนโยบายที่มีความสาคัญ เพื่อที่จะนาข้อมูลซึ่ งเป็ นข้อเท็จจริ ง สามารถนามาใช้
ปรับปรุ งแก้ไขการดาเนินงาน อันจะเป็ นประโยชน์ต่อวางแผนในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีประสิ ทธิภาพต่อไป
เทศบาลเมืองทุ่งสงเป็ นเมืองที่ต้ งั อยูใ่ นเขตท้องที่ตาบลปากแพรก อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช
เดิมมีฐานะเป็ นเทศบาลตาบลปากแพรก (โดยประกาศพระราชกฤษฎีกาเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2483) ต่อมา
ได้รับการยกฐานะโดยได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะและเปลี่ยนชื่ อ เป็ นเทศบาลเมืองทุ่งสงเมื่อวันที่
8 มีนาคม พ.ศ. 2547 เทศบาลเมืองทุ่งสง เป็ นชุมชนที่มีแนวโน้มการขยายตัวสู งและเป็ นศูนย์กลางความเจริ ญแห่ ง
หนึ่ งของจังหวัดเพื่อรองรับการเจริ ญเติบโตของเมืองจากปั จจัยด้านการคมนาคม โดยเริ่ มจากการเป็ นชุมทางการ
คมนาคมขนส่ ง ทางรถไฟซึ่ ง มี ผ ลให้เกิ ด การค้า และการบริ ก ารอื่ น ๆ ตามมามี พ้ื น ที่ ท้ งั หมดรวม 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 ทั้ง นี้ ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2554 ซึ่ งเป็ นกฎหมายที่เป็ นที่มาของการปฏิ รูป
ระบบราชการได้วางกรอบแนวทางการบริ หารราชการไว้วา่ การบริ หารราชการต้องเป็ นไป เพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิ ทธิ ภาพ ความคุม้ ค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอน
การปฏิ บตั ิ งาน การลดภารกิ จและยุบเลิ กหน่ วยงานที่ ไม่จาเป็ น การกระจายอานาจตัดสิ นใจ การอานวยความ
สะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน อันเป็ นที่ มาของพระราชกฤษฎี กาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานเป็ นสิ่ งสาคัญ เพราะการประเมินผลการปฏิบตั ิงานอย่างสม่าเสมอ จะเป็ น
การสร้ างระบบการควบคุ มตนเองให้มีการตรวจสอบ ติ ดตาม วัดผลการปฏิ บัติงาน และการประเมิ นผลที่ มี
ประสิ ทธิภาพ โดยเฉพาะการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการที่นาผลการประเมินมาจากความคิดเห็นของประชาชน
สามารถนาผลการประเมินไปบริ หารราชการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างถูกต้องเป็ นไปตาม
หลักธรรมาภิบาลที่ดี ดังนั้น เพื่อให้ทราบถึงผลจากการดาเนินการดังกล่าวข้างต้นจะสามารถบรรลุตามเป้ าหมายที่
วางไว้หรื อไม่น้ นั จึงจาเป็ นต้องอาศัยการประเมินผลนโยบายซึ่งถือเป็ นขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการของนโยบาย
ที่ มีความสาคัญ เพื่อที่ จะนาข้อมูลซึ่ งเป็ นข้อเท็จจริ ง สามารถนามาใช้ปรับปรุ ง แก้ไขการดาเนิ นงาน อันจะเป็ น
ประโยชน์ต่อการวางแผนในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีประสิ ทธิ ภาพต่อไป ผูป้ ระเมินจึงประเมินความพึงพอใจของ
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ประชาชนที่มีต่อการดาเนินงานของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช เพื่อให้ทราบถึงผลการดาเนินงาน
ตามภารกิจต่าง ๆ ตามนโยบายเร่ งด่วน 5 เรื่ อง และนโยบายการพัฒนา 5 ด้าน ของผูบ้ ริ หารเทศบาลเมืองทุ่งสง
ตามยุทธศาสตร์ การพัฒนา ของเทศบาล 4 ยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง และการรักษาความ
สะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง ซึ่ งถือเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการตรวจสอบการ
ทางานของเทศบาลได้ทางหนึ่ ง อีกทั้งยังสามารถนาข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาการดาเนิ นงาน
ของเทศบาลเมืองทุ่งสงให้มีประสิ ทธิภาพสูงขึ้นต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์ ของกำรประเมิน
1.2.1 เพื่อต้องการทราบระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดาเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ ของ
เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประจาปี 2562
1.2.2 เพื่อต้องการทราบระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดาเนินงานตามนโยบายเร่ งด่วน 5
เรื่ อง และนโยบายการพัฒนา 5 ด้าน ของผูบ้ ริ หารเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประจาปี 2562
1.2.3 เพื่อต้องการทราบระดับความพึงพอใจของประชาชนที่ มีต่อการดาเนิ นงานตามยุทธศาสตร์ การ
พัฒนา ของเทศบาล 4 ยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประจาปี 2562
1.2.4 เพื่ อ ต้อ งการทราบระดับของความพึ งพอใจของประชาชนที่ มี ต่อ การรั ก ษาความสะอาดของ
เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประจาปี 2562

1.3 ขอบเขตของกำรประเมิน
1) ขอบเขตด้ ำนเนื้อหำ
การประเมินครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดาเนินงานตาม
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 หวัด นครศรี ธ รรมราช ตลอดจนเพื่ อ ให้ทราบถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ทธิผลของการดาเนินตามนโยบายและแผนพัฒนาเทศบาล ซึ่งแบบประเมิน ประกอบด้วย 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ข้อมูลแสดงความคิดเห็นจากความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดาเนิ นงานของเทศบาล
เมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประจาปี 2562
ตอนที่ 3 ความต้องการที่ให้เทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุ งการดาเนิ นงานเป็ นเรื่ องเร่ งด่วน ความคิดเห็น
ทัว่ ไปและข้อเสนอแนะ
2) ขอบเขตด้ ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ ำง
ประชำกร
ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ เป็ นประชาชนที่เป็ นตัวแทนครัวเรื อนที่อาศัยในเขตเทศบาลเมือง
ทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็ น 20 ชุมชน และ 1 ย่านการค้า จานวน 30,292 คน (เทศบาล
เมืองทุ่งสง, 2562)
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กลุ่มตัวอย่ ำง
1. สุ่ มจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ เป็ นประชาชนที่เป็ นตัวแทนครัวเรื อนที่อาศัยในเขต
เทศบาลเมื องทุ่งสง 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
0.01321 ของ 30,392 คน) ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling)
2. สุ่ มจากหน่วยงานของราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และอื่น ๆ ที่อยูใ่ นเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรี ธรรมราช จานวน 50 หน่วยงาน โดยวิธีการสุ่มแบบโควต้า (Quota Sampling)

1.4 นิยำมศัพท์เฉพำะ
1.4.1 ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดาเนินงานของเทศบาลเมือง ทุ่ง
สง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประจาปี 2562 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 บุคคลทุกคนที่มีรายชื่ อในทะเบี ยนบ้านในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด
นครศรี ธรรมราช ในปี ประจาปี 2562
1.4.3 เทศบาล หมายถึง การปกครองท้องถิ่นรู ปแบบหนึ่ ง ซึ่ งกฎหมายได้กาหนดอานาจหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบให้เหมาะสมกับการบริ หารจัดการท้องถิ่นของตนเอง ในที่น้ ีหมายถึง เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด
นครศรี ธรรมราช

1.5 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
1.5.1 ทาให้ทราบถึงระดับของความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดาเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ ของ
เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประจาปี 2562
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
2562
1.5.3 ทาให้ทราบถึงระดับของความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดาเนิ นงานตามยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาของเทศบาล 4 ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประจาปี 2562
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1.5.4 ทาให้ทราบระดับของความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมือง
ทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประจาปี 2562
1.5.5 สามารถนาผลที่ได้จากการสารวจความพึงพอใจของประชาชนมาใช้ในการปรับปรุ งแก้ไขและเป็ น
ข้อมูลในการนามาใช้จดั ทาแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช และเร่ งรัดการพัฒนางานตาม
นโยบายต่อไป
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บทที่ 2
แนวคิดและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การประเมินครั้งนี้ผปู ้ ระเมินได้คน้ คว้าหาข้อมูลจากแห่งต่าง ๆ เพื่อนามาสนับสนุนการประเมินในครั้ง
นี้ รวมทั้งได้นาแนวคิดและงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ งเคยมีผูศ้ ึ กษาไว้แล้วมาใช้เป็ นแนวทางในประเมิน ซึ่ งได้แก่
แนวคิ ด เกี่ ย วกับการเมื องการปกครองท้อ งถิ่ นไทย หลัก กฎหมายเกี่ ยวกับบริ ก ารสาธารณะ แนวคิ ด เกี่ ยวกับ
กฎหมายปกครอง และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียด ดังนี้

2.1 แนวคิดเกีย่ วกับการเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย
ธเนศวร์ เจริ ญเมือง (2550) เสนอว่า การปกครองท้องถิ่นกับการบริ หารจัดการท้องถิ่น : อีกมิติหนึ่งของ
อารยธรรมโลก. การปกครองส่ วนท้องถิ่น หรื อการปกครองท้องถิ่น เป็ นรู ปแบบการปกครองที่ จาเป็ นและมี
ความส าคัญ ในทางการเมื อ งการปกครองของชุ ม ชนต่ า ง ๆ เฉพาะอย่ า งยิ่ ง ชุ ม ชนที่ มี ก ารปกครองระบบ
ประชาธิ ปไตย ซึ่ งกล่าวในทางทฤษฎี และแนวความคิดทางปกครอง จะเห็ นได้ว่า รัฐบาลซึ่ งเป็ นกลไกในการ
บริ หารการปกครองของรัฐนั้น ย่อมมีภาระหน้าที่อย่างมากมายในการบริ หารประเทศให้ประชาชนได้รับความสุ ข
ความสะดวกสบายในการดารงชี วิต (Well Being) อีกทั้งความมัน่ คงแห่ งชาติท้ งั ในทางการเมือง เศรษฐกิ จ และ
สังคม (National Security) แต่ย่อมเป็ นไปไม่ได้ที่รัฐบาลจะดูแลและจัดทาบริ การให้กับประชาชนได้ทวั่ ถึงทุก
ชุมชนของประเทศ เพราะอาจจะเกิ ดปั ญหาเกี่ ยวกับความล่าช้าในการดาเนิ นงาน การที่ อาจจะไม่สนองตอบต่อ
ความต้องการของแต่ละชุมชนได้ และรวมทั้งข้อจากัดเกี่ยวกับงบประมาณ (Budget) และตัวบุคคลหรื อเจ้าหน้าที่
ดาเนิ นงานให้ทวั่ ถึงได้ เมื่อเป็ นดังนี้ การลดภาระของรั ฐบาลโดยการให้ประชาชนได้เข้ามามี ส่วนร่ วมในการ
ปกครองตนเองเพื่อการสนองตอบต่อความต้องการของชุมชน จะได้เกิดความสะดวก รวดเร็ ว และตรงกับความมุ่ง
ประสงค์ของชุมชนนั้น ๆ จึงเป็ นผลให้การปกครองท้องถิ่นมีบทบาทและความสาคัญเกิดขึ้น
จากแนวความคิดในการปกครองส่ วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ทางการปกครองของรั ฐบาล
ในอันที่ จะรั กษาความมัน่ คงและความผาสุ ขของประชาชน ยึดหลักการกระจายอานาจปกครอง และเพื่อให้
สอดคล้องกับหลักการประชาธิ ปไตย โดยประชาชนมี ส่วนร่ ว มในการปกครองตนเอง ความสาคัญของการ
ปกครองท้องถิ่นสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1) การปกครองท้องถิ่น คือ รากฐานของการปกครองระบอบประชาธิ ปไตย เพราะการปกครองท้องถิ่น
จะเป็ นสถาบันฝึ กสอนการเมืองการปกครองให้แก่ประชาชน ให้ประชาชนรู ้สึกว่าตนมีความเกี่ ยวพันมีส่วนได้
ส่ วนเสี ยในการปกครอง การบริ หารท้องถิ่น เกิดความรับผิดชอบ และหวงแหนต่อประโยชน์อนั พึงมีต่อท้องถิ่นที่
ตนอยูอ่ าศัยอันจะนามาซึ่งความศรัทธาเลื่อมใสในระบอบการปกครองประชาธิปไตยในที่สุด
2) การปกครองท้องถิ่นทาให้ประชาชนรู ้จกั ท้องถิ่นการปกครองตนเอง (Self Government) หัวใจของ
การปกครองระบอบประชาธิ ปไตย ประการหนึ่ งก็คือ การปกครองตนเองมิใช่เป็ นการปกครองอันเกิดจากคาสั่ง
เบื้องบน โดยเป็ นการที่ประชาชนมีส่วนร่ วมในการปกครอง ซึ่ งผูบ้ ริ หารท้องถิ่นนอกจากจะได้รับเลือกตั้งมาเพื่อ
รั บผิดชอบบริ หารท้องถิ่ นโดยอาศัยความร่ วมมื อร่ วมใจจากประชาชนแล้ว ผูบ้ ริ หารท้องถิ่ นจะต้องฟั งเสี ย ง
ประชาชนด้วยวิถีทางประชาธิ ปไตยประชาชนออกเสี ยงประชามติ (Reference) ให้ประชาชนมีอานาจถอดถอน
(Recall) ซึ่ งจะทาให้ประชาชนเกิดความสานึ กในความสาคัญของตนเองต่อท้องถิ่น และมีส่วนรับรู ้ถึงปั ญหาและ
แก้ไขปั ญหาท้องถิ่นของตน
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3) การปกครองท้องถิ่ นเป็ นการแบ่ งเบาภาระของรั ฐบาล ซึ่ งเป็ นหลักสาคัญของการกระจายอานาจ
เนื่องจากภารกิจของรัฐบาลมีอยูอ่ ย่างกว้างขวาง นับวันจะขยายเพิ่มขึ้น ขณะที่แต่ละท้องถิ่นย่อมมีปัญหาและความ
ต้องการที่แตกต่างกัน ประชาชนจึงเป็ นผูม้ ีความเหมาะสมที่จะแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นนั้นมากที่สุด และ
กิ จ การบางอย่า งเป็ นเรื่ อ งเฉพาะท้อ งถิ่ น ไม่ เ กี่ ย วกับท้อ งถิ่ น อื่ น ๆ และไม่ มี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย ต่อประเทศโดย
ส่ วนรวม จึงเป็ นการสมควรที่จะให้ประชาชนท้องถิ่นดาเนินการดังกล่าวเอง ทั้งนี้ การแบ่งเบาภาระดังกล่าวทาให้
รัฐบาลมีเวลาที่จะดาเนินการในเรื่ องที่สาคัญ ๆ หรื อกิจการใหญ่ ๆ ระดับชาติอนั เป็ นประโยชน์ต่อประเทศชาติโดย
ส่วนรวม และมีความคล่องตัวในการดาเนินงานของรัฐบาลจะมีมากขึ้น
4) การปกครองท้องถิ่นสามารถสนองตอบความต้องการของท้องถิ่นตรงเป้ าหมายและมีประสิ ทธิ ภาพ
เนื่องจากท้องถิ่นมีความแตกต่างกันไม่วา่ ทางสภาพภูมิศาสตร์ ทรัพยากร ประชาชน ความต้องการ และปั ญหาย่อม
ต่างกันออกไป ผูท้ ี่ให้บริ การหรื อแก้ไขปั ญหาให้ถูกจุดและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนได้เป็ นอย่าง
ดีก็ คือ หน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้นเอง
5) การปกครองท้องถิ่นจะเป็ นแหล่งสร้างผูน้ าทางการเมืองและการบริ หารของประเทศในอนาคต ผูน้ า
หน่ วยการปกครองท้องถิ่นย่อมเรี ยนรู ้ประสบการณ์ทางการเมือง การเลือกตั้ง การสนับสนุ นจากประชาชนใน
ท้องถิ่นย่อมเป็ นพื้นฐานที่ดีต่ออนาคตทางการเมืองของตน และยังฝึ กฝนทักษะทางการบริ หารงานในท้องถิ่นอีก
ด้วย
6) การปกครองท้องถิ่นโดยยึดหลักการกระจายอานาจ ทาให้เกิดการพัฒนาชนบทแบบพึ่งตนเองทั้งทาง
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
โดยสรุ ป ความสาคัญของการปกครองส่ วนท้องถิ่น สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ด้าน คือ ด้านการเมืองการ
ปกครอง และการบริ ห าร กล่ า วคื อ ในด้า นการเมื อ งการปกครองนั้นเป็ นการปู พ้ื นฐานการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยและเรี ยนรู ้การปกครองตนเอง ส่วนด้านการบริ หารนั้น เป็ นการแบ่งเบาภาระรัฐบาลและประชาชน
ในท้องถิ่นได้หาทางสนองแก้ปัญหาด้วยตนเอง ด้วยกลไกการบริ หารต่าง ๆ ทั้งในแง่ของการบริ หารงานบุคคล
การงบประมาณ และการจัดการ เป็ นต้น

2.2 หลักกฎหมายเกีย่ วกับบริการสาธารณะ
นันทวัฒน์ บรมานันท์ (2543) เสนอว่าหลักนิ ติธรรมกับการบริ การสาธารณะของรั ฐ ดังที่ ได้กล่าว
มาแล้วข้างต้นว่า การลดปั ญหาความเหลื่อมล้ าและช่องว่างดังกล่าวเป็ นภารกิจ ของรัฐที่ตอ้ งจัดทาขึ้น เพื่อสนอง
ความต้องการของประชาชนโดยส่ วนรวม ไม่ว่าจะเป็ นหน้าที่จดั ระบบ สวัสดิ การสังคมให้แก่ประชาชนทุกคน
รวมถึงการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและการบริ การทาง สังคม อันมีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดให้มีความ
เหมาะสมมีคุณภาพและมีความเป็ นธรรมตาม หลักนิ ติธรรม (Rule of Law) ซึ่ งการดาเนิ นการดังกล่าวก็คือ “การ
บริ การสาธารณะ” นัน่ เอง ความหมายของการบริ การสาธารณะ (Public Service) “การบริ การสาธารณะ” หมายถึง
กิ จ การที่ อ ยู่ใ นความอ านวยการหรื อ อยู่ใ นการควบคุ ม ของ ฝ่ ายปกครองที่ จัดทาขึ้ น โดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์เพื่อ
ตอบสนองความต้องการส่ วนรวมของประชาชน กล่าวอีกนัยหนึ่ ง บริ การสาธารณะเป็ นกิ จกรรมที่เกี่ ยวข้องกับ
ประโยชน์สาธารณะที่ดาเนินการจัดทา ขึ้นโดยบุคคลในกฎหมายมหาชนหรื อโดยเอกชน ซึ่ งฝ่ ายปกครองต้องใช้
อานาจในการกากับดูแล บางประการและอยู่ภายใต้ระบบพิเศษ ทั้งนี้ บริ การสาธารณะแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท
ใหญ่ ๆ ดังนี้คือ
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1. บริ การสาธารณะปกครอง คือ กิจกรรมที่โดยสภาพแล้วเป็ นงานในหน้าที่ของ ฝ่ ายปกครองที่จะต้อง
จัดทาเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็ นเรื่ อง การดูแลความปลอดภัยและความ
สงบสุ ขของชุมชน ซึ่ งรัฐหรื อฝ่ ายปกครองจัดทาให้ประชาชนโดยไม่ ต้องเสี ยค่าตอบแทน นอกจากนี้ เนื่ องจาก
เนื้อหาของบริ การสาธารณะทางปกครองจะเป็ นเรื่ องที่เป็ น หน้าที่เฉพาะของฝ่ ายปกครองที่ตอ้ งอาศัยเทคนิคพิเศษ
รวมทั้งอานาจพิเศษของฝ่ ายปกครองตาม กฎหมายมหาชนในการจัดทาบริ การสาธารณะด้วย ดังนั้นบริ การ
สาธารณะประเภทนี้ ฝ่ายปกครองจึงไม่สามารถมอบให้องค์กรอื่นหรื อเอกชนเข้ามาดาเนิ นการแทนได้ตวั อย่าง
บริ การสาธารณะทางปกครองดังกล่าวข้างต้น เช่น กิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับการรักษาความสงบภายใน การป้ องกัน
ประเทศ การสาธารณสุข การอานวยความ เป็ นต้น
ยุติธรรม การต่างประเทศ และการคลัง เป็ นต้น ซึ่ งแต่เดิ มนั้น บริ การสาธารณะทุกประเภทจัดว่าเป็ น
บริ การสาธารณะทางปกครองทั้งสิ้ น แต่ต่อมาเมื่อกิจกรรมเหล่านี้ มีมากขึ้น และมีรูปแบบและวิธีการในการจัดทา
ที่ แตกต่างกันออกไปจึงเกิดประเภทใหม่ๆ ของบริ การสาธารณะขึ้นมาอีก
2. บริ การสาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิ ชยกรรม คือ บริ การสาธารณะที่ เน้นทางด้านการผลิต
การจาหน่าย การให้บริ การและมีการแบ่งปั นผลประโยชน์ที่ได้รับดังเช่นกิจการ ของเอกชน (วิสาหกิจเอกชน) ซึ่ง
มีความแตกต่างกับบริ การสาธารณะทางปกครองอยูด่ ว้ ยกัน 4 ประการ คือ 1) วัตถุแห่ งบริ การ บริ การสาธารณะ
ทางปกครองจะมีวตั ถุแห่งบริ การเพื่อสนอง ความต้องการของประชาชนในประเทศแต่เพียงอย่างเดียว ส่วนบริ การ
สาธารณะทางอุตสาหกรรมและ พาณิ ชยกรรมนั้น มีวตั ถุแห่ งบริ การด้านเศรษฐกิจเหมือนกับวิสาหกิจเอกชน คือ
เน้นทางด้านการผลิต การจาหน่าย การให้บริ การ และมีการแบ่งปั นผลประโยชน์ที่ได้รับ เช่น กิจการของเอกชน
เป็ นต้น 2) วิธีปฏิ บัติงาน บริ การสาธารณะทางปกครองจะมีวิธีปฏิ บตั ิ งานที่ รัฐสร้ างขึ้นมา เป็ นแบบเดี ยวกันมี
ระบบบังคับ บัญชาซึ่งใช้กบั ผูป้ ฏิบตั ิงานทุกคน ในขณะที่บริ การสาธารณะทาง อุตสาหกรรมและพาณิ ชยกรรมจะ
มีวิธีปฏิบตั ิงานที่สร้างขึ้นมาเองแตกต่างไปจากบริ การสาธารณะที่มี ลักษณะทางปกครอง ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความ
คล่องตัวและเหมาะสมในการดาเนิ นการ 3) แหล่งที่มาของเงินทุน บริ การสาธารณะทางปกครองจะมีแหล่งที่ มา
ของเงินทุน จากรัฐแต่เพียงอย่างเดียว โดยรัฐจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบเงิ นทุนทั้งหมดที่นามาใช้จ่ายในการดาเนิ นการ
ส่ วนบริ การสาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิ ชยกรรมนั้น แหล่งรายได้ส่วนใหญ่จะมาจาก ค่าตอบแทนการ
บริ การของผูใ้ ช้บริ การ และ 4) ผูใ้ ช้บริ การ สถานภาพของผูใ้ ช้บริ การสาธารณะทางปกครองนั้นจะถูกกาหนด โดย
กฎข้อบังคับทั้งหมด ซึ่ งรวมตั้งแต่การกาหนดองค์กร การจัดองค์กรและการปฏิ บัติงาน ดังนั้น ความสัมพันธ์
ระหว่างผูใ้ ช้บริ การกับผูใ้ ห้บริ การสาธารณะประเภทนี้ จึงมีลกั ษณะเป็ นนิ ติกรรมที่มี เงื่อนไขและไม่เท่าเทียมกัน
ในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างผูใ้ ช้บริ การของบริ การสาธารณะทาง อุตสาหกรรมและพาณิ ชยกรรมจะมีลกั ษณะ
เสมอภาคกัน เพราะถูกกาหนดโดยสัญญาตามกฎหมายเอกชน
3. บริ การสาธารณะทางสังคมและวัฒนธรรม คือ บริ การสาธารณะที่ เป็ นการให้บริ การทางสังคมและ
วัฒนธรรมที่ตอ้ งการความอิ สระคล่องตัวในการทางานโดยไม่มุ่งเน้นการแสวงหากาไร เช่น การแสดงนาฏศิลป์
พิพิธภัณฑ์การกี ฬา การศึ กษาวิจัย เป็ นต้น ดังนั้น การบริ การสาธารณะจึ งเป็ นการดาเนิ นการของรั ฐหรื อฝ่ าย
ปกครองในการกิจการที่อยู่ ในความอานวยการหรื อในกากับดูแลของฝ่ ายปกครองที่จดั ทาเพื่อสนองความต้องการ
ส่ วนรวมของ ประชาชนทุ กคน ทั้งด้านการศึ กษา สุ ขภาพอนามัย การทางาน การมี รายได้รวมถึ งการเข้า ถึ ง
กระบวนการยุติธรรม และการบริ การทางสังคม โดยรัฐหรื อฝ่ ายปกครองต้องดาเนิ นการให้อย่างเหมาะสม และมี
คุณภาพ เพื่อสนองตอบต่อความจาเป็ นขั้นพื้นฐานของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีข้ ึน และสามารถพึ่งตนเองได้
อย่างทั่วถึ ง เหมาะสม และเป็ นธรรม อันจะเป็ นการช่ วยลดความเหลื่อมล้ าของสังคมและรายได้รวมถึงทาให้
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เศรษฐกิจโดยรวมดีข้ ึน เมื่อผูม้ ีรายได้นอ้ ยหรื อผูด้ อ้ ยโอกาสในสังคม สามารถเข้าถึงการบริ การสาธารณะต่าง ๆ ได้
อย่างทัว่ ถึง เหมาะสมและมีคุณภาพ ก็จะทาให้บุคคล เหล่านั้นสามารถพัฒนาตนเองให้เจริ ญเติบโตเป็ นทรัพยากร
ของชาติที่มีคุณภาพต่อไป โดยที่ การจัดทาบริ การสาธารณะมีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่ตอ้ งดาเนิ นการตามหลักนิ ติ
ธรรม ดังนั้น หลักเกณฑ์สาคัญในการจัดทาบริ การสาธารณะจึงได้ถูกสร้างขึ้นมาให้มีส่วนคล้ายกับหลักทัว่ ไป ของ
กฎหมายเกี่ยวกับบริ การสาธารณะ เพื่อเป็ นแนวทางในการพิจารณาถึงสถานภาพของบริ การ สาธารณะ กฎเกณฑ์
ของบริ การสาธารณะ อันประกอบด้วยหลัก 3 ประการ คือ 1) หลักว่าด้วยความเสมอภาค เป็ นหลักเกณฑ์ที่สาคัญ
ประการแรกในการจัดทาบริ การสาธารณะ ทั้งนี้ เนื่ องจากการที่ รัฐเข้า มาจัดทาบริ การสาธารณะนั้น รั ฐมิ ได้มี
จุ ด มุ่ ง หมายที่ จ ะจัด ท าบริ ก ารสาธารณะขึ้ น เพื่ อ ประโยชน์ ข อง ผูห้ นึ่ ง ผูใ้ ดโดยเฉพาะ แต่ เ ป็ นการจัด ท าเพื่ อ
ประโยชน์ของประชาชนทุกคน กิจการใดที่รัฐจัดทาเพื่อ บุคคลใดโดยเฉพาะจะไม่มีลกั ษณะเป็ นบริ การสาธารณะ
ประชาชนทุกคนย่อมมีสิทธิ ได้รับการปฏิบตั ิ หรื อได้รับผลประโยชน์จากบริ การสาธารณะอย่างเสมอภาคกัน เช่น
การให้บริ การแก่ประชาชน การรับสมัครงาน รัฐต้องให้บริ การสาธารณะโดยเท่าเทียมกัน จะเลือกปฏิบตั ิให้แก่ผู ้
นับถือศาสนาใด ศาสนาหนึ่ ง หรื อสี ผิว หรื อเพศใดเพศหนึ่ งมิได้เพราะจะขัดกับหลักการดังกล่าว 2) หลักว่าด้วย
ความต่อเนื่อง เนื่องจากบริ การสาธารณะเป็ นกิจการที่มีความจาเป็ นสาหรับประชาชน ดังนั้นหากบริ การ สาธารณะ
หยุดชะงักลงไม่วา่ ด้วยเหตุใดก็ตาม ประชาชนผูใ้ ช้บริ การสาธารณะย่อมได้รับความ เดือดร้อนเสี ยหายได้ดงั นั้น
ต้องมีความต่อเนื่ องตลอดเวลา เช่น การไฟฟ้าจะมีการนัดหยุดงานเพื่อ เรี ยกร้องเงินเดือน โดยไม่ยอมจ่ายไฟฟ้ า
ให้แก่ทอ้ งถิ่นย่อมทาไม่ได้เพราะอาจทาให้เกิดความเสี ยหาย แก่ประชาชนในท้องถิ่นนั้น นอกจากนี้ หลักว่าด้วย
ความต่อเนื่ องยังมีผลกระทบต่อสัญญาทางปกครอง กล่าวคือ เมื่อมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นมีผลทาให้คู่สัญญา
ฝ่ ายเอกชนที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ าย ปกครองให้จดั ทาบริ การสาธารณะ ไม่สามารถดาเนิ นการตามสัญญาต่อไป
ได้ตามปกติฝ่ายปกครอง อาจเปลี่ยนแปลงหรื อยกเลิกสัญญาได้เพื่อประโยชน์สาธารณะแล้ว ฝ่ ายปกครองก็จะเข้า
ดาเนินการเอง เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง หรื อหากเป็ นกรณี ที่เอกชนต้องรับภาระมากขึ้น ฝ่ ายปกครองก็อาจต้องเข้า
ไป ร่ วมรับภาระกับเอกชน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกัน และ 3) หลักว่าด้วยการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลง
บริ การสาธารณะที่ ดีน้ นั จะต้องสามารถปรับปรุ งแก้ไขได้ตลอดเวลาเพื่อให้เหมาะสมกับ เหตุการณ์และความ
จาเป็ นในทางปกครอง ที่ จะรักษาประโยชน์สาธารณะรวมทั้งปรับปรุ งให้เข้ากับ วิวฒั นาการของความต้องการ
ส่ วนรวมของประชาชนด้วย เช่น เอกชนที่ ได้รับมอบอานาจจากฝ่ าย ปกครองให้เดิ นรถประจาทางแต่เดิมใช้รถ
ประจาทาง 3 คันก็เพียงพอ แต่เมื่อเวลาผ่านไปจานวน ผูใ้ ช้บริ การก็มีมากขึ้น ความต้องการก็มากขึ้น ย่อมต้องมี
การปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงให้ทนั สมัย ถ้าไม่ ปรับปรุ งฝ่ ายปกครองก็อาจบอกเลิกสัญญากับเอกชนที่ ได้รับมอบ
อานาจจากฝ่ ายปกครองนั้นได้ จากหลักการเรื่ องการทาบริ การสาธารณะ ซึ่ งรัฐหรื อฝ่ ายปกครองมีหน้าที่ที่จะต้อง
ดาเนิ นการ ให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพเพื่อประโยชน์สูงสุ ดต่อประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและ
สนองตอบต่อตามความต้องการ เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิ ทธิ ภาพ และเกิดความคุม้ ค่าสอดคล้องกับหลัก นิ ติธรรม
และมีประสิ ทธิภาพสูงสุด รัฐหรื อฝ่ ายปกครองจึงมีภารกิจที่จะต้องดาเนินการบริ หารจัดการ ให้สอดคล้องกับหลัก
ธรรมาภิบาลหรื อการบริ หารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 11
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific : UNESCAP ได้ ใ ห้ นิ ยามค าว่ า
ธรรมาภิบาล (Good Governance) ว่ามีองค์ประกอบ 8 ประการดังนี้การมีส่วนร่ วม (Participation) นิ ติธรรม (Rule
of Law) ความโปร่ ง ใส (Transparency) การตอบสนอง (Responsiveness) การมุ่ ง เน้ น ฉั น ทามติ (Consensus
Oriented) ความเสมอภาค/ความเที่ ยงธรรม และไม่ละเลยบุคคลกลุ่มหนึ่ งกลุ่มใดออกไปจากสังคม (Equity and
Inclusiveness) ประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผล ( Effectiveness and Efficiency) และภาระรั บผิ ด ชอ บ
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(Accountability) ต่ อ มาใน ปี ค.ศ. 1997 United Nations Development Programme: UNDP ได้ท บทวนและให้
นิ ยามใหม่วา่ เป็ นเรื่ องของการใช้อานาจทางการเมืองเศรษฐกิจและการบริ หารราชการแผ่นดิน เพื่อจัดการกิจการ
ของประเทศชาติบา้ นเมือง รวมทั้งยังได้กาหนดคุณลักษณะของการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรื อ ธรรมาภิบาล
ซึ่ งได้นาเรื่ องแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนามนุษย์เข้ามารวมไว้ดว้ ย สาหรับประเทศไทย โดยคณะรัฐมนตรี ได้มีมติ
เมื่อเดือนพฤษภาคม 2542 ให้ใช้คาว่า “ระบบการบริ หารและการจัดการบ้านเมืองที่ดี” หรื อ “ธรรมาภิบาล” (Good
Governance) โดยคาว่า “ธรรมาภิบาล” ให้ความหมายไปในทางบริ หารราชการเพื่อให้แตกต่างจากบรรษัทภิบาล
(Corporate Governance) การบริ หารจัดการที่ดีคือ ระบบโครงสร้าง กระบวนการต่าง ๆ ที่ได้วาง แนวปฏิบตั ิหรื อ
วางกฎเกณฑ์ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม เพื่อให้ส่วนต่าง ๆ ของสังคมมีการพัฒนาและอยู่
ร่ วมกันอย่างสันติสุขและเป็ นธรรมเนื่ องจากการบริ หารกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดีทุกภาคส่ วนไม่ว่าจะเป็ น
กลไกภาครัฐภาคธุรกิจเอกชน หรื อภาคประชาชนต่างก็เป็ น องค์กรรวมในการแสดงความคิดเห็นเพราะประชาชน
เป็ นผูร้ ับประโยชน์โดยตรง

2.3 แนวคิดเกีย่ วกับกฎหมายปกครอง
บุญชู ณ ป้ อมเพ็ชร (2558) เสนอความหมายของกฎหมายปกครองโดยนักกฎหมายปกครองของประเทศ
ไทยที่ ได้พยายามให้คาจากัดความของกฎหมายปกครองให้ครอบคลุม แต่อย่างไรก็ตามการให้ความหมายของ
กฎหมายปกครองอาจมีความแคบ กว้างของความหมายที่แตกต่างกันออกไป ดังต่อไปนี้
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ อธิ บายว่า กฎหมายปกครองเป็ นกฎหมายที่ กาหนดสถานะและความสัมพันธ์
ระหว่างองค์กรของรัฐฝ่ ายปกครองด้วยกัน และความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรของรัฐฝ่ ายปกครองกับประชาชน
อมร จันทรสมบูรณ์ ได้อธิ บายความหมายของกฎหมายปกครองไว้วา่ “กฎหมายปกครองเป็ นกฎหมาย
มหาชนและเป็ นกฎหมายที่รัฐจัดระบบบริ การเพื่อจัดการบริ การ สาธารณะให้แก่ประชาชนเป็ นส่วนรวม ขอบเขต
ของกฎหมายปกครองจึ งกว้างขวางมากยิ่ง ไปกว่ากฎหมาย อาญาและกฎหมายแพ่ง กฎหมายปกครองได้แ ก่
พระราชบัญญัติและกฎหมายทุกฉบับที่ กาหนดอานาจและ หน้าที่ ของกระทรวง ทบวง กรม ต่าง ๆ กฎหมาย
กาหนดอานาจหน้าที่ของรัฐวิสาหกิจและอานาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรู ปแบบ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบข้าราชการทุกประเภท รัฐเข้ามาบังคับการตามกฎหมายด้วยการบัญญัติเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ต่าง ๆ จานวนมากมีอานาจในการออกคาสัง่ อนุญาต ออกใบอนุญาต วินิจฉัยและสัง่ การ รวมตลอดถึงการสัง่ การที่
ออกมาในรู ปของกฎข้อบังคับ เจ้าหน้าที่ ของรั ฐที่ มีอานาจสั่งการตามกฎหมายปกครองจะมี ต้ งั แต่ขา้ ราชการ
การเมือง ข้าราชการ ประจา ผูด้ ารงตาแหน่งในการปกครองท้องถิ่น ผูว้ า่ การหรื อผูอ้ านวยการของรัฐวิสาหกิจและ
พนักงาน รัฐวิสาหกิจ รวมตลอดไปถึงการสัง่ การในรู ปของคาวินิจฉัยโดย คณะกรรมการต่าง ๆ และนอกเหนือจาก
ที่กล่าว มาแล้ว ยังรวมถึงการสัง่ การภายในระบบสายการบังคับบัญชาในระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริ หารอีกด้วย
โภคิณ พลกุล สรุ ปความหมายของกฎหมายปกครองว่าเป็ นกฎหมายมหาชนที่วางหลักเกี่ยวกับการจัด
ระเบียบบริ หารราชการของรัฐ การดาเนิ นกิจกรรมของฝ่ ายปกครองในการจัดทาบริ การสาธารณะ อานาจ หน้าที่
ความรับผิดชอบและการควบคุมการใช้อานาจหน้าที่ ตลอดจนการบริ หารงานบุคคลของฝ่ ายปกครอง ดร.จิรนิ ติ
หะวานนท์ ผูบ้ รรยายวิชากฎหมายปกครองแห่ งสานักเนติบณ
ั ฑิตยสภา สรุ ปว่ากฎหมาย ปกครองประกอบด้วย
เนื้ อหาสาระ 3 ประการ ดังนี้ ประการแรก กฎหมายปกครองเป็ นกฎหมายที่ กาหนดโครงสร้างขององค์กรทาง
ปกครอง เช่น พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน พระราชบัญญัติปรับปรุ งกระทรวง ทบวง กรม ซึ่ ง
เป็ นกฎหมาย ที่กาหนดเกี่ยวกับการสร้างองค์กร ได้แก่ การบริ หารส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภาค ส่ วนท้องถิ่น เป็ นเรื่ อง
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ของการรวม อานาจ กระจายอานาจ การปรับปรุ งกระทรวง ทบวง กรม อานาจบังคับบัญชา ประการที่สอง กาหนด
นิ ติสัมพันธ์ที่ฝ่ายปกครองก่อขึ้นอาจเป็ นนิ ติสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของรัฐกับ หน่วยงานของรัฐหรื อระหว่าง
หน่ วยงานของรัฐกับเอกชนซึ่ งเรี ยกว่านิ ติกรรมทางปกครอง เป็ นเรื่ องที่ เกี่ ยวกับ ฝ่ ายปกครองจะก่อนิ ติสัมพันธ์
อย่างไร มีเงื่อนไขความสมบูรณ์อย่างไร เมื่อเกิดนิ ติสัมพันธ์แล้วฝ่ ายปกครอง จะต้องผูกพันอย่างไร เอกชนต้อง
ผูกพันอย่างไร ประการที่ สาม กฎหมายปกครองกาหนดกระบวนการควบคุมทางปกครอง คือ การควบคุมฝ่ าย
ปกครอง ให้อยูใ่ นความชอบด้วยกฎหมาย กระบวนการควบคุมอาจจะแบ่งออกเป็ น 2 ตอน คือ การควบคุมก่อน
ออกนิติกรรมทางปกครอง อีกตอนหนึ่ง คือ การควบคุมภายหลังการออกนิติกรรมทางปกครอง
วรพจน์ วิศรุ ตพิชญ์ อธิ บายความหมายของกฎหมายปกครองว่า เป็ นกฎหมายที่จดั ระเบียบการ บริ หาร
และกาหนดความสัมพันธ์ดา้ นต่าง ๆ ระหว่างบรรดาหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยูภ่ ายใต้การ บังคับบัญชา
หรื อกากับดูแลซึ่ งเรี ยกว่าฝ่ ายปกครอง (Administration) กับเอกชน ซึ่ งระบบกฎหมายปกครอง ของรัฐสมัยใหม่
วางอยู่บนพื้นฐานของหลักการสาคัญสองหลักการได้แก่ หลักการว่าด้วยการกระทาทาง ปกครองต้องชอบด้วย
กฎหมาย (The principle of legality of administrative action) และหลัก การว่า ด้ว ยการควบคุ ม ความชอบด้วย
กฎหมายของการกระท าทางปกครองโดยองค์ ก รตุ ล าการ ( The principle of judicial review of legality of
administrative action)
โดยสรุ ปกฎหมายปกครองตามสภาพของกฎหมาย ปกครองในปั จจุบนั โดยเฉพาะหลังจากการจัดตั้ง
ศาลปกครองขึ้นในประเทศไทย ซึ่ งสามารถให้ความหมายของกฎหมายปกครองได้ว่า กฎหมายปกครองเป็ น
กฎหมายที่ กาหนดความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ ายปกครองกับเอกชน หรื อฝ่ ายปกครองกับฝ่ ายปกครองด้วยกันที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นการของฝ่ ายปกครองในการบังคับใช้ กฎหมายที่ฝ่ายนิ ติบญ
ั ญัติตราขึ้น (พระราชบัญญัติพระราชกาหนด) โดยการออกกฎ คาสัง่ ทางปกครอง และ การกระทาทางกายภาพ และเป็ นกฎหมายที่ควบคุมการ
ใช้อานาจของฝ่ ายปกครองให้ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้นกฎหมายปกครองจะมีเนื้อหา 2 ส่วน คือ
1. เป็ นกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับการใช้อานาจตามกฎหมายของฝ่ ายปกครอง เรี ยกว่า การกระทาทาง
ปกครอง ซึ่ งประกอบด้วย กฎ (กฎหมายลาดับรอง-กฎหมายของฝ่ ายบริ หาร) คาสั่งทางปกครอง และการ กระทา
ทางกายภาพ
2. เป็ นกฎหมายที่ ควบคุมการใช้อานาจของฝ่ ายปกครองให้ชอบด้วยกฎหมาย (Principle of Legality)
เพราะการใช้อานาจของฝ่ ายปกครองออก กฎ คาสัง่ ทางปกครอง หรื อกระทาการทางกายภาพ จะส่งผล กระทบต่อ
สิ ทธิ เสรี ภาพของประชาชน จึ งจาเป็ นจะต้องควบคุมการใช้อานาจของฝ่ ายปกครองให้ชอบด้วย กฎหมาย การ
กระทาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายจะต้องถูกยกเลิกเพิกถอนไป ปั จจุบนั องค์กรหลักที่ทาหน้าที่ควบคุม การกระทาของ
ฝ่ ายปกครอง คือ ศาลปกครอง ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากความหมายของกฎหมายปกครอง และการแบ่งแยกการใช้
อานาจอธิ ปไตย (Separation of Power) ขององค์กรต่าง ๆ จะเห็นได้วา่ กฎหมายปกครองเป็ นกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้ อานาจของฝ่ ายปกครอง ฝ่ ายปกครอง (Administrative) นั้นเป็ นส่วนหนึ่งของฝ่ ายบริ หาร (Executive) มี
หน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายตามที่ฝ่ายนิ ติบญั ญัติ (Legislative) ตราขึ้น (เรี ยกว่า พระราชบัญญัติหรื อพระ ราช
กาหนด) การบังคับใช้กฎหมายของฝ่ ายปกครอง เช่น การตรากฎ (กฎหมายลาดับรอง) ขึ้นบังคับใช้หรื อ ออกคาสัง่
ทางปกครองตามที่กฎหมาย (พระราชบัญญัติ) ให้อานาจให้เกิดผลไปยังประชาชน การใช้อานาจของ ฝ่ ายปกครอง
อาจเกิดความไม่ชอบด้วยกฎหมายเกิดขึ้น (Abuse) กฎหมายปกครองจะเป็ นกฎหมายที่เข้ามาควบคุม ตรวจสอบ
และอาจนาไปสู่การยกเลิกเพิกถอนกฎหรื อคาสัง่ ทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
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ลักษณะของกฎหมายปกครอง กฎหมายปกครองจะลักษณะทางกฎหมายที่ แตกต่างไปจากกฎหมาย
เอกชน (กฎหมายแพ่งและ พาณิ ชย์) โดยสามารถแบ่งแยกลักษณะของกฎหมายปกครอง ตามเกณฑ์ที่ใช้ในการ
แบ่งแยกกฎหมายเอกชน ออกจากกฎหมายมหาชน เกณฑ์การแบ่งแยกและผลของการแบ่งแยกกฎหมายทั้งสอง
ประเภท มีดงั นี้
1. เกณฑ์ดา้ นองค์กร ความสัมพันธ์ตามกฎหมายปกครอง คู่นิติสมั พันธ์อย่างน้อยฝ่ ายหนึ่งจะต้องเป็ นฝ่ าย
ปกครอง อาจจะ เป็ นฝ่ ายปกครองกับเอกชน หรื อฝ่ ายปกครองกับฝ่ ายปกครองด้วยกันเอง ถ้านิ ติสัมพันธ์น้ นั
เกิ ดขึ้นระหว่าง เอกชนด้วยกันเองจะไม่เข้าลักษณะของกฎหมายปกครอง (สิ่ งที่ ตอ้ งระวัง คือ อาจมีเอกชนบาง
จาพวกที่ได้รับมอบอานาจจากกฎหมายให้ทาหน้าที่เสมือนฝ่ าย ปกครอง เช่น สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.)
ซึ่งเป็ นเอกชน แต่ได้รับอานาจจากพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ให้มีอานาจอนุญาตอนุมตั ิการตรวจสภาพรถ
หรื อสภาทนายความซึ่ งมีฐานะเป็ นเอกชน แต่ได้รับ มอบอานาจจากพระราชบัญญัติสภาทนายความ พ.ศ. 2528 มี
อานาจออกคาสัง่ พักใช้เพิกถอนใบประกอบ วิชาชีพทนายความได้)
2. เกณฑ์ดา้ นอานาจ การก่อนิติสมั พันธ์ตามกฎหมายปกครอง ฝ่ ายปกครองจะต้องมีอานาจในการก่อนิ ติ
สัมพันธ์โดยต้อง อาศัยอานาจจากกฎหมาย (มีพระราชบัญญัติหรื อพระราชกาหนดให้อานาจ) จึ งจะมีอานาจใน
การก่ อ นิ ติ สัม พัน ธ์ กับเอกชน ตามหลัก การที่ ว่า “ไม่ มี ก ฎหมายมี อ านาจ” ซึ่ ง ต่ า งจากการก่ อ นิ ติ สัมพันธ์ตาม
กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ระหว่างเอกชนด้วยกัน ที่ ใช้หลักการที่ ว่า “ไม่มีกฎหมายห้ามย่อมทาได้” เช่น การทา
สัญญาบาง ประเภทที่ไม่มีในเอกเทศสัญญา คู่กรณี อาจตกลงเนื้อหาในสัญญาได้เองตราบเท่าที่ไม่ขดั ต่อกฎหมาย
หรื อ ความสงบเรี ยบร้อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน ซึ่งเรี ยกว่า สัญญาไม่มีชื่อ
3. เกณฑ์ดา้ นความสัมพันธ์เชิงอานาจ การก่อนิติสมั พันธ์ตามกฎหมายปกครอง ความสัมพันธ์เชิงอานาจ
ฝ่ ายปกครองจะมีอานาจเหนื อกว่า เอกชนที่ ก่อนิ ติสัมพันธ์ฝ่ายเดียวโดยที่เอกชนไม่จะเป็ นต้องสมัครใจยินยอม
เนื่ องจากฝ่ ายปกครองอาศัยอานาจ จากกฎหมาย (พระราชบัญญัติหรื อพระราชกาหนด) ซึ่ งเรี ยกว่า อานาจมหาชน
(Public Puissance) ซึ่ งมี วัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์สาธารณะ (Public Interest) ดังนั้นฝ่ ายปกครองจึ งสามารถ
อาศัยอานาจจาก กฎหมายก่อนิ ติสัมพันธ์ฝ่ายเดียวกระทบต่อสิ ทธิ เสรี ภาพของเอกชนได้เพื่อประโยชน์สาธารณะ
ซึ่ งต่างจากนิ ติ สัมพันธ์ระหว่างเอกชนด้วยกันเองซึ่ งเกิ ดบนความสมัครใจยินยอมโดยที่ แต่ละฝ่ ายไม่มีอานาจ
เหนือกว่าอีกฝ่ ายหนึ่ง
4. เกณฑ์ด้านวัตถุประสงค์ของการก่อนิ ติสัมพันธ์ การก่ อนิ ติสัมพันธ์ตามกฎหมายปกครองนั้น ฝ่ าย
ปกครองจะต้องมีวตั ถุประสงค์ในการก่อนิ ติสัมพันธ์ เพื่อประโยชน์สาธารณะ (Public Interest) ตามวัตถุประสงค์
ของกฎหมายที่ ให้อานาจเท่านั้น ฝ่ ายปกครองจะ มี วตั ถุประสงค์ในการใช้อานาจออก กฎ คาสั่งทางปกครอง
กระทาการทางกายภาพ เป็ นวัตถุประสงค์อย่างอื่น ไม่ได้ เช่น ผูบ้ งั คับบัญชาสั่งลงโทษทางวินัยเพื่อกลัน่ แกล้ง
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ซึ่ งเป็ นวัตถุประสงค์ส่วนตัว การใช้ อานาจเช่นนี้ จะทาให้คาสัง่ ลงโทษเป็ นคาสัง่ ที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย เพราะเป็ นการบิดผันอานาจ (Abuse of Power) ซึ่ งต่างจากการก่อนิติสัมพันธ์ตามกฎหมายเอกชน ซึ่ งมุ่ง
เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเป็ นหลัก
5. เกณฑ์ดา้ นการตรวจสอบการก่อนิ ติสัมพันธ์ในกฎหมายปกครอง เมื่อฝ่ ายปกครองก่อนิ ติสัมพันธ์กบั
เอกชนขึ้นโดยการออกกฎ คาสัง่ ทางปกครอง หรื อกระทาการ ทางกายภาพขึ้น ฝ่ ายอาจถูกตรวจสอบความชอบ
ด้วยกฎหมายของการกระทาทางปกครองนั้นตามหลักความชอบ ด้วยกฎหมายของการกระทาทางปกครอง
(Principle of Legality of Administrative Acts) ทั้งในแง่ของ กระบวนการ (Procedure) ออกกฎ คาสัง่ ทางปกครอง
การกระทาทางกายภาพว่าเป็ นไปตามกระบวนการที่ กฎหมายกาหนดหรื อไม่ และในแง่ของเนื้อหา (Substantive)
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ว่า เนื้ อหาของกฎ คาสั่งทางปกครอง การกระทาทางกายภาพ ที่กระทบต่อสิ ทธิ เสรี ภาพของเอกชนนั้นชอบด้วย
กฎหมายหรื อไม่
6. เกณฑ์ด้านการแก้ไข-เยียวยา การกระทาทางปกครองที่ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณี ที่ฝ่ายปกครอง
กระทาการทางปกครองที่ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย การแก้ไขเยียวยาก็คือ การยกเลิก เพิกถอนการกระทาทางปกครอง
นั้นเสี ย ซึ่ งอาจะเป็ นการยกเลิ กเพิกถอนโดยฝ่ ายปกครองเอง (คื อ การควบคุ ม ภายในฝ่ ายปกครอง เช่ น การ
อุทธรณ์) หรื อการยกเลิกเพิกถอนโดยองค์กรภายนอก ได้แก่ ศาลปกครอง รวมถึงกรณี ที่การกระทาทางปกครองที่
ไม่ชอบด้วยกฎหมายได้ก่อให้เกิดความเสี ยหายขึ้น ฝ่ ายปกครองจะต้อง ชดใช้เยียวยาความเสี ยหายนั้น ดังนั้นคดี
ปกครองจึงไม่ใช่เรื่ องทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับฝ่ ายปกครองแต่อย่างใด เช่น ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง ความผิด
ต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ ส่วนนี้ตอ้ งพิจารณาโทษโดยศาลยุติธรรม เป็ นต้น

2.4 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
เฉลิมชัย เก็จรัมย์ และ ประชัน คะเนวัน (2556). ศึ กษาเรื่ องความคิดเห็ นของประชาชนเกี่ ยวกับการ
ให้บริ การสาธารณะของเทศบาลตาบลอุดมธรรม อาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์. วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความ
คิดเห็นของประชาชนในภาพรวมเกี่ยวกับการบริ การสาธารณะของเทศบาลตาบลอุดมธรรม อาเภอกระสัง จังหวัด
บุรีรัมย์ ใน 4 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาระบบสาธารณู ปโภค ด้านการส่ งเสริ มอาชีพ ด้านสาธารณสุ ข และด้านการ
จัดการสิ่ งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ และ 2) ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการบริ การสาธารณะของ
เทศบาลตาบลอุดมธรรม อาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ใน 4 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ด้านการ
ส่งเสริ มอาชีพ ด้านสาธารณสุข และด้านการจัดการสิ่ งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ ผลการศึกษา พบว่า ความคิดเห็น
ของประชาชนเกี่ยวกับการให้บริ การสาธารณะของเทศบาลตาบลอุดมธรรม อาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ภาพรวม
อยูใ่ นระดับปานกลางและเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคมีค่าเฉลี่ยสูงสุดและ
อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านสาธารณสุ ข ส่ วนด้านที่ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุ ด คือ ด้านการจัดการสิ่ งแวดล้อมและ
มลพิษต่าง ๆ กรณี ดา้ นอื่น ๆ อยูใ่ นระดับ ปานกลาง จากการศึกษาในส่วนของความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ
พบว่า ประชาชนแสดงความคิดเห็ นเป็ นจานวนมากที่ สุดในเรื่ อง ควรจัดให้มีรถเก็บขยะเข้าไปเก็บขยะในเขต
ชุมชน รองลงมา คือ ควรส่ งเสริ มด้านการประกอบอาชีพให้กบั ประชาชนในเขตเทศบาลให้มากขึ้น และควรให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการดาเนินโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับสาธารณะ ตามลาดับ
อัษฎา ผาใต้. (2557). ศึ กษาเรื่ องความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การของเทศบาล ตาบล
ตองโขบ อาเภอโคกศรี สุพรรณ จังหวัดสกลนคร. วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรี ยบเที ยบความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การของเทศบาลตาบลตองโขบ อาเภอโคกศรี สุพรรณ จังหวัดสกลนคร
ผลการศึ ก ษาพบว่ า ความพึ ง พอใจของประชาชนต่ อ การให้ บ ริ การของเทศบาลต าบลตองโขบ อ าเภอ
โคกศรี สุพ รรณ จัง หวัด สกลนครโดยภาพรวมและรายด้า น พบว่า อยู่ใ นระดับ ปานกลางทุ ก ด้า น ส่ ว นการ
เปรี ยบเที ยบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การของเทศบาลตาบลตองโขบ อาเภอโคกศรี สุพรรณ
จังหวัดสกลนคร จาแนกตามคุณลักษณะส่ วนบุคคล ได้ดงั นี้ จาแนกตามเพศ พบว่า กลุ่มที่ มีเพศต่างกัน มีระดับ
ความพึงพอใจในการให้บริ การของเทศบาลตาบลตองโขบโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน จาแนกตาม
อาชีพ พบว่า กลุ่มที่มีอาชีพต่างกัน มีระดับความพึงพอใจในการให้บริ การของเทศบาลตาบลตองโขบโดยภาพรวม
และรายด้านไม่แตกต่างกัน จาแนกตามรายได้ พบว่า กลุ่มที่มีรายได้ต่างกัน มีระดับความพึงพอใจในการให้บริ การ
ของเทศบาลตาบลตองโขบ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านมีความแตกต่างกันอย่างมี
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นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ ด้านการให้บริ การที่น่าเชื่อถือ และจาแนกตามเขตที่อยูอ่ าศัย พบว่า กลุ่มที่มี
เขตที่อยูอ่ าศัยต่างกัน มีระดับความ พึงพอใจในการให้บริ การของเทศบาลตาบลตองโขบ โดยภาพรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 จานวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการให้บริ การที่ตรงเวลา ด้านการให้บริ การที่มีความก้าวหน้า และด้าน
การให้บริ การอย่างถูกต้อง
วินัย วงศ์อาสา และ ภัชราภรณ์ ไชยรั ตน์ (2559). ความพึงพอใจของประชาชนต่อ การจัดบริ ก าร
สาธารณะขององค์การบริ หารส่ วนตาบลนาพู่ อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี . วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการได้รับ
ประโยชน์และความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริ การสาธารณะขององค์การบริ หารส่วนตาบลนาพู่ และ 2.
เสนอแนะแนวทางการปรับปรุ งการจัดบริ การสาธารณะขององค์การบริ หารส่ วนตาบลนาพู่ ผลการศึกษา พบว่า
บริ การสาธารณะที่องค์การบริ หารส่ วนตาบลนาพูจ่ ดั บริ การได้อย่างทัว่ ถึงและส่งผลให้ประชาชนมีความพึงพอใจ
ในระดับมาก มีเพียงภารกิ จเดียว คือ บริ การด้านสังคมและสาธารณสุ ข ส่ วนในด้านอื่น ๆ ได้แก่ ด้านการศึกษา
โครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ ชุมชน การจัดการภัยพิบตั ิและการจัดระเบียบชุมชนและการจัดการสิ่ งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ยังไม่สามารถจัดบริ การได้อย่างทัว่ ถึง ส่งผลให้ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
นอกจากนี้ยงั มีบริ การบางเรื่ องที่องค์การบริ หารส่ วนตาบลนาพู่ไม่สามารถจัดบริ การได้อย่างทัว่ ถึงและประชาชน
ชนมีความพึงพอใจในระดับน้อย โดยมีขอ้ เสนอแนะว่าควรมีการดาเนิ นภารกิจแบบเฉพาะเจาะจง พัฒนาคุณภาพ
การบริ การสาธารณะให้ดียงิ่ ขึ้นและมีการบริ หารเชิงระบบให้มากขึ้น
อภิศกั ดิ์ วิลยั สุ ทธิ์ และ สิ ทธิ ชยั ตันศรี สกุล. (2559). ศึกษาเรื่ องความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพ
การให้บริ การสาธารณะ. วัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพการ ให้บริ การสาธารณะ
ของเจ้าหน้าที่กองช่างองค์การบริ หารส่ วนตาบลโนนแดง อาเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษา พบว่า
ความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริ การสาธารณะของเจ้าหน้าที่ กองช่างองค์การบริ หารส่ วนตาบล
โนนแดง อ าเภอบรบื อ จัง หวัด มหาสารคาม พบว่า ประชาชนใน เขตองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลโนนแดง
อาเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม มีความคิดเห็นว่า คุณภาพการให้บริ การสาธารณะของกองช่าง องค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลโนนแดง อาเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( X =3.44) เพื่อเปรี ยบเทียบ
ความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริ การสาธารณะของเจ้าหน้าที่ กองช่างองค์การบริ หารส่ วนตาบล
โนนแดง อ าเภอบรบื อ จัง หวัด มหาสารคาม จ าแนก ตามเพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา อาชี พ และรายได้พ บว่า
ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริ การสาธารณะ
ของเจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริ หารส่วนตาบลโนนแดง ทั้งโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
สุ ดารัตน์ สุ ดสมบูรณ์ อัสมา พิมพ์ประพันธ์ เสาวรัตน์ บุษรานนท์ รัศมี ศรี บุญ และ สุ ภาวดี คชนูด.
(2561) ศึกษาเรื่ องความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการจัดบริ การสาธารณะของเทศบาลตาบลชะมาย อาเภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรี ธรรมราช มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการจัดบริ การสาธารณะของ
เทศบาลตาบลชะมาย อาเภอทุ่ งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช 2) เปรี ยบเที ยบระดับความคิดเห็ นของประชาชนที่ มีต่อการ
จัดบริ การสาธารณะของเทศบาลตาบลชะมาย ตามตัวแปรอิสระคือ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ และ ระดับการศึกษา และ 3)
ศึ กษาปั ญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่ มี ต่อการจัดบริ การสาธารณะของเทศบาลตาบลชะมาย อาเภอทุ่ งสง จังหวัด
นครศรี ธรรมราช กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ประชาชนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไปที่มีภูมิลาเนาในเขตเทศบาลตาบลชะมาย
จานวน 400 คน เครื่ องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลได้แก่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดี ยว (One way ANOVA) และ
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เปรี ยบเทียบความแตกต่างเป็ นรายคู่ โดยใช้วธิ ีเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยแบบ LSD ผลการวิจยั พบว่าความคิดเห็นของประชาชนที่มี
ต่อการจัดบริ การสาธารณะของเทศบาลตาบลชะมาย อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
( X =3.39) เมื่อจาแนกเป็ นรายด้านพบว่า ประชาชนผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในด้านการส่ งเสริ มการศึกษาเด็กและ
เยาวชนมากที่สุด ( X =3.76) และด้านการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยน้อยที่สุด ( X =3.12) ผลการเปรี ยบเทียบระดับความ
คิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการจัดบริ การสาธารณะของเทศบาลตาบลชะมาย ตามตัวแปรอิสระคือ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ
และ ระดับการศึกษาโดยรวม พบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ส่วนปั ญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะที่มีตอ่
การจัดบริ การสาธารณะให้กบั ประชาชนของเทศบาลตาบลชะมาย พบว่าประชาชนยังขาดการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาท้องถิ่น
ร่ วมกับเทศบาล สาหรับข้อเสนอแนะที่สาคัญได้แก่ การสร้างความร่ วมมือ ความตระหนัก และการรับรู ้ของทุกภาคส่ วนใน
การขับเคลื่อนการจัดบริ การสาธารณะภายในเขตเทศบาลตาบลชะมาย
ั ญา ใจเย็น อัญชลี แพรกปาน วิไลวรรณ ชานาญคา และ
รัฐศวรรธน์ กิ่งแก้ว คนึ งนิ จ ศรี สุวรรณ สุ กญ
ทรายทอง เสมอภาค. (2562). ศึ กษาเรื่ องการประเมินผลการบริ การสาธารณะของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด
นครศรี ธรรมราช ประจาปี งบประมาณ 2560 วัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการบริ การสาธารณะด้านการดาเนินงาน
ตามภารกิจต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประจาปี งบประมาณ 2560 ผลการศึกษา พบว่า
ผลการประเมิ น การบริ การสาธารณะด้า นการดาเนิ นงานตามภารกิ จต่ าง ๆ ของเทศบาลเมื อ งทุ่ งสง จัง หวัด
นครศรี ธรรมราช ในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( X =3.273) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ประชาชนผูต้ อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นในด้านการส่ งเสริ ม สนับสนุน กีฬาและนันทนาการมากที่สุด ( X =3.316) รองลงมา
คือ ด้านการส่ งเสริ มศิ ลปวัฒนธรรม ศาสนา จารี ตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ( X =3.280) ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ( X =3.260) ด้านการศึ กษา ( X =3.257) ด้านการส่ งเสริ มคุ ณภาพชี วิต ( X =3.235) ด้านการจัดระเบี ยบ
ชุมชนและการรักษาความสงบเรี ยบร้อย ( X =3.231) ด้านการบริ หารจัดการเทศบาล ( X =3.212) ด้านการบริ หาร
จัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ( X =3.177) และด้านเศรษฐกิจ การวางแผนส่ งเสริ มการ
ลงทุ น พาณิ ชกรรม และการท่ องเที่ ยว ( X =3.112) ตามลาดับ จากผลการศึ กษามี ขอ้ เสนอแนะว่า 1) ผูบ้ ริ หาร
เทศบาลเมืองทุ่งสง ควรนาผลจากการวิจยั ไปกาหนดการดาเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ การกาหนดนโยบายเร่ งด่วน
แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองทุ่งสง และการรักษาความสะอาดเพื่อให้สอดคล้องกับความ
คิดเห็นของประชาชน และ 2) หน่วยงานที่รับผิดชอบการดาเนิ นงานด้านต่าง ๆ ควรพิจารณาข้อมูลผลการศึกษา
อย่างละเอียด เพื่อจะได้นาไปปรับปรุ งการดาเนินงานเพื่อประชาชนมีความคิดเห็นในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
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บทที่ 2
แนวคิดและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การประเมินครั้งนี้ผปู ้ ระเมินได้คน้ คว้าหาข้อมูลจากแห่งต่าง ๆ เพื่อนามาสนับสนุนการประเมินในครั้ง
นี้ รวมทั้งได้นาแนวคิดและงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ งเคยมีผูศ้ ึ กษาไว้แล้วมาใช้เป็ นแนวทางในประเมิน ซึ่ งได้แก่
แนวคิ ด เกี่ ย วกับการเมื องการปกครองท้อ งถิ่ นไทย หลัก กฎหมายเกี่ ยวกับบริ ก ารสาธารณะ แนวคิ ด เกี่ ยวกับ
กฎหมายปกครอง และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียด ดังนี้

2.1 แนวคิดเกีย่ วกับการเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย
ธเนศวร์ เจริ ญเมือง (2550) เสนอว่า การปกครองท้องถิ่นกับการบริ หารจัดการท้องถิ่น : อีกมิติหนึ่งของ
อารยธรรมโลก. การปกครองส่ วนท้องถิ่น หรื อการปกครองท้องถิ่น เป็ นรู ปแบบการปกครองที่ จาเป็ นและมี
ความส าคัญ ในทางการเมื อ งการปกครองของชุ ม ชนต่ า ง ๆ เฉพาะอย่ า งยิ่ ง ชุ ม ชนที่ มี ก ารปกครองระบบ
ประชาธิ ปไตย ซึ่ งกล่าวในทางทฤษฎี และแนวความคิดทางปกครอง จะเห็ นได้ว่า รัฐบาลซึ่ งเป็ นกลไกในการ
บริ หารการปกครองของรัฐนั้น ย่อมมีภาระหน้าที่อย่างมากมายในการบริ หารประเทศให้ประชาชนได้รับความสุ ข
ความสะดวกสบายในการดารงชี วิต (Well Being) อีกทั้งความมัน่ คงแห่ งชาติท้ งั ในทางการเมือง เศรษฐกิ จ และ
สังคม (National Security) แต่ย่อมเป็ นไปไม่ได้ที่รัฐบาลจะดูแลและจัดทาบริ การให้กับประชาชนได้ทวั่ ถึงทุก
ชุมชนของประเทศ เพราะอาจจะเกิ ดปั ญหาเกี่ ยวกับความล่าช้าในการดาเนิ นงาน การที่ อาจจะไม่สนองตอบต่อ
ความต้องการของแต่ละชุมชนได้ และรวมทั้งข้อจากัดเกี่ยวกับงบประมาณ (Budget) และตัวบุคคลหรื อเจ้าหน้าที่
ดาเนิ นงานให้ทวั่ ถึงได้ เมื่อเป็ นดังนี้ การลดภาระของรั ฐบาลโดยการให้ประชาชนได้เข้ามามี ส่วนร่ วมในการ
ปกครองตนเองเพื่อการสนองตอบต่อความต้องการของชุมชน จะได้เกิดความสะดวก รวดเร็ ว และตรงกับความมุ่ง
ประสงค์ของชุมชนนั้น ๆ จึงเป็ นผลให้การปกครองท้องถิ่นมีบทบาทและความสาคัญเกิดขึ้น
จากแนวความคิดในการปกครองส่ วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ทางการปกครองของรั ฐบาล
ในอันที่ จะรั กษาความมัน่ คงและความผาสุ ขของประชาชน ยึดหลักการกระจายอานาจปกครอง และเพื่อให้
สอดคล้องกับหลักการประชาธิ ปไตย โดยประชาชนมี ส่วนร่ ว มในการปกครองตนเอง ความสาคัญของการ
ปกครองท้องถิ่นสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1) การปกครองท้องถิ่น คือ รากฐานของการปกครองระบอบประชาธิ ปไตย เพราะการปกครองท้องถิ่น
จะเป็ นสถาบันฝึ กสอนการเมืองการปกครองให้แก่ประชาชน ให้ประชาชนรู ้สึกว่าตนมีความเกี่ ยวพันมีส่วนได้
ส่ วนเสี ยในการปกครอง การบริ หารท้องถิ่น เกิดความรับผิดชอบ และหวงแหนต่อประโยชน์อนั พึงมีต่อท้องถิ่นที่
ตนอยูอ่ าศัยอันจะนามาซึ่งความศรัทธาเลื่อมใสในระบอบการปกครองประชาธิปไตยในที่สุด
2) การปกครองท้องถิ่นทาให้ประชาชนรู ้จกั ท้องถิ่นการปกครองตนเอง (Self Government) หัวใจของ
การปกครองระบอบประชาธิ ปไตย ประการหนึ่ งก็คือ การปกครองตนเองมิใช่เป็ นการปกครองอันเกิดจากคาสั่ง
เบื้องบน โดยเป็ นการที่ประชาชนมีส่วนร่ วมในการปกครอง ซึ่ งผูบ้ ริ หารท้องถิ่นนอกจากจะได้รับเลือกตั้งมาเพื่อ
รั บผิดชอบบริ หารท้องถิ่ นโดยอาศัยความร่ วมมื อร่ วมใจจากประชาชนแล้ว ผูบ้ ริ หารท้องถิ่ นจะต้องฟั งเสี ย ง
ประชาชนด้วยวิถีทางประชาธิ ปไตยประชาชนออกเสี ยงประชามติ (Reference) ให้ประชาชนมีอานาจถอดถอน
(Recall) ซึ่ งจะทาให้ประชาชนเกิดความสานึ กในความสาคัญของตนเองต่อท้องถิ่น และมีส่วนรับรู ้ถึงปั ญหาและ
แก้ไขปั ญหาท้องถิ่นของตน
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3) การปกครองท้องถิ่ นเป็ นการแบ่ งเบาภาระของรั ฐบาล ซึ่ งเป็ นหลักสาคัญของการกระจายอานาจ
เนื่องจากภารกิจของรัฐบาลมีอยูอ่ ย่างกว้างขวาง นับวันจะขยายเพิ่มขึ้น ขณะที่แต่ละท้องถิ่นย่อมมีปัญหาและความ
ต้องการที่แตกต่างกัน ประชาชนจึงเป็ นผูม้ ีความเหมาะสมที่จะแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นนั้นมากที่สุด และ
กิ จ การบางอย่า งเป็ นเรื่ อ งเฉพาะท้อ งถิ่ น ไม่ เ กี่ ย วกับท้อ งถิ่ น อื่ น ๆ และไม่ มี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย ต่อประเทศโดย
ส่ วนรวม จึงเป็ นการสมควรที่จะให้ประชาชนท้องถิ่นดาเนินการดังกล่าวเอง ทั้งนี้ การแบ่งเบาภาระดังกล่าวทาให้
รัฐบาลมีเวลาที่จะดาเนินการในเรื่ องที่สาคัญ ๆ หรื อกิจการใหญ่ ๆ ระดับชาติอนั เป็ นประโยชน์ต่อประเทศชาติโดย
ส่วนรวม และมีความคล่องตัวในการดาเนินงานของรัฐบาลจะมีมากขึ้น
4) การปกครองท้องถิ่นสามารถสนองตอบความต้องการของท้องถิ่นตรงเป้ าหมายและมีประสิ ทธิ ภาพ
เนื่องจากท้องถิ่นมีความแตกต่างกันไม่วา่ ทางสภาพภูมิศาสตร์ ทรัพยากร ประชาชน ความต้องการ และปั ญหาย่อม
ต่างกันออกไป ผูท้ ี่ให้บริ การหรื อแก้ไขปั ญหาให้ถูกจุดและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนได้เป็ นอย่าง
ดีก็ คือ หน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้นเอง
5) การปกครองท้องถิ่นจะเป็ นแหล่งสร้างผูน้ าทางการเมืองและการบริ หารของประเทศในอนาคต ผูน้ า
หน่ วยการปกครองท้องถิ่นย่อมเรี ยนรู ้ประสบการณ์ทางการเมือง การเลือกตั้ง การสนับสนุ นจากประชาชนใน
ท้องถิ่นย่อมเป็ นพื้นฐานที่ดีต่ออนาคตทางการเมืองของตน และยังฝึ กฝนทักษะทางการบริ หารงานในท้องถิ่นอีก
ด้วย
6) การปกครองท้องถิ่นโดยยึดหลักการกระจายอานาจ ทาให้เกิดการพัฒนาชนบทแบบพึ่งตนเองทั้งทาง
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
โดยสรุ ป ความสาคัญของการปกครองส่ วนท้องถิ่น สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ด้าน คือ ด้านการเมืองการ
ปกครอง และการบริ ห าร กล่ า วคื อ ในด้า นการเมื อ งการปกครองนั้นเป็ นการปู พ้ื นฐานการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยและเรี ยนรู ้การปกครองตนเอง ส่วนด้านการบริ หารนั้น เป็ นการแบ่งเบาภาระรัฐบาลและประชาชน
ในท้องถิ่นได้หาทางสนองแก้ปัญหาด้วยตนเอง ด้วยกลไกการบริ หารต่าง ๆ ทั้งในแง่ของการบริ หารงานบุคคล
การงบประมาณ และการจัดการ เป็ นต้น

2.2 หลักกฎหมายเกีย่ วกับบริการสาธารณะ
นันทวัฒน์ บรมานันท์ (2543) เสนอว่าหลักนิ ติธรรมกับการบริ การสาธารณะของรั ฐ ดังที่ ได้กล่าว
มาแล้วข้างต้นว่า การลดปั ญหาความเหลื่อมล้ าและช่องว่างดังกล่าวเป็ นภารกิจ ของรัฐที่ตอ้ งจัดทาขึ้น เพื่อสนอง
ความต้องการของประชาชนโดยส่ วนรวม ไม่ว่าจะเป็ นหน้าที่จดั ระบบ สวัสดิ การสังคมให้แก่ประชาชนทุกคน
รวมถึงการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและการบริ การทาง สังคม อันมีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดให้มีความ
เหมาะสมมีคุณภาพและมีความเป็ นธรรมตาม หลักนิ ติธรรม (Rule of Law) ซึ่ งการดาเนิ นการดังกล่าวก็คือ “การ
บริ การสาธารณะ” นัน่ เอง ความหมายของการบริ การสาธารณะ (Public Service) “การบริ การสาธารณะ” หมายถึง
กิ จ การที่ อ ยู่ใ นความอ านวยการหรื อ อยู่ใ นการควบคุ ม ของ ฝ่ ายปกครองที่ จัดทาขึ้ น โดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์เพื่อ
ตอบสนองความต้องการส่ วนรวมของประชาชน กล่าวอีกนัยหนึ่ ง บริ การสาธารณะเป็ นกิ จกรรมที่เกี่ ยวข้องกับ
ประโยชน์สาธารณะที่ดาเนินการจัดทา ขึ้นโดยบุคคลในกฎหมายมหาชนหรื อโดยเอกชน ซึ่ งฝ่ ายปกครองต้องใช้
อานาจในการกากับดูแล บางประการและอยู่ภายใต้ระบบพิเศษ ทั้งนี้ บริ การสาธารณะแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท
ใหญ่ ๆ ดังนี้คือ
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1. บริ การสาธารณะปกครอง คือ กิจกรรมที่โดยสภาพแล้วเป็ นงานในหน้าที่ของ ฝ่ ายปกครองที่จะต้อง
จัดทาเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็ นเรื่ อง การดูแลความปลอดภัยและความ
สงบสุ ขของชุมชน ซึ่ งรัฐหรื อฝ่ ายปกครองจัดทาให้ประชาชนโดยไม่ ต้องเสี ยค่าตอบแทน นอกจากนี้ เนื่ องจาก
เนื้อหาของบริ การสาธารณะทางปกครองจะเป็ นเรื่ องที่เป็ น หน้าที่เฉพาะของฝ่ ายปกครองที่ตอ้ งอาศัยเทคนิคพิเศษ
รวมทั้งอานาจพิเศษของฝ่ ายปกครองตาม กฎหมายมหาชนในการจัดทาบริ การสาธารณะด้วย ดังนั้นบริ การ
สาธารณะประเภทนี้ ฝ่ายปกครองจึงไม่สามารถมอบให้องค์กรอื่นหรื อเอกชนเข้ามาดาเนิ นการแทนได้ตวั อย่าง
บริ การสาธารณะทางปกครองดังกล่าวข้างต้น เช่น กิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับการรักษาความสงบภายใน การป้ องกัน
ประเทศ การสาธารณสุข การอานวยความ เป็ นต้น
ยุติธรรม การต่างประเทศ และการคลัง เป็ นต้น ซึ่ งแต่เดิ มนั้น บริ การสาธารณะทุกประเภทจัดว่าเป็ น
บริ การสาธารณะทางปกครองทั้งสิ้ น แต่ต่อมาเมื่อกิจกรรมเหล่านี้ มีมากขึ้น และมีรูปแบบและวิธีการในการจัดทา
ที่ แตกต่างกันออกไปจึงเกิดประเภทใหม่ๆ ของบริ การสาธารณะขึ้นมาอีก
2. บริ การสาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิ ชยกรรม คือ บริ การสาธารณะที่ เน้นทางด้านการผลิต
การจาหน่าย การให้บริ การและมีการแบ่งปั นผลประโยชน์ที่ได้รับดังเช่นกิจการ ของเอกชน (วิสาหกิจเอกชน) ซึ่ง
มีความแตกต่างกับบริ การสาธารณะทางปกครองอยูด่ ว้ ยกัน 4 ประการ คือ 1) วัตถุแห่ งบริ การ บริ การสาธารณะ
ทางปกครองจะมีวตั ถุแห่งบริ การเพื่อสนอง ความต้องการของประชาชนในประเทศแต่เพียงอย่างเดียว ส่วนบริ การ
สาธารณะทางอุตสาหกรรมและ พาณิ ชยกรรมนั้น มีวตั ถุแห่ งบริ การด้านเศรษฐกิจเหมือนกับวิสาหกิจเอกชน คือ
เน้นทางด้านการผลิต การจาหน่าย การให้บริ การ และมีการแบ่งปั นผลประโยชน์ที่ได้รับ เช่น กิจการของเอกชน
เป็ นต้น 2) วิธีปฏิ บัติงาน บริ การสาธารณะทางปกครองจะมีวิธีปฏิ บตั ิ งานที่ รัฐสร้ างขึ้นมา เป็ นแบบเดี ยวกันมี
ระบบบังคับ บัญชาซึ่งใช้กบั ผูป้ ฏิบตั ิงานทุกคน ในขณะที่บริ การสาธารณะทาง อุตสาหกรรมและพาณิ ชยกรรมจะ
มีวิธีปฏิบตั ิงานที่สร้างขึ้นมาเองแตกต่างไปจากบริ การสาธารณะที่มี ลักษณะทางปกครอง ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความ
คล่องตัวและเหมาะสมในการดาเนิ นการ 3) แหล่งที่มาของเงินทุน บริ การสาธารณะทางปกครองจะมีแหล่งที่ มา
ของเงินทุน จากรัฐแต่เพียงอย่างเดียว โดยรัฐจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบเงิ นทุนทั้งหมดที่นามาใช้จ่ายในการดาเนิ นการ
ส่ วนบริ การสาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิ ชยกรรมนั้น แหล่งรายได้ส่วนใหญ่จะมาจาก ค่าตอบแทนการ
บริ การของผูใ้ ช้บริ การ และ 4) ผูใ้ ช้บริ การ สถานภาพของผูใ้ ช้บริ การสาธารณะทางปกครองนั้นจะถูกกาหนด โดย
กฎข้อบังคับทั้งหมด ซึ่ งรวมตั้งแต่การกาหนดองค์กร การจัดองค์กรและการปฏิ บัติงาน ดังนั้น ความสัมพันธ์
ระหว่างผูใ้ ช้บริ การกับผูใ้ ห้บริ การสาธารณะประเภทนี้ จึงมีลกั ษณะเป็ นนิ ติกรรมที่มี เงื่อนไขและไม่เท่าเทียมกัน
ในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างผูใ้ ช้บริ การของบริ การสาธารณะทาง อุตสาหกรรมและพาณิ ชยกรรมจะมีลกั ษณะ
เสมอภาคกัน เพราะถูกกาหนดโดยสัญญาตามกฎหมายเอกชน
3. บริ การสาธารณะทางสังคมและวัฒนธรรม คือ บริ การสาธารณะที่ เป็ นการให้บริ การทางสังคมและ
วัฒนธรรมที่ตอ้ งการความอิ สระคล่องตัวในการทางานโดยไม่มุ่งเน้นการแสวงหากาไร เช่น การแสดงนาฏศิลป์
พิพิธภัณฑ์การกี ฬา การศึ กษาวิจัย เป็ นต้น ดังนั้น การบริ การสาธารณะจึ งเป็ นการดาเนิ นการของรั ฐหรื อฝ่ าย
ปกครองในการกิจการที่อยู่ ในความอานวยการหรื อในกากับดูแลของฝ่ ายปกครองที่จดั ทาเพื่อสนองความต้องการ
ส่ วนรวมของ ประชาชนทุ กคน ทั้งด้านการศึ กษา สุ ขภาพอนามัย การทางาน การมี รายได้รวมถึ งการเข้า ถึ ง
กระบวนการยุติธรรม และการบริ การทางสังคม โดยรัฐหรื อฝ่ ายปกครองต้องดาเนิ นการให้อย่างเหมาะสม และมี
คุณภาพ เพื่อสนองตอบต่อความจาเป็ นขั้นพื้นฐานของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีข้ ึน และสามารถพึ่งตนเองได้
อย่างทั่วถึ ง เหมาะสม และเป็ นธรรม อันจะเป็ นการช่ วยลดความเหลื่อมล้ าของสังคมและรายได้รวมถึงทาให้
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เศรษฐกิจโดยรวมดีข้ ึน เมื่อผูม้ ีรายได้นอ้ ยหรื อผูด้ อ้ ยโอกาสในสังคม สามารถเข้าถึงการบริ การสาธารณะต่าง ๆ ได้
อย่างทัว่ ถึง เหมาะสมและมีคุณภาพ ก็จะทาให้บุคคล เหล่านั้นสามารถพัฒนาตนเองให้เจริ ญเติบโตเป็ นทรัพยากร
ของชาติที่มีคุณภาพต่อไป โดยที่ การจัดทาบริ การสาธารณะมีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่ตอ้ งดาเนิ นการตามหลักนิ ติ
ธรรม ดังนั้น หลักเกณฑ์สาคัญในการจัดทาบริ การสาธารณะจึงได้ถูกสร้างขึ้นมาให้มีส่วนคล้ายกับหลักทัว่ ไป ของ
กฎหมายเกี่ยวกับบริ การสาธารณะ เพื่อเป็ นแนวทางในการพิจารณาถึงสถานภาพของบริ การ สาธารณะ กฎเกณฑ์
ของบริ การสาธารณะ อันประกอบด้วยหลัก 3 ประการ คือ 1) หลักว่าด้วยความเสมอภาค เป็ นหลักเกณฑ์ที่สาคัญ
ประการแรกในการจัดทาบริ การสาธารณะ ทั้งนี้ เนื่ องจากการที่ รัฐเข้า มาจัดทาบริ การสาธารณะนั้น รั ฐมิ ได้มี
จุ ด มุ่ ง หมายที่ จ ะจัด ท าบริ ก ารสาธารณะขึ้ น เพื่ อ ประโยชน์ ข อง ผูห้ นึ่ ง ผูใ้ ดโดยเฉพาะ แต่ เ ป็ นการจัด ท าเพื่ อ
ประโยชน์ของประชาชนทุกคน กิจการใดที่รัฐจัดทาเพื่อ บุคคลใดโดยเฉพาะจะไม่มีลกั ษณะเป็ นบริ การสาธารณะ
ประชาชนทุกคนย่อมมีสิทธิ ได้รับการปฏิบตั ิ หรื อได้รับผลประโยชน์จากบริ การสาธารณะอย่างเสมอภาคกัน เช่น
การให้บริ การแก่ประชาชน การรับสมัครงาน รัฐต้องให้บริ การสาธารณะโดยเท่าเทียมกัน จะเลือกปฏิบตั ิให้แก่ผู ้
นับถือศาสนาใด ศาสนาหนึ่ ง หรื อสี ผิว หรื อเพศใดเพศหนึ่ งมิได้เพราะจะขัดกับหลักการดังกล่าว 2) หลักว่าด้วย
ความต่อเนื่อง เนื่องจากบริ การสาธารณะเป็ นกิจการที่มีความจาเป็ นสาหรับประชาชน ดังนั้นหากบริ การ สาธารณะ
หยุดชะงักลงไม่วา่ ด้วยเหตุใดก็ตาม ประชาชนผูใ้ ช้บริ การสาธารณะย่อมได้รับความ เดือดร้อนเสี ยหายได้ดงั นั้น
ต้องมีความต่อเนื่ องตลอดเวลา เช่น การไฟฟ้าจะมีการนัดหยุดงานเพื่อ เรี ยกร้องเงินเดือน โดยไม่ยอมจ่ายไฟฟ้ า
ให้แก่ทอ้ งถิ่นย่อมทาไม่ได้เพราะอาจทาให้เกิดความเสี ยหาย แก่ประชาชนในท้องถิ่นนั้น นอกจากนี้ หลักว่าด้วย
ความต่อเนื่ องยังมีผลกระทบต่อสัญญาทางปกครอง กล่าวคือ เมื่อมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นมีผลทาให้คู่สัญญา
ฝ่ ายเอกชนที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ าย ปกครองให้จดั ทาบริ การสาธารณะ ไม่สามารถดาเนิ นการตามสัญญาต่อไป
ได้ตามปกติฝ่ายปกครอง อาจเปลี่ยนแปลงหรื อยกเลิกสัญญาได้เพื่อประโยชน์สาธารณะแล้ว ฝ่ ายปกครองก็จะเข้า
ดาเนินการเอง เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง หรื อหากเป็ นกรณี ที่เอกชนต้องรับภาระมากขึ้น ฝ่ ายปกครองก็อาจต้องเข้า
ไป ร่ วมรับภาระกับเอกชน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกัน และ 3) หลักว่าด้วยการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลง
บริ การสาธารณะที่ ดีน้ นั จะต้องสามารถปรับปรุ งแก้ไขได้ตลอดเวลาเพื่อให้เหมาะสมกับ เหตุการณ์และความ
จาเป็ นในทางปกครอง ที่ จะรักษาประโยชน์สาธารณะรวมทั้งปรับปรุ งให้เข้ากับ วิวฒั นาการของความต้องการ
ส่ วนรวมของประชาชนด้วย เช่น เอกชนที่ ได้รับมอบอานาจจากฝ่ าย ปกครองให้เดิ นรถประจาทางแต่เดิมใช้รถ
ประจาทาง 3 คันก็เพียงพอ แต่เมื่อเวลาผ่านไปจานวน ผูใ้ ช้บริ การก็มีมากขึ้น ความต้องการก็มากขึ้น ย่อมต้องมี
การปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงให้ทนั สมัย ถ้าไม่ ปรับปรุ งฝ่ ายปกครองก็อาจบอกเลิกสัญญากับเอกชนที่ ได้รับมอบ
อานาจจากฝ่ ายปกครองนั้นได้ จากหลักการเรื่ องการทาบริ การสาธารณะ ซึ่ งรัฐหรื อฝ่ ายปกครองมีหน้าที่ที่จะต้อง
ดาเนิ นการ ให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพเพื่อประโยชน์สูงสุ ดต่อประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและ
สนองตอบต่อตามความต้องการ เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิ ทธิ ภาพ และเกิดความคุม้ ค่าสอดคล้องกับหลัก นิ ติธรรม
และมีประสิ ทธิภาพสูงสุด รัฐหรื อฝ่ ายปกครองจึงมีภารกิจที่จะต้องดาเนินการบริ หารจัดการ ให้สอดคล้องกับหลัก
ธรรมาภิบาลหรื อการบริ หารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 11
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific : UNESCAP ได้ ใ ห้ นิ ยามค าว่ า
ธรรมาภิบาล (Good Governance) ว่ามีองค์ประกอบ 8 ประการดังนี้การมีส่วนร่ วม (Participation) นิ ติธรรม (Rule
of Law) ความโปร่ ง ใส (Transparency) การตอบสนอง (Responsiveness) การมุ่ ง เน้ น ฉั น ทามติ (Consensus
Oriented) ความเสมอภาค/ความเที่ ยงธรรม และไม่ละเลยบุคคลกลุ่มหนึ่ งกลุ่มใดออกไปจากสังคม (Equity and
Inclusiveness) ประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผล ( Effectiveness and Efficiency) และภาระรั บผิ ด ชอ บ
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(Accountability) ต่ อ มาใน ปี ค.ศ. 1997 United Nations Development Programme: UNDP ได้ท บทวนและให้
นิ ยามใหม่วา่ เป็ นเรื่ องของการใช้อานาจทางการเมืองเศรษฐกิจและการบริ หารราชการแผ่นดิน เพื่อจัดการกิจการ
ของประเทศชาติบา้ นเมือง รวมทั้งยังได้กาหนดคุณลักษณะของการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรื อ ธรรมาภิบาล
ซึ่ งได้นาเรื่ องแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนามนุษย์เข้ามารวมไว้ดว้ ย สาหรับประเทศไทย โดยคณะรัฐมนตรี ได้มีมติ
เมื่อเดือนพฤษภาคม 2542 ให้ใช้คาว่า “ระบบการบริ หารและการจัดการบ้านเมืองที่ดี” หรื อ “ธรรมาภิบาล” (Good
Governance) โดยคาว่า “ธรรมาภิบาล” ให้ความหมายไปในทางบริ หารราชการเพื่อให้แตกต่างจากบรรษัทภิบาล
(Corporate Governance) การบริ หารจัดการที่ดีคือ ระบบโครงสร้าง กระบวนการต่าง ๆ ที่ได้วาง แนวปฏิบตั ิหรื อ
วางกฎเกณฑ์ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม เพื่อให้ส่วนต่าง ๆ ของสังคมมีการพัฒนาและอยู่
ร่ วมกันอย่างสันติสุขและเป็ นธรรมเนื่ องจากการบริ หารกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดีทุกภาคส่ วนไม่ว่าจะเป็ น
กลไกภาครัฐภาคธุรกิจเอกชน หรื อภาคประชาชนต่างก็เป็ น องค์กรรวมในการแสดงความคิดเห็นเพราะประชาชน
เป็ นผูร้ ับประโยชน์โดยตรง

2.3 แนวคิดเกีย่ วกับกฎหมายปกครอง
บุญชู ณ ป้ อมเพ็ชร (2558) เสนอความหมายของกฎหมายปกครองโดยนักกฎหมายปกครองของประเทศ
ไทยที่ ได้พยายามให้คาจากัดความของกฎหมายปกครองให้ครอบคลุม แต่อย่างไรก็ตามการให้ความหมายของ
กฎหมายปกครองอาจมีความแคบ กว้างของความหมายที่แตกต่างกันออกไป ดังต่อไปนี้
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ อธิ บายว่า กฎหมายปกครองเป็ นกฎหมายที่ กาหนดสถานะและความสัมพันธ์
ระหว่างองค์กรของรัฐฝ่ ายปกครองด้วยกัน และความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรของรัฐฝ่ ายปกครองกับประชาชน
อมร จันทรสมบูรณ์ ได้อธิ บายความหมายของกฎหมายปกครองไว้วา่ “กฎหมายปกครองเป็ นกฎหมาย
มหาชนและเป็ นกฎหมายที่รัฐจัดระบบบริ การเพื่อจัดการบริ การ สาธารณะให้แก่ประชาชนเป็ นส่วนรวม ขอบเขต
ของกฎหมายปกครองจึ งกว้างขวางมากยิ่ง ไปกว่ากฎหมาย อาญาและกฎหมายแพ่ง กฎหมายปกครองได้แ ก่
พระราชบัญญัติและกฎหมายทุกฉบับที่ กาหนดอานาจและ หน้าที่ ของกระทรวง ทบวง กรม ต่าง ๆ กฎหมาย
กาหนดอานาจหน้าที่ของรัฐวิสาหกิจและอานาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรู ปแบบ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบข้าราชการทุกประเภท รัฐเข้ามาบังคับการตามกฎหมายด้วยการบัญญัติเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ต่าง ๆ จานวนมากมีอานาจในการออกคาสัง่ อนุญาต ออกใบอนุญาต วินิจฉัยและสัง่ การ รวมตลอดถึงการสัง่ การที่
ออกมาในรู ปของกฎข้อบังคับ เจ้าหน้าที่ ของรั ฐที่ มีอานาจสั่งการตามกฎหมายปกครองจะมี ต้ งั แต่ขา้ ราชการ
การเมือง ข้าราชการ ประจา ผูด้ ารงตาแหน่งในการปกครองท้องถิ่น ผูว้ า่ การหรื อผูอ้ านวยการของรัฐวิสาหกิจและ
พนักงาน รัฐวิสาหกิจ รวมตลอดไปถึงการสัง่ การในรู ปของคาวินิจฉัยโดย คณะกรรมการต่าง ๆ และนอกเหนือจาก
ที่กล่าว มาแล้ว ยังรวมถึงการสัง่ การภายในระบบสายการบังคับบัญชาในระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริ หารอีกด้วย
โภคิณ พลกุล สรุ ปความหมายของกฎหมายปกครองว่าเป็ นกฎหมายมหาชนที่วางหลักเกี่ยวกับการจัด
ระเบียบบริ หารราชการของรัฐ การดาเนิ นกิจกรรมของฝ่ ายปกครองในการจัดทาบริ การสาธารณะ อานาจ หน้าที่
ความรับผิดชอบและการควบคุมการใช้อานาจหน้าที่ ตลอดจนการบริ หารงานบุคคลของฝ่ ายปกครอง ดร.จิรนิ ติ
หะวานนท์ ผูบ้ รรยายวิชากฎหมายปกครองแห่ งสานักเนติบณ
ั ฑิตยสภา สรุ ปว่ากฎหมาย ปกครองประกอบด้วย
เนื้ อหาสาระ 3 ประการ ดังนี้ ประการแรก กฎหมายปกครองเป็ นกฎหมายที่ กาหนดโครงสร้างขององค์กรทาง
ปกครอง เช่น พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน พระราชบัญญัติปรับปรุ งกระทรวง ทบวง กรม ซึ่ ง
เป็ นกฎหมาย ที่กาหนดเกี่ยวกับการสร้างองค์กร ได้แก่ การบริ หารส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภาค ส่ วนท้องถิ่น เป็ นเรื่ อง
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ของการรวม อานาจ กระจายอานาจ การปรับปรุ งกระทรวง ทบวง กรม อานาจบังคับบัญชา ประการที่สอง กาหนด
นิ ติสัมพันธ์ที่ฝ่ายปกครองก่อขึ้นอาจเป็ นนิ ติสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของรัฐกับ หน่วยงานของรัฐหรื อระหว่าง
หน่ วยงานของรัฐกับเอกชนซึ่ งเรี ยกว่านิ ติกรรมทางปกครอง เป็ นเรื่ องที่ เกี่ ยวกับ ฝ่ ายปกครองจะก่อนิ ติสัมพันธ์
อย่างไร มีเงื่อนไขความสมบูรณ์อย่างไร เมื่อเกิดนิ ติสัมพันธ์แล้วฝ่ ายปกครอง จะต้องผูกพันอย่างไร เอกชนต้อง
ผูกพันอย่างไร ประการที่ สาม กฎหมายปกครองกาหนดกระบวนการควบคุมทางปกครอง คือ การควบคุมฝ่ าย
ปกครอง ให้อยูใ่ นความชอบด้วยกฎหมาย กระบวนการควบคุมอาจจะแบ่งออกเป็ น 2 ตอน คือ การควบคุมก่อน
ออกนิติกรรมทางปกครอง อีกตอนหนึ่ง คือ การควบคุมภายหลังการออกนิติกรรมทางปกครอง
วรพจน์ วิศรุ ตพิชญ์ อธิ บายความหมายของกฎหมายปกครองว่า เป็ นกฎหมายที่จดั ระเบียบการ บริ หาร
และกาหนดความสัมพันธ์ดา้ นต่าง ๆ ระหว่างบรรดาหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยูภ่ ายใต้การ บังคับบัญชา
หรื อกากับดูแลซึ่ งเรี ยกว่าฝ่ ายปกครอง (Administration) กับเอกชน ซึ่ งระบบกฎหมายปกครอง ของรัฐสมัยใหม่
วางอยู่บนพื้นฐานของหลักการสาคัญสองหลักการได้แก่ หลักการว่าด้วยการกระทาทาง ปกครองต้องชอบด้วย
กฎหมาย (The principle of legality of administrative action) และหลัก การว่า ด้ว ยการควบคุ ม ความชอบด้วย
กฎหมายของการกระท าทางปกครองโดยองค์ ก รตุ ล าการ ( The principle of judicial review of legality of
administrative action)
โดยสรุ ปกฎหมายปกครองตามสภาพของกฎหมาย ปกครองในปั จจุบนั โดยเฉพาะหลังจากการจัดตั้ง
ศาลปกครองขึ้นในประเทศไทย ซึ่ งสามารถให้ความหมายของกฎหมายปกครองได้ว่า กฎหมายปกครองเป็ น
กฎหมายที่ กาหนดความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ ายปกครองกับเอกชน หรื อฝ่ ายปกครองกับฝ่ ายปกครองด้วยกันที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นการของฝ่ ายปกครองในการบังคับใช้ กฎหมายที่ฝ่ายนิ ติบญ
ั ญัติตราขึ้น (พระราชบัญญัติพระราชกาหนด) โดยการออกกฎ คาสัง่ ทางปกครอง และ การกระทาทางกายภาพ และเป็ นกฎหมายที่ควบคุมการ
ใช้อานาจของฝ่ ายปกครองให้ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้นกฎหมายปกครองจะมีเนื้อหา 2 ส่วน คือ
1. เป็ นกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับการใช้อานาจตามกฎหมายของฝ่ ายปกครอง เรี ยกว่า การกระทาทาง
ปกครอง ซึ่ งประกอบด้วย กฎ (กฎหมายลาดับรอง-กฎหมายของฝ่ ายบริ หาร) คาสั่งทางปกครอง และการ กระทา
ทางกายภาพ
2. เป็ นกฎหมายที่ ควบคุมการใช้อานาจของฝ่ ายปกครองให้ชอบด้วยกฎหมาย (Principle of Legality)
เพราะการใช้อานาจของฝ่ ายปกครองออก กฎ คาสัง่ ทางปกครอง หรื อกระทาการทางกายภาพ จะส่งผล กระทบต่อ
สิ ทธิ เสรี ภาพของประชาชน จึ งจาเป็ นจะต้องควบคุมการใช้อานาจของฝ่ ายปกครองให้ชอบด้วย กฎหมาย การ
กระทาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายจะต้องถูกยกเลิกเพิกถอนไป ปั จจุบนั องค์กรหลักที่ทาหน้าที่ควบคุม การกระทาของ
ฝ่ ายปกครอง คือ ศาลปกครอง ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากความหมายของกฎหมายปกครอง และการแบ่งแยกการใช้
อานาจอธิ ปไตย (Separation of Power) ขององค์กรต่าง ๆ จะเห็นได้วา่ กฎหมายปกครองเป็ นกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้ อานาจของฝ่ ายปกครอง ฝ่ ายปกครอง (Administrative) นั้นเป็ นส่วนหนึ่งของฝ่ ายบริ หาร (Executive) มี
หน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายตามที่ฝ่ายนิ ติบญั ญัติ (Legislative) ตราขึ้น (เรี ยกว่า พระราชบัญญัติหรื อพระ ราช
กาหนด) การบังคับใช้กฎหมายของฝ่ ายปกครอง เช่น การตรากฎ (กฎหมายลาดับรอง) ขึ้นบังคับใช้หรื อ ออกคาสัง่
ทางปกครองตามที่กฎหมาย (พระราชบัญญัติ) ให้อานาจให้เกิดผลไปยังประชาชน การใช้อานาจของ ฝ่ ายปกครอง
อาจเกิดความไม่ชอบด้วยกฎหมายเกิดขึ้น (Abuse) กฎหมายปกครองจะเป็ นกฎหมายที่เข้ามาควบคุม ตรวจสอบ
และอาจนาไปสู่การยกเลิกเพิกถอนกฎหรื อคาสัง่ ทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
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ลักษณะของกฎหมายปกครอง กฎหมายปกครองจะลักษณะทางกฎหมายที่ แตกต่างไปจากกฎหมาย
เอกชน (กฎหมายแพ่งและ พาณิ ชย์) โดยสามารถแบ่งแยกลักษณะของกฎหมายปกครอง ตามเกณฑ์ที่ใช้ในการ
แบ่งแยกกฎหมายเอกชน ออกจากกฎหมายมหาชน เกณฑ์การแบ่งแยกและผลของการแบ่งแยกกฎหมายทั้งสอง
ประเภท มีดงั นี้
1. เกณฑ์ดา้ นองค์กร ความสัมพันธ์ตามกฎหมายปกครอง คู่นิติสมั พันธ์อย่างน้อยฝ่ ายหนึ่งจะต้องเป็ นฝ่ าย
ปกครอง อาจจะ เป็ นฝ่ ายปกครองกับเอกชน หรื อฝ่ ายปกครองกับฝ่ ายปกครองด้วยกันเอง ถ้านิ ติสัมพันธ์น้ นั
เกิ ดขึ้นระหว่าง เอกชนด้วยกันเองจะไม่เข้าลักษณะของกฎหมายปกครอง (สิ่ งที่ ตอ้ งระวัง คือ อาจมีเอกชนบาง
จาพวกที่ได้รับมอบอานาจจากกฎหมายให้ทาหน้าที่เสมือนฝ่ าย ปกครอง เช่น สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.)
ซึ่งเป็ นเอกชน แต่ได้รับอานาจจากพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ให้มีอานาจอนุญาตอนุมตั ิการตรวจสภาพรถ
หรื อสภาทนายความซึ่ งมีฐานะเป็ นเอกชน แต่ได้รับ มอบอานาจจากพระราชบัญญัติสภาทนายความ พ.ศ. 2528 มี
อานาจออกคาสัง่ พักใช้เพิกถอนใบประกอบ วิชาชีพทนายความได้)
2. เกณฑ์ดา้ นอานาจ การก่อนิติสมั พันธ์ตามกฎหมายปกครอง ฝ่ ายปกครองจะต้องมีอานาจในการก่อนิ ติ
สัมพันธ์โดยต้อง อาศัยอานาจจากกฎหมาย (มีพระราชบัญญัติหรื อพระราชกาหนดให้อานาจ) จึ งจะมีอานาจใน
การก่ อ นิ ติ สัม พัน ธ์ กับเอกชน ตามหลัก การที่ ว่า “ไม่ มี ก ฎหมายมี อ านาจ” ซึ่ ง ต่ า งจากการก่ อ นิ ติ สัมพันธ์ตาม
กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ระหว่างเอกชนด้วยกัน ที่ ใช้หลักการที่ ว่า “ไม่มีกฎหมายห้ามย่อมทาได้” เช่น การทา
สัญญาบาง ประเภทที่ไม่มีในเอกเทศสัญญา คู่กรณี อาจตกลงเนื้อหาในสัญญาได้เองตราบเท่าที่ไม่ขดั ต่อกฎหมาย
หรื อ ความสงบเรี ยบร้อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน ซึ่งเรี ยกว่า สัญญาไม่มีชื่อ
3. เกณฑ์ดา้ นความสัมพันธ์เชิงอานาจ การก่อนิติสมั พันธ์ตามกฎหมายปกครอง ความสัมพันธ์เชิงอานาจ
ฝ่ ายปกครองจะมีอานาจเหนื อกว่า เอกชนที่ ก่อนิ ติสัมพันธ์ฝ่ายเดียวโดยที่เอกชนไม่จะเป็ นต้องสมัครใจยินยอม
เนื่ องจากฝ่ ายปกครองอาศัยอานาจ จากกฎหมาย (พระราชบัญญัติหรื อพระราชกาหนด) ซึ่ งเรี ยกว่า อานาจมหาชน
(Public Puissance) ซึ่ งมี วัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์สาธารณะ (Public Interest) ดังนั้นฝ่ ายปกครองจึ งสามารถ
อาศัยอานาจจาก กฎหมายก่อนิ ติสัมพันธ์ฝ่ายเดียวกระทบต่อสิ ทธิ เสรี ภาพของเอกชนได้เพื่อประโยชน์สาธารณะ
ซึ่ งต่างจากนิ ติ สัมพันธ์ระหว่างเอกชนด้วยกันเองซึ่ งเกิ ดบนความสมัครใจยินยอมโดยที่ แต่ละฝ่ ายไม่มีอานาจ
เหนือกว่าอีกฝ่ ายหนึ่ง
4. เกณฑ์ด้านวัตถุประสงค์ของการก่อนิ ติสัมพันธ์ การก่ อนิ ติสัมพันธ์ตามกฎหมายปกครองนั้น ฝ่ าย
ปกครองจะต้องมีวตั ถุประสงค์ในการก่อนิ ติสัมพันธ์ เพื่อประโยชน์สาธารณะ (Public Interest) ตามวัตถุประสงค์
ของกฎหมายที่ ให้อานาจเท่านั้น ฝ่ ายปกครองจะ มี วตั ถุประสงค์ในการใช้อานาจออก กฎ คาสั่งทางปกครอง
กระทาการทางกายภาพ เป็ นวัตถุประสงค์อย่างอื่น ไม่ได้ เช่น ผูบ้ งั คับบัญชาสั่งลงโทษทางวินัยเพื่อกลัน่ แกล้ง
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ซึ่ งเป็ นวัตถุประสงค์ส่วนตัว การใช้ อานาจเช่นนี้ จะทาให้คาสัง่ ลงโทษเป็ นคาสัง่ ที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย เพราะเป็ นการบิดผันอานาจ (Abuse of Power) ซึ่ งต่างจากการก่อนิติสัมพันธ์ตามกฎหมายเอกชน ซึ่ งมุ่ง
เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเป็ นหลัก
5. เกณฑ์ดา้ นการตรวจสอบการก่อนิ ติสัมพันธ์ในกฎหมายปกครอง เมื่อฝ่ ายปกครองก่อนิ ติสัมพันธ์กบั
เอกชนขึ้นโดยการออกกฎ คาสัง่ ทางปกครอง หรื อกระทาการ ทางกายภาพขึ้น ฝ่ ายอาจถูกตรวจสอบความชอบ
ด้วยกฎหมายของการกระทาทางปกครองนั้นตามหลักความชอบ ด้วยกฎหมายของการกระทาทางปกครอง
(Principle of Legality of Administrative Acts) ทั้งในแง่ของ กระบวนการ (Procedure) ออกกฎ คาสัง่ ทางปกครอง
การกระทาทางกายภาพว่าเป็ นไปตามกระบวนการที่ กฎหมายกาหนดหรื อไม่ และในแง่ของเนื้อหา (Substantive)
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ว่า เนื้ อหาของกฎ คาสั่งทางปกครอง การกระทาทางกายภาพ ที่กระทบต่อสิ ทธิ เสรี ภาพของเอกชนนั้นชอบด้วย
กฎหมายหรื อไม่
6. เกณฑ์ด้านการแก้ไข-เยียวยา การกระทาทางปกครองที่ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณี ที่ฝ่ายปกครอง
กระทาการทางปกครองที่ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย การแก้ไขเยียวยาก็คือ การยกเลิก เพิกถอนการกระทาทางปกครอง
นั้นเสี ย ซึ่ งอาจะเป็ นการยกเลิ กเพิกถอนโดยฝ่ ายปกครองเอง (คื อ การควบคุ ม ภายในฝ่ ายปกครอง เช่ น การ
อุทธรณ์) หรื อการยกเลิกเพิกถอนโดยองค์กรภายนอก ได้แก่ ศาลปกครอง รวมถึงกรณี ที่การกระทาทางปกครองที่
ไม่ชอบด้วยกฎหมายได้ก่อให้เกิดความเสี ยหายขึ้น ฝ่ ายปกครองจะต้อง ชดใช้เยียวยาความเสี ยหายนั้น ดังนั้นคดี
ปกครองจึงไม่ใช่เรื่ องทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับฝ่ ายปกครองแต่อย่างใด เช่น ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง ความผิด
ต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ ส่วนนี้ตอ้ งพิจารณาโทษโดยศาลยุติธรรม เป็ นต้น

2.4 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
เฉลิมชัย เก็จรัมย์ และ ประชัน คะเนวัน (2556). ศึ กษาเรื่ องความคิดเห็ นของประชาชนเกี่ ยวกับการ
ให้บริ การสาธารณะของเทศบาลตาบลอุดมธรรม อาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์. วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความ
คิดเห็นของประชาชนในภาพรวมเกี่ยวกับการบริ การสาธารณะของเทศบาลตาบลอุดมธรรม อาเภอกระสัง จังหวัด
บุรีรัมย์ ใน 4 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาระบบสาธารณู ปโภค ด้านการส่ งเสริ มอาชีพ ด้านสาธารณสุ ข และด้านการ
จัดการสิ่ งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ และ 2) ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการบริ การสาธารณะของ
เทศบาลตาบลอุดมธรรม อาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ใน 4 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ด้านการ
ส่งเสริ มอาชีพ ด้านสาธารณสุข และด้านการจัดการสิ่ งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ ผลการศึกษา พบว่า ความคิดเห็น
ของประชาชนเกี่ยวกับการให้บริ การสาธารณะของเทศบาลตาบลอุดมธรรม อาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ภาพรวม
อยูใ่ นระดับปานกลางและเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคมีค่าเฉลี่ยสูงสุดและ
อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านสาธารณสุ ข ส่ วนด้านที่ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุ ด คือ ด้านการจัดการสิ่ งแวดล้อมและ
มลพิษต่าง ๆ กรณี ดา้ นอื่น ๆ อยูใ่ นระดับ ปานกลาง จากการศึกษาในส่วนของความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ
พบว่า ประชาชนแสดงความคิดเห็ นเป็ นจานวนมากที่ สุดในเรื่ อง ควรจัดให้มีรถเก็บขยะเข้าไปเก็บขยะในเขต
ชุมชน รองลงมา คือ ควรส่ งเสริ มด้านการประกอบอาชีพให้กบั ประชาชนในเขตเทศบาลให้มากขึ้น และควรให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการดาเนินโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับสาธารณะ ตามลาดับ
อัษฎา ผาใต้. (2557). ศึ กษาเรื่ องความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การของเทศบาล ตาบล
ตองโขบ อาเภอโคกศรี สุพรรณ จังหวัดสกลนคร. วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรี ยบเที ยบความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การของเทศบาลตาบลตองโขบ อาเภอโคกศรี สุพรรณ จังหวัดสกลนคร
ผลการศึ ก ษาพบว่ า ความพึ ง พอใจของประชาชนต่ อ การให้ บ ริ การของเทศบาลต าบลตองโขบ อ าเภอ
โคกศรี สุพ รรณ จัง หวัด สกลนครโดยภาพรวมและรายด้า น พบว่า อยู่ใ นระดับ ปานกลางทุ ก ด้า น ส่ ว นการ
เปรี ยบเที ยบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การของเทศบาลตาบลตองโขบ อาเภอโคกศรี สุพรรณ
จังหวัดสกลนคร จาแนกตามคุณลักษณะส่ วนบุคคล ได้ดงั นี้ จาแนกตามเพศ พบว่า กลุ่มที่ มีเพศต่างกัน มีระดับ
ความพึงพอใจในการให้บริ การของเทศบาลตาบลตองโขบโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน จาแนกตาม
อาชีพ พบว่า กลุ่มที่มีอาชีพต่างกัน มีระดับความพึงพอใจในการให้บริ การของเทศบาลตาบลตองโขบโดยภาพรวม
และรายด้านไม่แตกต่างกัน จาแนกตามรายได้ พบว่า กลุ่มที่มีรายได้ต่างกัน มีระดับความพึงพอใจในการให้บริ การ
ของเทศบาลตาบลตองโขบ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านมีความแตกต่างกันอย่างมี
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นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ ด้านการให้บริ การที่น่าเชื่อถือ และจาแนกตามเขตที่อยูอ่ าศัย พบว่า กลุ่มที่มี
เขตที่อยูอ่ าศัยต่างกัน มีระดับความ พึงพอใจในการให้บริ การของเทศบาลตาบลตองโขบ โดยภาพรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 จานวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการให้บริ การที่ตรงเวลา ด้านการให้บริ การที่มีความก้าวหน้า และด้าน
การให้บริ การอย่างถูกต้อง
วินัย วงศ์อาสา และ ภัชราภรณ์ ไชยรั ตน์ (2559). ความพึงพอใจของประชาชนต่อ การจัดบริ ก าร
สาธารณะขององค์การบริ หารส่ วนตาบลนาพู่ อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี . วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการได้รับ
ประโยชน์และความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริ การสาธารณะขององค์การบริ หารส่วนตาบลนาพู่ และ 2.
เสนอแนะแนวทางการปรับปรุ งการจัดบริ การสาธารณะขององค์การบริ หารส่ วนตาบลนาพู่ ผลการศึกษา พบว่า
บริ การสาธารณะที่องค์การบริ หารส่ วนตาบลนาพูจ่ ดั บริ การได้อย่างทัว่ ถึงและส่งผลให้ประชาชนมีความพึงพอใจ
ในระดับมาก มีเพียงภารกิ จเดียว คือ บริ การด้านสังคมและสาธารณสุ ข ส่ วนในด้านอื่น ๆ ได้แก่ ด้านการศึกษา
โครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ ชุมชน การจัดการภัยพิบตั ิและการจัดระเบียบชุมชนและการจัดการสิ่ งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ยังไม่สามารถจัดบริ การได้อย่างทัว่ ถึง ส่งผลให้ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
นอกจากนี้ยงั มีบริ การบางเรื่ องที่องค์การบริ หารส่ วนตาบลนาพู่ไม่สามารถจัดบริ การได้อย่างทัว่ ถึงและประชาชน
ชนมีความพึงพอใจในระดับน้อย โดยมีขอ้ เสนอแนะว่าควรมีการดาเนิ นภารกิจแบบเฉพาะเจาะจง พัฒนาคุณภาพ
การบริ การสาธารณะให้ดียงิ่ ขึ้นและมีการบริ หารเชิงระบบให้มากขึ้น
อภิศกั ดิ์ วิลยั สุ ทธิ์ และ สิ ทธิ ชยั ตันศรี สกุล. (2559). ศึกษาเรื่ องความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพ
การให้บริ การสาธารณะ. วัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพการ ให้บริ การสาธารณะ
ของเจ้าหน้าที่กองช่างองค์การบริ หารส่ วนตาบลโนนแดง อาเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษา พบว่า
ความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริ การสาธารณะของเจ้าหน้าที่ กองช่างองค์การบริ หารส่ วนตาบล
โนนแดง อ าเภอบรบื อ จัง หวัด มหาสารคาม พบว่า ประชาชนใน เขตองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลโนนแดง
อาเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม มีความคิดเห็นว่า คุณภาพการให้บริ การสาธารณะของกองช่าง องค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลโนนแดง อาเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( X =3.44) เพื่อเปรี ยบเทียบ
ความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริ การสาธารณะของเจ้าหน้าที่ กองช่างองค์การบริ หารส่ วนตาบล
โนนแดง อ าเภอบรบื อ จัง หวัด มหาสารคาม จ าแนก ตามเพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา อาชี พ และรายได้พ บว่า
ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริ การสาธารณะ
ของเจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริ หารส่วนตาบลโนนแดง ทั้งโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
สุ ดารัตน์ สุ ดสมบูรณ์ อัสมา พิมพ์ประพันธ์ เสาวรัตน์ บุษรานนท์ รัศมี ศรี บุญ และ สุ ภาวดี คชนูด.
(2561) ศึกษาเรื่ องความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการจัดบริ การสาธารณะของเทศบาลตาบลชะมาย อาเภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรี ธรรมราช มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการจัดบริ การสาธารณะของ
เทศบาลตาบลชะมาย อาเภอทุ่ งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช 2) เปรี ยบเที ยบระดับความคิดเห็ นของประชาชนที่ มีต่อการ
จัดบริ การสาธารณะของเทศบาลตาบลชะมาย ตามตัวแปรอิสระคือ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ และ ระดับการศึกษา และ 3)
ศึ กษาปั ญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่ มี ต่อการจัดบริ การสาธารณะของเทศบาลตาบลชะมาย อาเภอทุ่ งสง จังหวัด
นครศรี ธรรมราช กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ประชาชนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไปที่มีภูมิลาเนาในเขตเทศบาลตาบลชะมาย
จานวน 400 คน เครื่ องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลได้แก่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดี ยว (One way ANOVA) และ
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เปรี ยบเทียบความแตกต่างเป็ นรายคู่ โดยใช้วธิ ีเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยแบบ LSD ผลการวิจยั พบว่าความคิดเห็นของประชาชนที่มี
ต่อการจัดบริ การสาธารณะของเทศบาลตาบลชะมาย อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
( X =3.39) เมื่อจาแนกเป็ นรายด้านพบว่า ประชาชนผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในด้านการส่ งเสริ มการศึกษาเด็กและ
เยาวชนมากที่สุด ( X =3.76) และด้านการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยน้อยที่สุด ( X =3.12) ผลการเปรี ยบเทียบระดับความ
คิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการจัดบริ การสาธารณะของเทศบาลตาบลชะมาย ตามตัวแปรอิสระคือ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ
และ ระดับการศึกษาโดยรวม พบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ส่วนปั ญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะที่มีตอ่
การจัดบริ การสาธารณะให้กบั ประชาชนของเทศบาลตาบลชะมาย พบว่าประชาชนยังขาดการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาท้องถิ่น
ร่ วมกับเทศบาล สาหรับข้อเสนอแนะที่สาคัญได้แก่ การสร้างความร่ วมมือ ความตระหนัก และการรับรู ้ของทุกภาคส่ วนใน
การขับเคลื่อนการจัดบริ การสาธารณะภายในเขตเทศบาลตาบลชะมาย
ั ญา ใจเย็น อัญชลี แพรกปาน วิไลวรรณ ชานาญคา และ
รัฐศวรรธน์ กิ่งแก้ว คนึ งนิ จ ศรี สุวรรณ สุ กญ
ทรายทอง เสมอภาค. (2562). ศึ กษาเรื่ องการประเมินผลการบริ การสาธารณะของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด
นครศรี ธรรมราช ประจาปี งบประมาณ 2560 วัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการบริ การสาธารณะด้านการดาเนินงาน
ตามภารกิจต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประจาปี งบประมาณ 2560 ผลการศึกษา พบว่า
ผลการประเมิ น การบริ การสาธารณะด้า นการดาเนิ นงานตามภารกิ จต่ าง ๆ ของเทศบาลเมื อ งทุ่ งสง จัง หวัด
นครศรี ธรรมราช ในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( X =3.273) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ประชาชนผูต้ อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นในด้านการส่ งเสริ ม สนับสนุน กีฬาและนันทนาการมากที่สุด ( X =3.316) รองลงมา
คือ ด้านการส่ งเสริ มศิ ลปวัฒนธรรม ศาสนา จารี ตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ( X =3.280) ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ( X =3.260) ด้านการศึ กษา ( X =3.257) ด้านการส่ งเสริ มคุ ณภาพชี วิต ( X =3.235) ด้านการจัดระเบี ยบ
ชุมชนและการรักษาความสงบเรี ยบร้อย ( X =3.231) ด้านการบริ หารจัดการเทศบาล ( X =3.212) ด้านการบริ หาร
จัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ( X =3.177) และด้านเศรษฐกิจ การวางแผนส่ งเสริ มการ
ลงทุ น พาณิ ชกรรม และการท่ องเที่ ยว ( X =3.112) ตามลาดับ จากผลการศึ กษามี ขอ้ เสนอแนะว่า 1) ผูบ้ ริ หาร
เทศบาลเมืองทุ่งสง ควรนาผลจากการวิจยั ไปกาหนดการดาเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ การกาหนดนโยบายเร่ งด่วน
แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองทุ่งสง และการรักษาความสะอาดเพื่อให้สอดคล้องกับความ
คิดเห็นของประชาชน และ 2) หน่วยงานที่รับผิดชอบการดาเนิ นงานด้านต่าง ๆ ควรพิจารณาข้อมูลผลการศึกษา
อย่างละเอียด เพื่อจะได้นาไปปรับปรุ งการดาเนินงานเพื่อประชาชนมีความคิดเห็นในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
การปกครองในรู ปแบบเทศบาล เป็ นกิ จกรรมหนึ่ งที่ รัฐบาลกระทาเพื่อช่วยแก้ไขปั ญหาการปกครอง
ท้องถิ่น ที่เรี ยกว่า นโยบายสาธารณะ โดยกาหนดเป็ นหลักการหรื อกลวิธีที่จะนาไปสู่ เป้ าหมายที่กาหนดไว้ และ
รวมถึงการตัดสิ นใจเกี่ยวกับเป้ าหมายนั้นด้วย ซึ่ งจะต้องมีการกาหนดแผนหรื อโครงการมาดาเนิ นกิจกรรมนั้น จึง
จะทาให้เป้ าหมายนั้นบรรลุผลอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (กวี รักษ์ชน, 2541) โดยมีกิจกรรมในด้านต่าง ๆ เช่น การ
บริ การในด้านการศึกษา สวัสดิการ การคมนาคม เป็ นต้น ทั้งนี้ทอ้ งถิ่นต้องมีการวางแผน กาหนดแนวทางของการ
กระทาในรู ปของคณะกรรมการ มีสิทธิ เสรี ภาพในการกาหนดกฎ ข้อบังคับ ให้สอดคล้องกับท้องถิ่นและเกิ ด
ประโยชน์กบั ประชาชนในท้องถิ่นนั้นให้มากที่ สุด เพราะฉะนั้นเพื่อให้ทราบถึงผลจากการดาเนิ นการดังกล่าว
ข้างต้นจะสามารถบรรลุตามเป้ าหมายที่ วางไว้หรื อไม่น้ นั จาเป็ นต้องอาศัยการประเมิ นผลนโยบายซึ่ งถือเป็ น
ขั้นตอนหนึ่ งของกระบวนการของนโยบายที่มีความสาคัญ เพื่อที่จะนาข้อมูลซึ่ งเป็ นข้อเท็จจริ ง สามารถนามาใช้
ปรับปรุ งแก้ไขการดาเนินงาน อันจะเป็ นประโยชน์ต่อวางแผนในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีประสิ ทธิภาพต่อไป
เทศบาลเมืองทุ่งสงเป็ นเมืองที่ต้ งั อยูใ่ นเขตท้องที่ตาบลปากแพรก อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช
เดิมมีฐานะเป็ นเทศบาลตาบลปากแพรก (โดยประกาศพระราชกฤษฎีกาเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2483) ต่อมา
ได้รับการยกฐานะโดยได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะและเปลี่ยนชื่ อ เป็ นเทศบาลเมืองทุ่งสงเมื่อวันที่
8 มีนาคม พ.ศ. 2547 เทศบาลเมืองทุ่งสง เป็ นชุมชนที่มีแนวโน้มการขยายตัวสู งและเป็ นศูนย์กลางความเจริ ญแห่ ง
หนึ่ งของจังหวัดเพื่อรองรับการเจริ ญเติบโตของเมืองจากปั จจัยด้านการคมนาคม โดยเริ่ มจากการเป็ นชุมทางการ
คมนาคมขนส่ ง ทางรถไฟซึ่ ง มี ผ ลให้เกิ ด การค้า และการบริ ก ารอื่ น ๆ ตามมามี พ้ื น ที่ ท้ งั หมดรวม 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 ทั้ง นี้ ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2554 ซึ่ งเป็ นกฎหมายที่เป็ นที่มาของการปฏิ รูป
ระบบราชการได้วางกรอบแนวทางการบริ หารราชการไว้วา่ การบริ หารราชการต้องเป็ นไป เพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิ ทธิ ภาพ ความคุม้ ค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอน
การปฏิ บตั ิ งาน การลดภารกิ จและยุบเลิ กหน่ วยงานที่ ไม่จาเป็ น การกระจายอานาจตัดสิ นใจ การอานวยความ
สะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน อันเป็ นที่ มาของพระราชกฤษฎี กาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานเป็ นสิ่ งสาคัญ เพราะการประเมินผลการปฏิบตั ิงานอย่างสม่าเสมอ จะเป็ น
การสร้ างระบบการควบคุ มตนเองให้มีการตรวจสอบ ติ ดตาม วัดผลการปฏิ บัติงาน และการประเมิ นผลที่ มี
ประสิ ทธิภาพ โดยเฉพาะการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการที่นาผลการประเมินมาจากความคิดเห็นของประชาชน
สามารถนาผลการประเมินไปบริ หารราชการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างถูกต้องเป็ นไปตาม
หลักธรรมาภิบาลที่ดี ดังนั้น เพื่อให้ทราบถึงผลจากการดาเนินการดังกล่าวข้างต้นจะสามารถบรรลุตามเป้ าหมายที่
วางไว้หรื อไม่น้ นั จึงจาเป็ นต้องอาศัยการประเมินผลนโยบายซึ่งถือเป็ นขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการของนโยบาย
ที่ มีความสาคัญ เพื่อที่ จะนาข้อมูลซึ่ งเป็ นข้อเท็จจริ ง สามารถนามาใช้ปรับปรุ ง แก้ไขการดาเนิ นงาน อันจะเป็ น
ประโยชน์ต่อการวางแผนในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีประสิ ทธิ ภาพต่อไป ผูป้ ระเมินจึงประเมินความพึงพอใจของ
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ประชาชนที่มีต่อการดาเนินงานของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช เพื่อให้ทราบถึงผลการดาเนินงาน
ตามภารกิจต่าง ๆ ตามนโยบายเร่ งด่วน 5 เรื่ อง และนโยบายการพัฒนา 5 ด้าน ของผูบ้ ริ หารเทศบาลเมืองทุ่งสง
ตามยุทธศาสตร์ การพัฒนา ของเทศบาล 4 ยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง และการรักษาความ
สะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง ซึ่ งถือเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการตรวจสอบการ
ทางานของเทศบาลได้ทางหนึ่ ง อีกทั้งยังสามารถนาข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาการดาเนิ นงาน
ของเทศบาลเมืองทุ่งสงให้มีประสิ ทธิภาพสูงขึ้นต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์ ของกำรประเมิน
1.2.1 เพื่อต้องการทราบระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดาเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ ของ
เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประจาปี 2562
1.2.2 เพื่อต้องการทราบระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดาเนินงานตามนโยบายเร่ งด่วน 5
เรื่ อง และนโยบายการพัฒนา 5 ด้าน ของผูบ้ ริ หารเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประจาปี 2562
1.2.3 เพื่อต้องการทราบระดับความพึงพอใจของประชาชนที่ มีต่อการดาเนิ นงานตามยุทธศาสตร์ การ
พัฒนา ของเทศบาล 4 ยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประจาปี 2562
1.2.4 เพื่ อ ต้อ งการทราบระดับของความพึ งพอใจของประชาชนที่ มี ต่อ การรั ก ษาความสะอาดของ
เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประจาปี 2562

1.3 ขอบเขตของกำรประเมิน
1) ขอบเขตด้ ำนเนื้อหำ
การประเมินครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดาเนินงานตาม
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 หวัด นครศรี ธ รรมราช ตลอดจนเพื่ อ ให้ทราบถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ทธิผลของการดาเนินตามนโยบายและแผนพัฒนาเทศบาล ซึ่งแบบประเมิน ประกอบด้วย 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ข้อมูลแสดงความคิดเห็นจากความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดาเนิ นงานของเทศบาล
เมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประจาปี 2562
ตอนที่ 3 ความต้องการที่ให้เทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุ งการดาเนิ นงานเป็ นเรื่ องเร่ งด่วน ความคิดเห็น
ทัว่ ไปและข้อเสนอแนะ
2) ขอบเขตด้ ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ ำง
ประชำกร
ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ เป็ นประชาชนที่เป็ นตัวแทนครัวเรื อนที่อาศัยในเขตเทศบาลเมือง
ทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็ น 20 ชุมชน และ 1 ย่านการค้า จานวน 30,292 คน (เทศบาล
เมืองทุ่งสง, 2562)
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กลุ่มตัวอย่ ำง
1. สุ่ มจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ เป็ นประชาชนที่เป็ นตัวแทนครัวเรื อนที่อาศัยในเขต
เทศบาลเมื องทุ่งสง 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
0.01321 ของ 30,392 คน) ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling)
2. สุ่ มจากหน่วยงานของราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และอื่น ๆ ที่อยูใ่ นเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรี ธรรมราช จานวน 50 หน่วยงาน โดยวิธีการสุ่มแบบโควต้า (Quota Sampling)

1.4 นิยำมศัพท์เฉพำะ
1.4.1 ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดาเนินงานของเทศบาลเมือง ทุ่ง
สง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประจาปี 2562 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 บุคคลทุกคนที่มีรายชื่ อในทะเบี ยนบ้านในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด
นครศรี ธรรมราช ในปี ประจาปี 2562
1.4.3 เทศบาล หมายถึง การปกครองท้องถิ่นรู ปแบบหนึ่ ง ซึ่ งกฎหมายได้กาหนดอานาจหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบให้เหมาะสมกับการบริ หารจัดการท้องถิ่นของตนเอง ในที่น้ ีหมายถึง เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด
นครศรี ธรรมราช

1.5 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
1.5.1 ทาให้ทราบถึงระดับของความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดาเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ ของ
เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประจาปี 2562
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
2562
1.5.3 ทาให้ทราบถึงระดับของความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดาเนิ นงานตามยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาของเทศบาล 4 ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประจาปี 2562
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1.5.4 ทาให้ทราบระดับของความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมือง
ทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประจาปี 2562
1.5.5 สามารถนาผลที่ได้จากการสารวจความพึงพอใจของประชาชนมาใช้ในการปรับปรุ งแก้ไขและเป็ น
ข้อมูลในการนามาใช้จดั ทาแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช และเร่ งรัดการพัฒนางานตาม
นโยบายต่อไป
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บทที่ 2
แนวคิดและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การประเมินครั้งนี้ผปู ้ ระเมินได้คน้ คว้าหาข้อมูลจากแห่งต่าง ๆ เพื่อนามาสนับสนุนการประเมินในครั้ง
นี้ รวมทั้งได้นาแนวคิดและงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ งเคยมีผูศ้ ึ กษาไว้แล้วมาใช้เป็ นแนวทางในประเมิน ซึ่ งได้แก่
แนวคิ ด เกี่ ย วกับการเมื องการปกครองท้อ งถิ่ นไทย หลัก กฎหมายเกี่ ยวกับบริ ก ารสาธารณะ แนวคิ ด เกี่ ยวกับ
กฎหมายปกครอง และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียด ดังนี้

2.1 แนวคิดเกีย่ วกับการเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย
ธเนศวร์ เจริ ญเมือง (2550) เสนอว่า การปกครองท้องถิ่นกับการบริ หารจัดการท้องถิ่น : อีกมิติหนึ่งของ
อารยธรรมโลก. การปกครองส่ วนท้องถิ่น หรื อการปกครองท้องถิ่น เป็ นรู ปแบบการปกครองที่ จาเป็ นและมี
ความส าคัญ ในทางการเมื อ งการปกครองของชุ ม ชนต่ า ง ๆ เฉพาะอย่ า งยิ่ ง ชุ ม ชนที่ มี ก ารปกครองระบบ
ประชาธิ ปไตย ซึ่ งกล่าวในทางทฤษฎี และแนวความคิดทางปกครอง จะเห็ นได้ว่า รัฐบาลซึ่ งเป็ นกลไกในการ
บริ หารการปกครองของรัฐนั้น ย่อมมีภาระหน้าที่อย่างมากมายในการบริ หารประเทศให้ประชาชนได้รับความสุ ข
ความสะดวกสบายในการดารงชี วิต (Well Being) อีกทั้งความมัน่ คงแห่ งชาติท้ งั ในทางการเมือง เศรษฐกิ จ และ
สังคม (National Security) แต่ย่อมเป็ นไปไม่ได้ที่รัฐบาลจะดูแลและจัดทาบริ การให้กับประชาชนได้ทวั่ ถึงทุก
ชุมชนของประเทศ เพราะอาจจะเกิ ดปั ญหาเกี่ ยวกับความล่าช้าในการดาเนิ นงาน การที่ อาจจะไม่สนองตอบต่อ
ความต้องการของแต่ละชุมชนได้ และรวมทั้งข้อจากัดเกี่ยวกับงบประมาณ (Budget) และตัวบุคคลหรื อเจ้าหน้าที่
ดาเนิ นงานให้ทวั่ ถึงได้ เมื่อเป็ นดังนี้ การลดภาระของรั ฐบาลโดยการให้ประชาชนได้เข้ามามี ส่วนร่ วมในการ
ปกครองตนเองเพื่อการสนองตอบต่อความต้องการของชุมชน จะได้เกิดความสะดวก รวดเร็ ว และตรงกับความมุ่ง
ประสงค์ของชุมชนนั้น ๆ จึงเป็ นผลให้การปกครองท้องถิ่นมีบทบาทและความสาคัญเกิดขึ้น
จากแนวความคิดในการปกครองส่ วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ทางการปกครองของรั ฐบาล
ในอันที่ จะรั กษาความมัน่ คงและความผาสุ ขของประชาชน ยึดหลักการกระจายอานาจปกครอง และเพื่อให้
สอดคล้องกับหลักการประชาธิ ปไตย โดยประชาชนมี ส่วนร่ ว มในการปกครองตนเอง ความสาคัญของการ
ปกครองท้องถิ่นสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1) การปกครองท้องถิ่น คือ รากฐานของการปกครองระบอบประชาธิ ปไตย เพราะการปกครองท้องถิ่น
จะเป็ นสถาบันฝึ กสอนการเมืองการปกครองให้แก่ประชาชน ให้ประชาชนรู ้สึกว่าตนมีความเกี่ ยวพันมีส่วนได้
ส่ วนเสี ยในการปกครอง การบริ หารท้องถิ่น เกิดความรับผิดชอบ และหวงแหนต่อประโยชน์อนั พึงมีต่อท้องถิ่นที่
ตนอยูอ่ าศัยอันจะนามาซึ่งความศรัทธาเลื่อมใสในระบอบการปกครองประชาธิปไตยในที่สุด
2) การปกครองท้องถิ่นทาให้ประชาชนรู ้จกั ท้องถิ่นการปกครองตนเอง (Self Government) หัวใจของ
การปกครองระบอบประชาธิ ปไตย ประการหนึ่ งก็คือ การปกครองตนเองมิใช่เป็ นการปกครองอันเกิดจากคาสั่ง
เบื้องบน โดยเป็ นการที่ประชาชนมีส่วนร่ วมในการปกครอง ซึ่ งผูบ้ ริ หารท้องถิ่นนอกจากจะได้รับเลือกตั้งมาเพื่อ
รั บผิดชอบบริ หารท้องถิ่ นโดยอาศัยความร่ วมมื อร่ วมใจจากประชาชนแล้ว ผูบ้ ริ หารท้องถิ่ นจะต้องฟั งเสี ย ง
ประชาชนด้วยวิถีทางประชาธิ ปไตยประชาชนออกเสี ยงประชามติ (Reference) ให้ประชาชนมีอานาจถอดถอน
(Recall) ซึ่ งจะทาให้ประชาชนเกิดความสานึ กในความสาคัญของตนเองต่อท้องถิ่น และมีส่วนรับรู ้ถึงปั ญหาและ
แก้ไขปั ญหาท้องถิ่นของตน
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3) การปกครองท้องถิ่ นเป็ นการแบ่ งเบาภาระของรั ฐบาล ซึ่ งเป็ นหลักสาคัญของการกระจายอานาจ
เนื่องจากภารกิจของรัฐบาลมีอยูอ่ ย่างกว้างขวาง นับวันจะขยายเพิ่มขึ้น ขณะที่แต่ละท้องถิ่นย่อมมีปัญหาและความ
ต้องการที่แตกต่างกัน ประชาชนจึงเป็ นผูม้ ีความเหมาะสมที่จะแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นนั้นมากที่สุด และ
กิ จ การบางอย่า งเป็ นเรื่ อ งเฉพาะท้อ งถิ่ น ไม่ เ กี่ ย วกับท้อ งถิ่ น อื่ น ๆ และไม่ มี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย ต่อประเทศโดย
ส่ วนรวม จึงเป็ นการสมควรที่จะให้ประชาชนท้องถิ่นดาเนินการดังกล่าวเอง ทั้งนี้ การแบ่งเบาภาระดังกล่าวทาให้
รัฐบาลมีเวลาที่จะดาเนินการในเรื่ องที่สาคัญ ๆ หรื อกิจการใหญ่ ๆ ระดับชาติอนั เป็ นประโยชน์ต่อประเทศชาติโดย
ส่วนรวม และมีความคล่องตัวในการดาเนินงานของรัฐบาลจะมีมากขึ้น
4) การปกครองท้องถิ่นสามารถสนองตอบความต้องการของท้องถิ่นตรงเป้ าหมายและมีประสิ ทธิ ภาพ
เนื่องจากท้องถิ่นมีความแตกต่างกันไม่วา่ ทางสภาพภูมิศาสตร์ ทรัพยากร ประชาชน ความต้องการ และปั ญหาย่อม
ต่างกันออกไป ผูท้ ี่ให้บริ การหรื อแก้ไขปั ญหาให้ถูกจุดและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนได้เป็ นอย่าง
ดีก็ คือ หน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้นเอง
5) การปกครองท้องถิ่นจะเป็ นแหล่งสร้างผูน้ าทางการเมืองและการบริ หารของประเทศในอนาคต ผูน้ า
หน่ วยการปกครองท้องถิ่นย่อมเรี ยนรู ้ประสบการณ์ทางการเมือง การเลือกตั้ง การสนับสนุ นจากประชาชนใน
ท้องถิ่นย่อมเป็ นพื้นฐานที่ดีต่ออนาคตทางการเมืองของตน และยังฝึ กฝนทักษะทางการบริ หารงานในท้องถิ่นอีก
ด้วย
6) การปกครองท้องถิ่นโดยยึดหลักการกระจายอานาจ ทาให้เกิดการพัฒนาชนบทแบบพึ่งตนเองทั้งทาง
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
โดยสรุ ป ความสาคัญของการปกครองส่ วนท้องถิ่น สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ด้าน คือ ด้านการเมืองการ
ปกครอง และการบริ ห าร กล่ า วคื อ ในด้า นการเมื อ งการปกครองนั้นเป็ นการปู พ้ื นฐานการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยและเรี ยนรู ้การปกครองตนเอง ส่วนด้านการบริ หารนั้น เป็ นการแบ่งเบาภาระรัฐบาลและประชาชน
ในท้องถิ่นได้หาทางสนองแก้ปัญหาด้วยตนเอง ด้วยกลไกการบริ หารต่าง ๆ ทั้งในแง่ของการบริ หารงานบุคคล
การงบประมาณ และการจัดการ เป็ นต้น

2.2 หลักกฎหมายเกีย่ วกับบริการสาธารณะ
นันทวัฒน์ บรมานันท์ (2543) เสนอว่าหลักนิ ติธรรมกับการบริ การสาธารณะของรั ฐ ดังที่ ได้กล่าว
มาแล้วข้างต้นว่า การลดปั ญหาความเหลื่อมล้ าและช่องว่างดังกล่าวเป็ นภารกิจ ของรัฐที่ตอ้ งจัดทาขึ้น เพื่อสนอง
ความต้องการของประชาชนโดยส่ วนรวม ไม่ว่าจะเป็ นหน้าที่จดั ระบบ สวัสดิ การสังคมให้แก่ประชาชนทุกคน
รวมถึงการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและการบริ การทาง สังคม อันมีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดให้มีความ
เหมาะสมมีคุณภาพและมีความเป็ นธรรมตาม หลักนิ ติธรรม (Rule of Law) ซึ่ งการดาเนิ นการดังกล่าวก็คือ “การ
บริ การสาธารณะ” นัน่ เอง ความหมายของการบริ การสาธารณะ (Public Service) “การบริ การสาธารณะ” หมายถึง
กิ จ การที่ อ ยู่ใ นความอ านวยการหรื อ อยู่ใ นการควบคุ ม ของ ฝ่ ายปกครองที่ จัดทาขึ้ น โดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์เพื่อ
ตอบสนองความต้องการส่ วนรวมของประชาชน กล่าวอีกนัยหนึ่ ง บริ การสาธารณะเป็ นกิ จกรรมที่เกี่ ยวข้องกับ
ประโยชน์สาธารณะที่ดาเนินการจัดทา ขึ้นโดยบุคคลในกฎหมายมหาชนหรื อโดยเอกชน ซึ่ งฝ่ ายปกครองต้องใช้
อานาจในการกากับดูแล บางประการและอยู่ภายใต้ระบบพิเศษ ทั้งนี้ บริ การสาธารณะแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท
ใหญ่ ๆ ดังนี้คือ
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1. บริ การสาธารณะปกครอง คือ กิจกรรมที่โดยสภาพแล้วเป็ นงานในหน้าที่ของ ฝ่ ายปกครองที่จะต้อง
จัดทาเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็ นเรื่ อง การดูแลความปลอดภัยและความ
สงบสุ ขของชุมชน ซึ่ งรัฐหรื อฝ่ ายปกครองจัดทาให้ประชาชนโดยไม่ ต้องเสี ยค่าตอบแทน นอกจากนี้ เนื่ องจาก
เนื้อหาของบริ การสาธารณะทางปกครองจะเป็ นเรื่ องที่เป็ น หน้าที่เฉพาะของฝ่ ายปกครองที่ตอ้ งอาศัยเทคนิคพิเศษ
รวมทั้งอานาจพิเศษของฝ่ ายปกครองตาม กฎหมายมหาชนในการจัดทาบริ การสาธารณะด้วย ดังนั้นบริ การ
สาธารณะประเภทนี้ ฝ่ายปกครองจึงไม่สามารถมอบให้องค์กรอื่นหรื อเอกชนเข้ามาดาเนิ นการแทนได้ตวั อย่าง
บริ การสาธารณะทางปกครองดังกล่าวข้างต้น เช่น กิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับการรักษาความสงบภายใน การป้ องกัน
ประเทศ การสาธารณสุข การอานวยความ เป็ นต้น
ยุติธรรม การต่างประเทศ และการคลัง เป็ นต้น ซึ่ งแต่เดิ มนั้น บริ การสาธารณะทุกประเภทจัดว่าเป็ น
บริ การสาธารณะทางปกครองทั้งสิ้ น แต่ต่อมาเมื่อกิจกรรมเหล่านี้ มีมากขึ้น และมีรูปแบบและวิธีการในการจัดทา
ที่ แตกต่างกันออกไปจึงเกิดประเภทใหม่ๆ ของบริ การสาธารณะขึ้นมาอีก
2. บริ การสาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิ ชยกรรม คือ บริ การสาธารณะที่ เน้นทางด้านการผลิต
การจาหน่าย การให้บริ การและมีการแบ่งปั นผลประโยชน์ที่ได้รับดังเช่นกิจการ ของเอกชน (วิสาหกิจเอกชน) ซึ่ง
มีความแตกต่างกับบริ การสาธารณะทางปกครองอยูด่ ว้ ยกัน 4 ประการ คือ 1) วัตถุแห่ งบริ การ บริ การสาธารณะ
ทางปกครองจะมีวตั ถุแห่งบริ การเพื่อสนอง ความต้องการของประชาชนในประเทศแต่เพียงอย่างเดียว ส่วนบริ การ
สาธารณะทางอุตสาหกรรมและ พาณิ ชยกรรมนั้น มีวตั ถุแห่ งบริ การด้านเศรษฐกิจเหมือนกับวิสาหกิจเอกชน คือ
เน้นทางด้านการผลิต การจาหน่าย การให้บริ การ และมีการแบ่งปั นผลประโยชน์ที่ได้รับ เช่น กิจการของเอกชน
เป็ นต้น 2) วิธีปฏิ บัติงาน บริ การสาธารณะทางปกครองจะมีวิธีปฏิ บตั ิ งานที่ รัฐสร้ างขึ้นมา เป็ นแบบเดี ยวกันมี
ระบบบังคับ บัญชาซึ่งใช้กบั ผูป้ ฏิบตั ิงานทุกคน ในขณะที่บริ การสาธารณะทาง อุตสาหกรรมและพาณิ ชยกรรมจะ
มีวิธีปฏิบตั ิงานที่สร้างขึ้นมาเองแตกต่างไปจากบริ การสาธารณะที่มี ลักษณะทางปกครอง ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความ
คล่องตัวและเหมาะสมในการดาเนิ นการ 3) แหล่งที่มาของเงินทุน บริ การสาธารณะทางปกครองจะมีแหล่งที่ มา
ของเงินทุน จากรัฐแต่เพียงอย่างเดียว โดยรัฐจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบเงิ นทุนทั้งหมดที่นามาใช้จ่ายในการดาเนิ นการ
ส่ วนบริ การสาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิ ชยกรรมนั้น แหล่งรายได้ส่วนใหญ่จะมาจาก ค่าตอบแทนการ
บริ การของผูใ้ ช้บริ การ และ 4) ผูใ้ ช้บริ การ สถานภาพของผูใ้ ช้บริ การสาธารณะทางปกครองนั้นจะถูกกาหนด โดย
กฎข้อบังคับทั้งหมด ซึ่ งรวมตั้งแต่การกาหนดองค์กร การจัดองค์กรและการปฏิ บัติงาน ดังนั้น ความสัมพันธ์
ระหว่างผูใ้ ช้บริ การกับผูใ้ ห้บริ การสาธารณะประเภทนี้ จึงมีลกั ษณะเป็ นนิ ติกรรมที่มี เงื่อนไขและไม่เท่าเทียมกัน
ในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างผูใ้ ช้บริ การของบริ การสาธารณะทาง อุตสาหกรรมและพาณิ ชยกรรมจะมีลกั ษณะ
เสมอภาคกัน เพราะถูกกาหนดโดยสัญญาตามกฎหมายเอกชน
3. บริ การสาธารณะทางสังคมและวัฒนธรรม คือ บริ การสาธารณะที่ เป็ นการให้บริ การทางสังคมและ
วัฒนธรรมที่ตอ้ งการความอิ สระคล่องตัวในการทางานโดยไม่มุ่งเน้นการแสวงหากาไร เช่น การแสดงนาฏศิลป์
พิพิธภัณฑ์การกี ฬา การศึ กษาวิจัย เป็ นต้น ดังนั้น การบริ การสาธารณะจึ งเป็ นการดาเนิ นการของรั ฐหรื อฝ่ าย
ปกครองในการกิจการที่อยู่ ในความอานวยการหรื อในกากับดูแลของฝ่ ายปกครองที่จดั ทาเพื่อสนองความต้องการ
ส่ วนรวมของ ประชาชนทุ กคน ทั้งด้านการศึ กษา สุ ขภาพอนามัย การทางาน การมี รายได้รวมถึ งการเข้า ถึ ง
กระบวนการยุติธรรม และการบริ การทางสังคม โดยรัฐหรื อฝ่ ายปกครองต้องดาเนิ นการให้อย่างเหมาะสม และมี
คุณภาพ เพื่อสนองตอบต่อความจาเป็ นขั้นพื้นฐานของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีข้ ึน และสามารถพึ่งตนเองได้
อย่างทั่วถึ ง เหมาะสม และเป็ นธรรม อันจะเป็ นการช่ วยลดความเหลื่อมล้ าของสังคมและรายได้รวมถึงทาให้

8
เศรษฐกิจโดยรวมดีข้ ึน เมื่อผูม้ ีรายได้นอ้ ยหรื อผูด้ อ้ ยโอกาสในสังคม สามารถเข้าถึงการบริ การสาธารณะต่าง ๆ ได้
อย่างทัว่ ถึง เหมาะสมและมีคุณภาพ ก็จะทาให้บุคคล เหล่านั้นสามารถพัฒนาตนเองให้เจริ ญเติบโตเป็ นทรัพยากร
ของชาติที่มีคุณภาพต่อไป โดยที่ การจัดทาบริ การสาธารณะมีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่ตอ้ งดาเนิ นการตามหลักนิ ติ
ธรรม ดังนั้น หลักเกณฑ์สาคัญในการจัดทาบริ การสาธารณะจึงได้ถูกสร้างขึ้นมาให้มีส่วนคล้ายกับหลักทัว่ ไป ของ
กฎหมายเกี่ยวกับบริ การสาธารณะ เพื่อเป็ นแนวทางในการพิจารณาถึงสถานภาพของบริ การ สาธารณะ กฎเกณฑ์
ของบริ การสาธารณะ อันประกอบด้วยหลัก 3 ประการ คือ 1) หลักว่าด้วยความเสมอภาค เป็ นหลักเกณฑ์ที่สาคัญ
ประการแรกในการจัดทาบริ การสาธารณะ ทั้งนี้ เนื่ องจากการที่ รัฐเข้า มาจัดทาบริ การสาธารณะนั้น รั ฐมิ ได้มี
จุ ด มุ่ ง หมายที่ จ ะจัด ท าบริ ก ารสาธารณะขึ้ น เพื่ อ ประโยชน์ ข อง ผูห้ นึ่ ง ผูใ้ ดโดยเฉพาะ แต่ เ ป็ นการจัด ท าเพื่ อ
ประโยชน์ของประชาชนทุกคน กิจการใดที่รัฐจัดทาเพื่อ บุคคลใดโดยเฉพาะจะไม่มีลกั ษณะเป็ นบริ การสาธารณะ
ประชาชนทุกคนย่อมมีสิทธิ ได้รับการปฏิบตั ิ หรื อได้รับผลประโยชน์จากบริ การสาธารณะอย่างเสมอภาคกัน เช่น
การให้บริ การแก่ประชาชน การรับสมัครงาน รัฐต้องให้บริ การสาธารณะโดยเท่าเทียมกัน จะเลือกปฏิบตั ิให้แก่ผู ้
นับถือศาสนาใด ศาสนาหนึ่ ง หรื อสี ผิว หรื อเพศใดเพศหนึ่ งมิได้เพราะจะขัดกับหลักการดังกล่าว 2) หลักว่าด้วย
ความต่อเนื่อง เนื่องจากบริ การสาธารณะเป็ นกิจการที่มีความจาเป็ นสาหรับประชาชน ดังนั้นหากบริ การ สาธารณะ
หยุดชะงักลงไม่วา่ ด้วยเหตุใดก็ตาม ประชาชนผูใ้ ช้บริ การสาธารณะย่อมได้รับความ เดือดร้อนเสี ยหายได้ดงั นั้น
ต้องมีความต่อเนื่ องตลอดเวลา เช่น การไฟฟ้าจะมีการนัดหยุดงานเพื่อ เรี ยกร้องเงินเดือน โดยไม่ยอมจ่ายไฟฟ้ า
ให้แก่ทอ้ งถิ่นย่อมทาไม่ได้เพราะอาจทาให้เกิดความเสี ยหาย แก่ประชาชนในท้องถิ่นนั้น นอกจากนี้ หลักว่าด้วย
ความต่อเนื่ องยังมีผลกระทบต่อสัญญาทางปกครอง กล่าวคือ เมื่อมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นมีผลทาให้คู่สัญญา
ฝ่ ายเอกชนที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ าย ปกครองให้จดั ทาบริ การสาธารณะ ไม่สามารถดาเนิ นการตามสัญญาต่อไป
ได้ตามปกติฝ่ายปกครอง อาจเปลี่ยนแปลงหรื อยกเลิกสัญญาได้เพื่อประโยชน์สาธารณะแล้ว ฝ่ ายปกครองก็จะเข้า
ดาเนินการเอง เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง หรื อหากเป็ นกรณี ที่เอกชนต้องรับภาระมากขึ้น ฝ่ ายปกครองก็อาจต้องเข้า
ไป ร่ วมรับภาระกับเอกชน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกัน และ 3) หลักว่าด้วยการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลง
บริ การสาธารณะที่ ดีน้ นั จะต้องสามารถปรับปรุ งแก้ไขได้ตลอดเวลาเพื่อให้เหมาะสมกับ เหตุการณ์และความ
จาเป็ นในทางปกครอง ที่ จะรักษาประโยชน์สาธารณะรวมทั้งปรับปรุ งให้เข้ากับ วิวฒั นาการของความต้องการ
ส่ วนรวมของประชาชนด้วย เช่น เอกชนที่ ได้รับมอบอานาจจากฝ่ าย ปกครองให้เดิ นรถประจาทางแต่เดิมใช้รถ
ประจาทาง 3 คันก็เพียงพอ แต่เมื่อเวลาผ่านไปจานวน ผูใ้ ช้บริ การก็มีมากขึ้น ความต้องการก็มากขึ้น ย่อมต้องมี
การปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงให้ทนั สมัย ถ้าไม่ ปรับปรุ งฝ่ ายปกครองก็อาจบอกเลิกสัญญากับเอกชนที่ ได้รับมอบ
อานาจจากฝ่ ายปกครองนั้นได้ จากหลักการเรื่ องการทาบริ การสาธารณะ ซึ่ งรัฐหรื อฝ่ ายปกครองมีหน้าที่ที่จะต้อง
ดาเนิ นการ ให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพเพื่อประโยชน์สูงสุ ดต่อประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและ
สนองตอบต่อตามความต้องการ เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิ ทธิ ภาพ และเกิดความคุม้ ค่าสอดคล้องกับหลัก นิ ติธรรม
และมีประสิ ทธิภาพสูงสุด รัฐหรื อฝ่ ายปกครองจึงมีภารกิจที่จะต้องดาเนินการบริ หารจัดการ ให้สอดคล้องกับหลัก
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ธรรมาภิบาล (Good Governance) ว่ามีองค์ประกอบ 8 ประการดังนี้การมีส่วนร่ วม (Participation) นิ ติธรรม (Rule
of Law) ความโปร่ ง ใส (Transparency) การตอบสนอง (Responsiveness) การมุ่ ง เน้ น ฉั น ทามติ (Consensus
Oriented) ความเสมอภาค/ความเที่ ยงธรรม และไม่ละเลยบุคคลกลุ่มหนึ่ งกลุ่มใดออกไปจากสังคม (Equity and
Inclusiveness) ประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผล ( Effectiveness and Efficiency) และภาระรั บผิ ด ชอ บ
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(Accountability) ต่ อ มาใน ปี ค.ศ. 1997 United Nations Development Programme: UNDP ได้ท บทวนและให้
นิ ยามใหม่วา่ เป็ นเรื่ องของการใช้อานาจทางการเมืองเศรษฐกิจและการบริ หารราชการแผ่นดิน เพื่อจัดการกิจการ
ของประเทศชาติบา้ นเมือง รวมทั้งยังได้กาหนดคุณลักษณะของการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรื อ ธรรมาภิบาล
ซึ่ งได้นาเรื่ องแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนามนุษย์เข้ามารวมไว้ดว้ ย สาหรับประเทศไทย โดยคณะรัฐมนตรี ได้มีมติ
เมื่อเดือนพฤษภาคม 2542 ให้ใช้คาว่า “ระบบการบริ หารและการจัดการบ้านเมืองที่ดี” หรื อ “ธรรมาภิบาล” (Good
Governance) โดยคาว่า “ธรรมาภิบาล” ให้ความหมายไปในทางบริ หารราชการเพื่อให้แตกต่างจากบรรษัทภิบาล
(Corporate Governance) การบริ หารจัดการที่ดีคือ ระบบโครงสร้าง กระบวนการต่าง ๆ ที่ได้วาง แนวปฏิบตั ิหรื อ
วางกฎเกณฑ์ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม เพื่อให้ส่วนต่าง ๆ ของสังคมมีการพัฒนาและอยู่
ร่ วมกันอย่างสันติสุขและเป็ นธรรมเนื่ องจากการบริ หารกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดีทุกภาคส่ วนไม่ว่าจะเป็ น
กลไกภาครัฐภาคธุรกิจเอกชน หรื อภาคประชาชนต่างก็เป็ น องค์กรรวมในการแสดงความคิดเห็นเพราะประชาชน
เป็ นผูร้ ับประโยชน์โดยตรง

2.3 แนวคิดเกีย่ วกับกฎหมายปกครอง
บุญชู ณ ป้ อมเพ็ชร (2558) เสนอความหมายของกฎหมายปกครองโดยนักกฎหมายปกครองของประเทศ
ไทยที่ ได้พยายามให้คาจากัดความของกฎหมายปกครองให้ครอบคลุม แต่อย่างไรก็ตามการให้ความหมายของ
กฎหมายปกครองอาจมีความแคบ กว้างของความหมายที่แตกต่างกันออกไป ดังต่อไปนี้
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ อธิ บายว่า กฎหมายปกครองเป็ นกฎหมายที่ กาหนดสถานะและความสัมพันธ์
ระหว่างองค์กรของรัฐฝ่ ายปกครองด้วยกัน และความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรของรัฐฝ่ ายปกครองกับประชาชน
อมร จันทรสมบูรณ์ ได้อธิ บายความหมายของกฎหมายปกครองไว้วา่ “กฎหมายปกครองเป็ นกฎหมาย
มหาชนและเป็ นกฎหมายที่รัฐจัดระบบบริ การเพื่อจัดการบริ การ สาธารณะให้แก่ประชาชนเป็ นส่วนรวม ขอบเขต
ของกฎหมายปกครองจึ งกว้างขวางมากยิ่ง ไปกว่ากฎหมาย อาญาและกฎหมายแพ่ง กฎหมายปกครองได้แ ก่
พระราชบัญญัติและกฎหมายทุกฉบับที่ กาหนดอานาจและ หน้าที่ ของกระทรวง ทบวง กรม ต่าง ๆ กฎหมาย
กาหนดอานาจหน้าที่ของรัฐวิสาหกิจและอานาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรู ปแบบ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบข้าราชการทุกประเภท รัฐเข้ามาบังคับการตามกฎหมายด้วยการบัญญัติเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ต่าง ๆ จานวนมากมีอานาจในการออกคาสัง่ อนุญาต ออกใบอนุญาต วินิจฉัยและสัง่ การ รวมตลอดถึงการสัง่ การที่
ออกมาในรู ปของกฎข้อบังคับ เจ้าหน้าที่ ของรั ฐที่ มีอานาจสั่งการตามกฎหมายปกครองจะมี ต้ งั แต่ขา้ ราชการ
การเมือง ข้าราชการ ประจา ผูด้ ารงตาแหน่งในการปกครองท้องถิ่น ผูว้ า่ การหรื อผูอ้ านวยการของรัฐวิสาหกิจและ
พนักงาน รัฐวิสาหกิจ รวมตลอดไปถึงการสัง่ การในรู ปของคาวินิจฉัยโดย คณะกรรมการต่าง ๆ และนอกเหนือจาก
ที่กล่าว มาแล้ว ยังรวมถึงการสัง่ การภายในระบบสายการบังคับบัญชาในระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริ หารอีกด้วย
โภคิณ พลกุล สรุ ปความหมายของกฎหมายปกครองว่าเป็ นกฎหมายมหาชนที่วางหลักเกี่ยวกับการจัด
ระเบียบบริ หารราชการของรัฐ การดาเนิ นกิจกรรมของฝ่ ายปกครองในการจัดทาบริ การสาธารณะ อานาจ หน้าที่
ความรับผิดชอบและการควบคุมการใช้อานาจหน้าที่ ตลอดจนการบริ หารงานบุคคลของฝ่ ายปกครอง ดร.จิรนิ ติ
หะวานนท์ ผูบ้ รรยายวิชากฎหมายปกครองแห่ งสานักเนติบณ
ั ฑิตยสภา สรุ ปว่ากฎหมาย ปกครองประกอบด้วย
เนื้ อหาสาระ 3 ประการ ดังนี้ ประการแรก กฎหมายปกครองเป็ นกฎหมายที่ กาหนดโครงสร้างขององค์กรทาง
ปกครอง เช่น พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน พระราชบัญญัติปรับปรุ งกระทรวง ทบวง กรม ซึ่ ง
เป็ นกฎหมาย ที่กาหนดเกี่ยวกับการสร้างองค์กร ได้แก่ การบริ หารส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภาค ส่ วนท้องถิ่น เป็ นเรื่ อง
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ของการรวม อานาจ กระจายอานาจ การปรับปรุ งกระทรวง ทบวง กรม อานาจบังคับบัญชา ประการที่สอง กาหนด
นิ ติสัมพันธ์ที่ฝ่ายปกครองก่อขึ้นอาจเป็ นนิ ติสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของรัฐกับ หน่วยงานของรัฐหรื อระหว่าง
หน่ วยงานของรัฐกับเอกชนซึ่ งเรี ยกว่านิ ติกรรมทางปกครอง เป็ นเรื่ องที่ เกี่ ยวกับ ฝ่ ายปกครองจะก่อนิ ติสัมพันธ์
อย่างไร มีเงื่อนไขความสมบูรณ์อย่างไร เมื่อเกิดนิ ติสัมพันธ์แล้วฝ่ ายปกครอง จะต้องผูกพันอย่างไร เอกชนต้อง
ผูกพันอย่างไร ประการที่ สาม กฎหมายปกครองกาหนดกระบวนการควบคุมทางปกครอง คือ การควบคุมฝ่ าย
ปกครอง ให้อยูใ่ นความชอบด้วยกฎหมาย กระบวนการควบคุมอาจจะแบ่งออกเป็ น 2 ตอน คือ การควบคุมก่อน
ออกนิติกรรมทางปกครอง อีกตอนหนึ่ง คือ การควบคุมภายหลังการออกนิติกรรมทางปกครอง
วรพจน์ วิศรุ ตพิชญ์ อธิ บายความหมายของกฎหมายปกครองว่า เป็ นกฎหมายที่จดั ระเบียบการ บริ หาร
และกาหนดความสัมพันธ์ดา้ นต่าง ๆ ระหว่างบรรดาหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยูภ่ ายใต้การ บังคับบัญชา
หรื อกากับดูแลซึ่ งเรี ยกว่าฝ่ ายปกครอง (Administration) กับเอกชน ซึ่ งระบบกฎหมายปกครอง ของรัฐสมัยใหม่
วางอยู่บนพื้นฐานของหลักการสาคัญสองหลักการได้แก่ หลักการว่าด้วยการกระทาทาง ปกครองต้องชอบด้วย
กฎหมาย (The principle of legality of administrative action) และหลัก การว่า ด้ว ยการควบคุ ม ความชอบด้วย
กฎหมายของการกระท าทางปกครองโดยองค์ ก รตุ ล าการ ( The principle of judicial review of legality of
administrative action)
โดยสรุ ปกฎหมายปกครองตามสภาพของกฎหมาย ปกครองในปั จจุบนั โดยเฉพาะหลังจากการจัดตั้ง
ศาลปกครองขึ้นในประเทศไทย ซึ่ งสามารถให้ความหมายของกฎหมายปกครองได้ว่า กฎหมายปกครองเป็ น
กฎหมายที่ กาหนดความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ ายปกครองกับเอกชน หรื อฝ่ ายปกครองกับฝ่ ายปกครองด้วยกันที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นการของฝ่ ายปกครองในการบังคับใช้ กฎหมายที่ฝ่ายนิ ติบญ
ั ญัติตราขึ้น (พระราชบัญญัติพระราชกาหนด) โดยการออกกฎ คาสัง่ ทางปกครอง และ การกระทาทางกายภาพ และเป็ นกฎหมายที่ควบคุมการ
ใช้อานาจของฝ่ ายปกครองให้ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้นกฎหมายปกครองจะมีเนื้อหา 2 ส่วน คือ
1. เป็ นกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับการใช้อานาจตามกฎหมายของฝ่ ายปกครอง เรี ยกว่า การกระทาทาง
ปกครอง ซึ่ งประกอบด้วย กฎ (กฎหมายลาดับรอง-กฎหมายของฝ่ ายบริ หาร) คาสั่งทางปกครอง และการ กระทา
ทางกายภาพ
2. เป็ นกฎหมายที่ ควบคุมการใช้อานาจของฝ่ ายปกครองให้ชอบด้วยกฎหมาย (Principle of Legality)
เพราะการใช้อานาจของฝ่ ายปกครองออก กฎ คาสัง่ ทางปกครอง หรื อกระทาการทางกายภาพ จะส่งผล กระทบต่อ
สิ ทธิ เสรี ภาพของประชาชน จึ งจาเป็ นจะต้องควบคุมการใช้อานาจของฝ่ ายปกครองให้ชอบด้วย กฎหมาย การ
กระทาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายจะต้องถูกยกเลิกเพิกถอนไป ปั จจุบนั องค์กรหลักที่ทาหน้าที่ควบคุม การกระทาของ
ฝ่ ายปกครอง คือ ศาลปกครอง ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากความหมายของกฎหมายปกครอง และการแบ่งแยกการใช้
อานาจอธิ ปไตย (Separation of Power) ขององค์กรต่าง ๆ จะเห็นได้วา่ กฎหมายปกครองเป็ นกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้ อานาจของฝ่ ายปกครอง ฝ่ ายปกครอง (Administrative) นั้นเป็ นส่วนหนึ่งของฝ่ ายบริ หาร (Executive) มี
หน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายตามที่ฝ่ายนิ ติบญั ญัติ (Legislative) ตราขึ้น (เรี ยกว่า พระราชบัญญัติหรื อพระ ราช
กาหนด) การบังคับใช้กฎหมายของฝ่ ายปกครอง เช่น การตรากฎ (กฎหมายลาดับรอง) ขึ้นบังคับใช้หรื อ ออกคาสัง่
ทางปกครองตามที่กฎหมาย (พระราชบัญญัติ) ให้อานาจให้เกิดผลไปยังประชาชน การใช้อานาจของ ฝ่ ายปกครอง
อาจเกิดความไม่ชอบด้วยกฎหมายเกิดขึ้น (Abuse) กฎหมายปกครองจะเป็ นกฎหมายที่เข้ามาควบคุม ตรวจสอบ
และอาจนาไปสู่การยกเลิกเพิกถอนกฎหรื อคาสัง่ ทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
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ลักษณะของกฎหมายปกครอง กฎหมายปกครองจะลักษณะทางกฎหมายที่ แตกต่างไปจากกฎหมาย
เอกชน (กฎหมายแพ่งและ พาณิ ชย์) โดยสามารถแบ่งแยกลักษณะของกฎหมายปกครอง ตามเกณฑ์ที่ใช้ในการ
แบ่งแยกกฎหมายเอกชน ออกจากกฎหมายมหาชน เกณฑ์การแบ่งแยกและผลของการแบ่งแยกกฎหมายทั้งสอง
ประเภท มีดงั นี้
1. เกณฑ์ดา้ นองค์กร ความสัมพันธ์ตามกฎหมายปกครอง คู่นิติสมั พันธ์อย่างน้อยฝ่ ายหนึ่งจะต้องเป็ นฝ่ าย
ปกครอง อาจจะ เป็ นฝ่ ายปกครองกับเอกชน หรื อฝ่ ายปกครองกับฝ่ ายปกครองด้วยกันเอง ถ้านิ ติสัมพันธ์น้ นั
เกิ ดขึ้นระหว่าง เอกชนด้วยกันเองจะไม่เข้าลักษณะของกฎหมายปกครอง (สิ่ งที่ ตอ้ งระวัง คือ อาจมีเอกชนบาง
จาพวกที่ได้รับมอบอานาจจากกฎหมายให้ทาหน้าที่เสมือนฝ่ าย ปกครอง เช่น สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.)
ซึ่งเป็ นเอกชน แต่ได้รับอานาจจากพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ให้มีอานาจอนุญาตอนุมตั ิการตรวจสภาพรถ
หรื อสภาทนายความซึ่ งมีฐานะเป็ นเอกชน แต่ได้รับ มอบอานาจจากพระราชบัญญัติสภาทนายความ พ.ศ. 2528 มี
อานาจออกคาสัง่ พักใช้เพิกถอนใบประกอบ วิชาชีพทนายความได้)
2. เกณฑ์ดา้ นอานาจ การก่อนิติสมั พันธ์ตามกฎหมายปกครอง ฝ่ ายปกครองจะต้องมีอานาจในการก่อนิ ติ
สัมพันธ์โดยต้อง อาศัยอานาจจากกฎหมาย (มีพระราชบัญญัติหรื อพระราชกาหนดให้อานาจ) จึ งจะมีอานาจใน
การก่ อ นิ ติ สัม พัน ธ์ กับเอกชน ตามหลัก การที่ ว่า “ไม่ มี ก ฎหมายมี อ านาจ” ซึ่ ง ต่ า งจากการก่ อ นิ ติ สัมพันธ์ตาม
กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ระหว่างเอกชนด้วยกัน ที่ ใช้หลักการที่ ว่า “ไม่มีกฎหมายห้ามย่อมทาได้” เช่น การทา
สัญญาบาง ประเภทที่ไม่มีในเอกเทศสัญญา คู่กรณี อาจตกลงเนื้อหาในสัญญาได้เองตราบเท่าที่ไม่ขดั ต่อกฎหมาย
หรื อ ความสงบเรี ยบร้อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน ซึ่งเรี ยกว่า สัญญาไม่มีชื่อ
3. เกณฑ์ดา้ นความสัมพันธ์เชิงอานาจ การก่อนิติสมั พันธ์ตามกฎหมายปกครอง ความสัมพันธ์เชิงอานาจ
ฝ่ ายปกครองจะมีอานาจเหนื อกว่า เอกชนที่ ก่อนิ ติสัมพันธ์ฝ่ายเดียวโดยที่เอกชนไม่จะเป็ นต้องสมัครใจยินยอม
เนื่ องจากฝ่ ายปกครองอาศัยอานาจ จากกฎหมาย (พระราชบัญญัติหรื อพระราชกาหนด) ซึ่ งเรี ยกว่า อานาจมหาชน
(Public Puissance) ซึ่ งมี วัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์สาธารณะ (Public Interest) ดังนั้นฝ่ ายปกครองจึ งสามารถ
อาศัยอานาจจาก กฎหมายก่อนิ ติสัมพันธ์ฝ่ายเดียวกระทบต่อสิ ทธิ เสรี ภาพของเอกชนได้เพื่อประโยชน์สาธารณะ
ซึ่ งต่างจากนิ ติ สัมพันธ์ระหว่างเอกชนด้วยกันเองซึ่ งเกิ ดบนความสมัครใจยินยอมโดยที่ แต่ละฝ่ ายไม่มีอานาจ
เหนือกว่าอีกฝ่ ายหนึ่ง
4. เกณฑ์ด้านวัตถุประสงค์ของการก่อนิ ติสัมพันธ์ การก่ อนิ ติสัมพันธ์ตามกฎหมายปกครองนั้น ฝ่ าย
ปกครองจะต้องมีวตั ถุประสงค์ในการก่อนิ ติสัมพันธ์ เพื่อประโยชน์สาธารณะ (Public Interest) ตามวัตถุประสงค์
ของกฎหมายที่ ให้อานาจเท่านั้น ฝ่ ายปกครองจะ มี วตั ถุประสงค์ในการใช้อานาจออก กฎ คาสั่งทางปกครอง
กระทาการทางกายภาพ เป็ นวัตถุประสงค์อย่างอื่น ไม่ได้ เช่น ผูบ้ งั คับบัญชาสั่งลงโทษทางวินัยเพื่อกลัน่ แกล้ง
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ซึ่ งเป็ นวัตถุประสงค์ส่วนตัว การใช้ อานาจเช่นนี้ จะทาให้คาสัง่ ลงโทษเป็ นคาสัง่ ที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย เพราะเป็ นการบิดผันอานาจ (Abuse of Power) ซึ่ งต่างจากการก่อนิติสัมพันธ์ตามกฎหมายเอกชน ซึ่ งมุ่ง
เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเป็ นหลัก
5. เกณฑ์ดา้ นการตรวจสอบการก่อนิ ติสัมพันธ์ในกฎหมายปกครอง เมื่อฝ่ ายปกครองก่อนิ ติสัมพันธ์กบั
เอกชนขึ้นโดยการออกกฎ คาสัง่ ทางปกครอง หรื อกระทาการ ทางกายภาพขึ้น ฝ่ ายอาจถูกตรวจสอบความชอบ
ด้วยกฎหมายของการกระทาทางปกครองนั้นตามหลักความชอบ ด้วยกฎหมายของการกระทาทางปกครอง
(Principle of Legality of Administrative Acts) ทั้งในแง่ของ กระบวนการ (Procedure) ออกกฎ คาสัง่ ทางปกครอง
การกระทาทางกายภาพว่าเป็ นไปตามกระบวนการที่ กฎหมายกาหนดหรื อไม่ และในแง่ของเนื้อหา (Substantive)
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ว่า เนื้ อหาของกฎ คาสั่งทางปกครอง การกระทาทางกายภาพ ที่กระทบต่อสิ ทธิ เสรี ภาพของเอกชนนั้นชอบด้วย
กฎหมายหรื อไม่
6. เกณฑ์ด้านการแก้ไข-เยียวยา การกระทาทางปกครองที่ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณี ที่ฝ่ายปกครอง
กระทาการทางปกครองที่ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย การแก้ไขเยียวยาก็คือ การยกเลิก เพิกถอนการกระทาทางปกครอง
นั้นเสี ย ซึ่ งอาจะเป็ นการยกเลิ กเพิกถอนโดยฝ่ ายปกครองเอง (คื อ การควบคุ ม ภายในฝ่ ายปกครอง เช่ น การ
อุทธรณ์) หรื อการยกเลิกเพิกถอนโดยองค์กรภายนอก ได้แก่ ศาลปกครอง รวมถึงกรณี ที่การกระทาทางปกครองที่
ไม่ชอบด้วยกฎหมายได้ก่อให้เกิดความเสี ยหายขึ้น ฝ่ ายปกครองจะต้อง ชดใช้เยียวยาความเสี ยหายนั้น ดังนั้นคดี
ปกครองจึงไม่ใช่เรื่ องทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับฝ่ ายปกครองแต่อย่างใด เช่น ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง ความผิด
ต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ ส่วนนี้ตอ้ งพิจารณาโทษโดยศาลยุติธรรม เป็ นต้น

2.4 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
เฉลิมชัย เก็จรัมย์ และ ประชัน คะเนวัน (2556). ศึ กษาเรื่ องความคิดเห็ นของประชาชนเกี่ ยวกับการ
ให้บริ การสาธารณะของเทศบาลตาบลอุดมธรรม อาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์. วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความ
คิดเห็นของประชาชนในภาพรวมเกี่ยวกับการบริ การสาธารณะของเทศบาลตาบลอุดมธรรม อาเภอกระสัง จังหวัด
บุรีรัมย์ ใน 4 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาระบบสาธารณู ปโภค ด้านการส่ งเสริ มอาชีพ ด้านสาธารณสุ ข และด้านการ
จัดการสิ่ งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ และ 2) ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการบริ การสาธารณะของ
เทศบาลตาบลอุดมธรรม อาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ใน 4 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ด้านการ
ส่งเสริ มอาชีพ ด้านสาธารณสุข และด้านการจัดการสิ่ งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ ผลการศึกษา พบว่า ความคิดเห็น
ของประชาชนเกี่ยวกับการให้บริ การสาธารณะของเทศบาลตาบลอุดมธรรม อาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ภาพรวม
อยูใ่ นระดับปานกลางและเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคมีค่าเฉลี่ยสูงสุดและ
อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านสาธารณสุ ข ส่ วนด้านที่ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุ ด คือ ด้านการจัดการสิ่ งแวดล้อมและ
มลพิษต่าง ๆ กรณี ดา้ นอื่น ๆ อยูใ่ นระดับ ปานกลาง จากการศึกษาในส่วนของความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ
พบว่า ประชาชนแสดงความคิดเห็ นเป็ นจานวนมากที่ สุดในเรื่ อง ควรจัดให้มีรถเก็บขยะเข้าไปเก็บขยะในเขต
ชุมชน รองลงมา คือ ควรส่ งเสริ มด้านการประกอบอาชีพให้กบั ประชาชนในเขตเทศบาลให้มากขึ้น และควรให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการดาเนินโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับสาธารณะ ตามลาดับ
อัษฎา ผาใต้. (2557). ศึ กษาเรื่ องความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การของเทศบาล ตาบล
ตองโขบ อาเภอโคกศรี สุพรรณ จังหวัดสกลนคร. วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรี ยบเที ยบความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การของเทศบาลตาบลตองโขบ อาเภอโคกศรี สุพรรณ จังหวัดสกลนคร
ผลการศึ ก ษาพบว่ า ความพึ ง พอใจของประชาชนต่ อ การให้ บ ริ การของเทศบาลต าบลตองโขบ อ าเภอ
โคกศรี สุพ รรณ จัง หวัด สกลนครโดยภาพรวมและรายด้า น พบว่า อยู่ใ นระดับ ปานกลางทุ ก ด้า น ส่ ว นการ
เปรี ยบเที ยบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การของเทศบาลตาบลตองโขบ อาเภอโคกศรี สุพรรณ
จังหวัดสกลนคร จาแนกตามคุณลักษณะส่ วนบุคคล ได้ดงั นี้ จาแนกตามเพศ พบว่า กลุ่มที่ มีเพศต่างกัน มีระดับ
ความพึงพอใจในการให้บริ การของเทศบาลตาบลตองโขบโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน จาแนกตาม
อาชีพ พบว่า กลุ่มที่มีอาชีพต่างกัน มีระดับความพึงพอใจในการให้บริ การของเทศบาลตาบลตองโขบโดยภาพรวม
และรายด้านไม่แตกต่างกัน จาแนกตามรายได้ พบว่า กลุ่มที่มีรายได้ต่างกัน มีระดับความพึงพอใจในการให้บริ การ
ของเทศบาลตาบลตองโขบ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านมีความแตกต่างกันอย่างมี
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นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ ด้านการให้บริ การที่น่าเชื่อถือ และจาแนกตามเขตที่อยูอ่ าศัย พบว่า กลุ่มที่มี
เขตที่อยูอ่ าศัยต่างกัน มีระดับความ พึงพอใจในการให้บริ การของเทศบาลตาบลตองโขบ โดยภาพรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 จานวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการให้บริ การที่ตรงเวลา ด้านการให้บริ การที่มีความก้าวหน้า และด้าน
การให้บริ การอย่างถูกต้อง
วินัย วงศ์อาสา และ ภัชราภรณ์ ไชยรั ตน์ (2559). ความพึงพอใจของประชาชนต่อ การจัดบริ ก าร
สาธารณะขององค์การบริ หารส่ วนตาบลนาพู่ อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี . วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการได้รับ
ประโยชน์และความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริ การสาธารณะขององค์การบริ หารส่วนตาบลนาพู่ และ 2.
เสนอแนะแนวทางการปรับปรุ งการจัดบริ การสาธารณะขององค์การบริ หารส่ วนตาบลนาพู่ ผลการศึกษา พบว่า
บริ การสาธารณะที่องค์การบริ หารส่ วนตาบลนาพูจ่ ดั บริ การได้อย่างทัว่ ถึงและส่งผลให้ประชาชนมีความพึงพอใจ
ในระดับมาก มีเพียงภารกิ จเดียว คือ บริ การด้านสังคมและสาธารณสุ ข ส่ วนในด้านอื่น ๆ ได้แก่ ด้านการศึกษา
โครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ ชุมชน การจัดการภัยพิบตั ิและการจัดระเบียบชุมชนและการจัดการสิ่ งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ยังไม่สามารถจัดบริ การได้อย่างทัว่ ถึง ส่งผลให้ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
นอกจากนี้ยงั มีบริ การบางเรื่ องที่องค์การบริ หารส่ วนตาบลนาพู่ไม่สามารถจัดบริ การได้อย่างทัว่ ถึงและประชาชน
ชนมีความพึงพอใจในระดับน้อย โดยมีขอ้ เสนอแนะว่าควรมีการดาเนิ นภารกิจแบบเฉพาะเจาะจง พัฒนาคุณภาพ
การบริ การสาธารณะให้ดียงิ่ ขึ้นและมีการบริ หารเชิงระบบให้มากขึ้น
อภิศกั ดิ์ วิลยั สุ ทธิ์ และ สิ ทธิ ชยั ตันศรี สกุล. (2559). ศึกษาเรื่ องความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพ
การให้บริ การสาธารณะ. วัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพการ ให้บริ การสาธารณะ
ของเจ้าหน้าที่กองช่างองค์การบริ หารส่ วนตาบลโนนแดง อาเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษา พบว่า
ความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริ การสาธารณะของเจ้าหน้าที่ กองช่างองค์การบริ หารส่ วนตาบล
โนนแดง อ าเภอบรบื อ จัง หวัด มหาสารคาม พบว่า ประชาชนใน เขตองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลโนนแดง
อาเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม มีความคิดเห็นว่า คุณภาพการให้บริ การสาธารณะของกองช่าง องค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลโนนแดง อาเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( X =3.44) เพื่อเปรี ยบเทียบ
ความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริ การสาธารณะของเจ้าหน้าที่ กองช่างองค์การบริ หารส่ วนตาบล
โนนแดง อ าเภอบรบื อ จัง หวัด มหาสารคาม จ าแนก ตามเพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา อาชี พ และรายได้พ บว่า
ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริ การสาธารณะ
ของเจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริ หารส่วนตาบลโนนแดง ทั้งโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
สุ ดารัตน์ สุ ดสมบูรณ์ อัสมา พิมพ์ประพันธ์ เสาวรัตน์ บุษรานนท์ รัศมี ศรี บุญ และ สุ ภาวดี คชนูด.
(2561) ศึกษาเรื่ องความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการจัดบริ การสาธารณะของเทศบาลตาบลชะมาย อาเภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรี ธรรมราช มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการจัดบริ การสาธารณะของ
เทศบาลตาบลชะมาย อาเภอทุ่ งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช 2) เปรี ยบเที ยบระดับความคิดเห็ นของประชาชนที่ มีต่อการ
จัดบริ การสาธารณะของเทศบาลตาบลชะมาย ตามตัวแปรอิสระคือ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ และ ระดับการศึกษา และ 3)
ศึ กษาปั ญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่ มี ต่อการจัดบริ การสาธารณะของเทศบาลตาบลชะมาย อาเภอทุ่ งสง จังหวัด
นครศรี ธรรมราช กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ประชาชนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไปที่มีภูมิลาเนาในเขตเทศบาลตาบลชะมาย
จานวน 400 คน เครื่ องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลได้แก่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดี ยว (One way ANOVA) และ
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เปรี ยบเทียบความแตกต่างเป็ นรายคู่ โดยใช้วธิ ีเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยแบบ LSD ผลการวิจยั พบว่าความคิดเห็นของประชาชนที่มี
ต่อการจัดบริ การสาธารณะของเทศบาลตาบลชะมาย อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
( X =3.39) เมื่อจาแนกเป็ นรายด้านพบว่า ประชาชนผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในด้านการส่ งเสริ มการศึกษาเด็กและ
เยาวชนมากที่สุด ( X =3.76) และด้านการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยน้อยที่สุด ( X =3.12) ผลการเปรี ยบเทียบระดับความ
คิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการจัดบริ การสาธารณะของเทศบาลตาบลชะมาย ตามตัวแปรอิสระคือ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ
และ ระดับการศึกษาโดยรวม พบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ส่วนปั ญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะที่มีตอ่
การจัดบริ การสาธารณะให้กบั ประชาชนของเทศบาลตาบลชะมาย พบว่าประชาชนยังขาดการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาท้องถิ่น
ร่ วมกับเทศบาล สาหรับข้อเสนอแนะที่สาคัญได้แก่ การสร้างความร่ วมมือ ความตระหนัก และการรับรู ้ของทุกภาคส่ วนใน
การขับเคลื่อนการจัดบริ การสาธารณะภายในเขตเทศบาลตาบลชะมาย
ั ญา ใจเย็น อัญชลี แพรกปาน วิไลวรรณ ชานาญคา และ
รัฐศวรรธน์ กิ่งแก้ว คนึ งนิ จ ศรี สุวรรณ สุ กญ
ทรายทอง เสมอภาค. (2562). ศึ กษาเรื่ องการประเมินผลการบริ การสาธารณะของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด
นครศรี ธรรมราช ประจาปี งบประมาณ 2560 วัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการบริ การสาธารณะด้านการดาเนินงาน
ตามภารกิจต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประจาปี งบประมาณ 2560 ผลการศึกษา พบว่า
ผลการประเมิ น การบริ การสาธารณะด้า นการดาเนิ นงานตามภารกิ จต่ าง ๆ ของเทศบาลเมื อ งทุ่ งสง จัง หวัด
นครศรี ธรรมราช ในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( X =3.273) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ประชาชนผูต้ อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นในด้านการส่ งเสริ ม สนับสนุน กีฬาและนันทนาการมากที่สุด ( X =3.316) รองลงมา
คือ ด้านการส่ งเสริ มศิ ลปวัฒนธรรม ศาสนา จารี ตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ( X =3.280) ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ( X =3.260) ด้านการศึ กษา ( X =3.257) ด้านการส่ งเสริ มคุ ณภาพชี วิต ( X =3.235) ด้านการจัดระเบี ยบ
ชุมชนและการรักษาความสงบเรี ยบร้อย ( X =3.231) ด้านการบริ หารจัดการเทศบาล ( X =3.212) ด้านการบริ หาร
จัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ( X =3.177) และด้านเศรษฐกิจ การวางแผนส่ งเสริ มการ
ลงทุ น พาณิ ชกรรม และการท่ องเที่ ยว ( X =3.112) ตามลาดับ จากผลการศึ กษามี ขอ้ เสนอแนะว่า 1) ผูบ้ ริ หาร
เทศบาลเมืองทุ่งสง ควรนาผลจากการวิจยั ไปกาหนดการดาเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ การกาหนดนโยบายเร่ งด่วน
แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองทุ่งสง และการรักษาความสะอาดเพื่อให้สอดคล้องกับความ
คิดเห็นของประชาชน และ 2) หน่วยงานที่รับผิดชอบการดาเนิ นงานด้านต่าง ๆ ควรพิจารณาข้อมูลผลการศึกษา
อย่างละเอียด เพื่อจะได้นาไปปรับปรุ งการดาเนินงานเพื่อประชาชนมีความคิดเห็นในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
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บทที่ 2
แนวคิดและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การประเมินครั้งนี้ผปู ้ ระเมินได้คน้ คว้าหาข้อมูลจากแห่งต่าง ๆ เพื่อนามาสนับสนุนการประเมินในครั้ง
นี้ รวมทั้งได้นาแนวคิดและงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ งเคยมีผูศ้ ึ กษาไว้แล้วมาใช้เป็ นแนวทางในประเมิน ซึ่ งได้แก่
แนวคิ ด เกี่ ย วกับการเมื องการปกครองท้อ งถิ่ นไทย หลัก กฎหมายเกี่ ยวกับบริ ก ารสาธารณะ แนวคิ ด เกี่ ยวกับ
กฎหมายปกครอง และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียด ดังนี้

2.1 แนวคิดเกีย่ วกับการเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย
ธเนศวร์ เจริ ญเมือง (2550) เสนอว่า การปกครองท้องถิ่นกับการบริ หารจัดการท้องถิ่น : อีกมิติหนึ่งของ
อารยธรรมโลก. การปกครองส่ วนท้องถิ่น หรื อการปกครองท้องถิ่น เป็ นรู ปแบบการปกครองที่ จาเป็ นและมี
ความส าคัญ ในทางการเมื อ งการปกครองของชุ ม ชนต่ า ง ๆ เฉพาะอย่ า งยิ่ ง ชุ ม ชนที่ มี ก ารปกครองระบบ
ประชาธิ ปไตย ซึ่ งกล่าวในทางทฤษฎี และแนวความคิดทางปกครอง จะเห็ นได้ว่า รัฐบาลซึ่ งเป็ นกลไกในการ
บริ หารการปกครองของรัฐนั้น ย่อมมีภาระหน้าที่อย่างมากมายในการบริ หารประเทศให้ประชาชนได้รับความสุ ข
ความสะดวกสบายในการดารงชี วิต (Well Being) อีกทั้งความมัน่ คงแห่ งชาติท้ งั ในทางการเมือง เศรษฐกิ จ และ
สังคม (National Security) แต่ย่อมเป็ นไปไม่ได้ที่รัฐบาลจะดูแลและจัดทาบริ การให้กับประชาชนได้ทวั่ ถึงทุก
ชุมชนของประเทศ เพราะอาจจะเกิ ดปั ญหาเกี่ ยวกับความล่าช้าในการดาเนิ นงาน การที่ อาจจะไม่สนองตอบต่อ
ความต้องการของแต่ละชุมชนได้ และรวมทั้งข้อจากัดเกี่ยวกับงบประมาณ (Budget) และตัวบุคคลหรื อเจ้าหน้าที่
ดาเนิ นงานให้ทวั่ ถึงได้ เมื่อเป็ นดังนี้ การลดภาระของรั ฐบาลโดยการให้ประชาชนได้เข้ามามี ส่วนร่ วมในการ
ปกครองตนเองเพื่อการสนองตอบต่อความต้องการของชุมชน จะได้เกิดความสะดวก รวดเร็ ว และตรงกับความมุ่ง
ประสงค์ของชุมชนนั้น ๆ จึงเป็ นผลให้การปกครองท้องถิ่นมีบทบาทและความสาคัญเกิดขึ้น
จากแนวความคิดในการปกครองส่ วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ทางการปกครองของรั ฐบาล
ในอันที่ จะรั กษาความมัน่ คงและความผาสุ ขของประชาชน ยึดหลักการกระจายอานาจปกครอง และเพื่อให้
สอดคล้องกับหลักการประชาธิ ปไตย โดยประชาชนมี ส่วนร่ ว มในการปกครองตนเอง ความสาคัญของการ
ปกครองท้องถิ่นสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1) การปกครองท้องถิ่น คือ รากฐานของการปกครองระบอบประชาธิ ปไตย เพราะการปกครองท้องถิ่น
จะเป็ นสถาบันฝึ กสอนการเมืองการปกครองให้แก่ประชาชน ให้ประชาชนรู ้สึกว่าตนมีความเกี่ ยวพันมีส่วนได้
ส่ วนเสี ยในการปกครอง การบริ หารท้องถิ่น เกิดความรับผิดชอบ และหวงแหนต่อประโยชน์อนั พึงมีต่อท้องถิ่นที่
ตนอยูอ่ าศัยอันจะนามาซึ่งความศรัทธาเลื่อมใสในระบอบการปกครองประชาธิปไตยในที่สุด
2) การปกครองท้องถิ่นทาให้ประชาชนรู ้จกั ท้องถิ่นการปกครองตนเอง (Self Government) หัวใจของ
การปกครองระบอบประชาธิ ปไตย ประการหนึ่ งก็คือ การปกครองตนเองมิใช่เป็ นการปกครองอันเกิดจากคาสั่ง
เบื้องบน โดยเป็ นการที่ประชาชนมีส่วนร่ วมในการปกครอง ซึ่ งผูบ้ ริ หารท้องถิ่นนอกจากจะได้รับเลือกตั้งมาเพื่อ
รั บผิดชอบบริ หารท้องถิ่ นโดยอาศัยความร่ วมมื อร่ วมใจจากประชาชนแล้ว ผูบ้ ริ หารท้องถิ่ นจะต้องฟั งเสี ย ง
ประชาชนด้วยวิถีทางประชาธิ ปไตยประชาชนออกเสี ยงประชามติ (Reference) ให้ประชาชนมีอานาจถอดถอน
(Recall) ซึ่ งจะทาให้ประชาชนเกิดความสานึ กในความสาคัญของตนเองต่อท้องถิ่น และมีส่วนรับรู ้ถึงปั ญหาและ
แก้ไขปั ญหาท้องถิ่นของตน
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3) การปกครองท้องถิ่ นเป็ นการแบ่ งเบาภาระของรั ฐบาล ซึ่ งเป็ นหลักสาคัญของการกระจายอานาจ
เนื่องจากภารกิจของรัฐบาลมีอยูอ่ ย่างกว้างขวาง นับวันจะขยายเพิ่มขึ้น ขณะที่แต่ละท้องถิ่นย่อมมีปัญหาและความ
ต้องการที่แตกต่างกัน ประชาชนจึงเป็ นผูม้ ีความเหมาะสมที่จะแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นนั้นมากที่สุด และ
กิ จ การบางอย่า งเป็ นเรื่ อ งเฉพาะท้อ งถิ่ น ไม่ เ กี่ ย วกับท้อ งถิ่ น อื่ น ๆ และไม่ มี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย ต่อประเทศโดย
ส่ วนรวม จึงเป็ นการสมควรที่จะให้ประชาชนท้องถิ่นดาเนินการดังกล่าวเอง ทั้งนี้ การแบ่งเบาภาระดังกล่าวทาให้
รัฐบาลมีเวลาที่จะดาเนินการในเรื่ องที่สาคัญ ๆ หรื อกิจการใหญ่ ๆ ระดับชาติอนั เป็ นประโยชน์ต่อประเทศชาติโดย
ส่วนรวม และมีความคล่องตัวในการดาเนินงานของรัฐบาลจะมีมากขึ้น
4) การปกครองท้องถิ่นสามารถสนองตอบความต้องการของท้องถิ่นตรงเป้ าหมายและมีประสิ ทธิ ภาพ
เนื่องจากท้องถิ่นมีความแตกต่างกันไม่วา่ ทางสภาพภูมิศาสตร์ ทรัพยากร ประชาชน ความต้องการ และปั ญหาย่อม
ต่างกันออกไป ผูท้ ี่ให้บริ การหรื อแก้ไขปั ญหาให้ถูกจุดและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนได้เป็ นอย่าง
ดีก็ คือ หน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้นเอง
5) การปกครองท้องถิ่นจะเป็ นแหล่งสร้างผูน้ าทางการเมืองและการบริ หารของประเทศในอนาคต ผูน้ า
หน่ วยการปกครองท้องถิ่นย่อมเรี ยนรู ้ประสบการณ์ทางการเมือง การเลือกตั้ง การสนับสนุ นจากประชาชนใน
ท้องถิ่นย่อมเป็ นพื้นฐานที่ดีต่ออนาคตทางการเมืองของตน และยังฝึ กฝนทักษะทางการบริ หารงานในท้องถิ่นอีก
ด้วย
6) การปกครองท้องถิ่นโดยยึดหลักการกระจายอานาจ ทาให้เกิดการพัฒนาชนบทแบบพึ่งตนเองทั้งทาง
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
โดยสรุ ป ความสาคัญของการปกครองส่ วนท้องถิ่น สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ด้าน คือ ด้านการเมืองการ
ปกครอง และการบริ ห าร กล่ า วคื อ ในด้า นการเมื อ งการปกครองนั้นเป็ นการปู พ้ื นฐานการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยและเรี ยนรู ้การปกครองตนเอง ส่วนด้านการบริ หารนั้น เป็ นการแบ่งเบาภาระรัฐบาลและประชาชน
ในท้องถิ่นได้หาทางสนองแก้ปัญหาด้วยตนเอง ด้วยกลไกการบริ หารต่าง ๆ ทั้งในแง่ของการบริ หารงานบุคคล
การงบประมาณ และการจัดการ เป็ นต้น

2.2 หลักกฎหมายเกีย่ วกับบริการสาธารณะ
นันทวัฒน์ บรมานันท์ (2543) เสนอว่าหลักนิ ติธรรมกับการบริ การสาธารณะของรั ฐ ดังที่ ได้กล่าว
มาแล้วข้างต้นว่า การลดปั ญหาความเหลื่อมล้ าและช่องว่างดังกล่าวเป็ นภารกิจ ของรัฐที่ตอ้ งจัดทาขึ้น เพื่อสนอง
ความต้องการของประชาชนโดยส่ วนรวม ไม่ว่าจะเป็ นหน้าที่จดั ระบบ สวัสดิ การสังคมให้แก่ประชาชนทุกคน
รวมถึงการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและการบริ การทาง สังคม อันมีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดให้มีความ
เหมาะสมมีคุณภาพและมีความเป็ นธรรมตาม หลักนิ ติธรรม (Rule of Law) ซึ่ งการดาเนิ นการดังกล่าวก็คือ “การ
บริ การสาธารณะ” นัน่ เอง ความหมายของการบริ การสาธารณะ (Public Service) “การบริ การสาธารณะ” หมายถึง
กิ จ การที่ อ ยู่ใ นความอ านวยการหรื อ อยู่ใ นการควบคุ ม ของ ฝ่ ายปกครองที่ จัดทาขึ้ น โดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์เพื่อ
ตอบสนองความต้องการส่ วนรวมของประชาชน กล่าวอีกนัยหนึ่ ง บริ การสาธารณะเป็ นกิ จกรรมที่เกี่ ยวข้องกับ
ประโยชน์สาธารณะที่ดาเนินการจัดทา ขึ้นโดยบุคคลในกฎหมายมหาชนหรื อโดยเอกชน ซึ่ งฝ่ ายปกครองต้องใช้
อานาจในการกากับดูแล บางประการและอยู่ภายใต้ระบบพิเศษ ทั้งนี้ บริ การสาธารณะแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท
ใหญ่ ๆ ดังนี้คือ
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1. บริ การสาธารณะปกครอง คือ กิจกรรมที่โดยสภาพแล้วเป็ นงานในหน้าที่ของ ฝ่ ายปกครองที่จะต้อง
จัดทาเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็ นเรื่ อง การดูแลความปลอดภัยและความ
สงบสุ ขของชุมชน ซึ่ งรัฐหรื อฝ่ ายปกครองจัดทาให้ประชาชนโดยไม่ ต้องเสี ยค่าตอบแทน นอกจากนี้ เนื่ องจาก
เนื้อหาของบริ การสาธารณะทางปกครองจะเป็ นเรื่ องที่เป็ น หน้าที่เฉพาะของฝ่ ายปกครองที่ตอ้ งอาศัยเทคนิคพิเศษ
รวมทั้งอานาจพิเศษของฝ่ ายปกครองตาม กฎหมายมหาชนในการจัดทาบริ การสาธารณะด้วย ดังนั้นบริ การ
สาธารณะประเภทนี้ ฝ่ายปกครองจึงไม่สามารถมอบให้องค์กรอื่นหรื อเอกชนเข้ามาดาเนิ นการแทนได้ตวั อย่าง
บริ การสาธารณะทางปกครองดังกล่าวข้างต้น เช่น กิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับการรักษาความสงบภายใน การป้ องกัน
ประเทศ การสาธารณสุข การอานวยความ เป็ นต้น
ยุติธรรม การต่างประเทศ และการคลัง เป็ นต้น ซึ่ งแต่เดิ มนั้น บริ การสาธารณะทุกประเภทจัดว่าเป็ น
บริ การสาธารณะทางปกครองทั้งสิ้ น แต่ต่อมาเมื่อกิจกรรมเหล่านี้ มีมากขึ้น และมีรูปแบบและวิธีการในการจัดทา
ที่ แตกต่างกันออกไปจึงเกิดประเภทใหม่ๆ ของบริ การสาธารณะขึ้นมาอีก
2. บริ การสาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิ ชยกรรม คือ บริ การสาธารณะที่ เน้นทางด้านการผลิต
การจาหน่าย การให้บริ การและมีการแบ่งปั นผลประโยชน์ที่ได้รับดังเช่นกิจการ ของเอกชน (วิสาหกิจเอกชน) ซึ่ง
มีความแตกต่างกับบริ การสาธารณะทางปกครองอยูด่ ว้ ยกัน 4 ประการ คือ 1) วัตถุแห่ งบริ การ บริ การสาธารณะ
ทางปกครองจะมีวตั ถุแห่งบริ การเพื่อสนอง ความต้องการของประชาชนในประเทศแต่เพียงอย่างเดียว ส่วนบริ การ
สาธารณะทางอุตสาหกรรมและ พาณิ ชยกรรมนั้น มีวตั ถุแห่ งบริ การด้านเศรษฐกิจเหมือนกับวิสาหกิจเอกชน คือ
เน้นทางด้านการผลิต การจาหน่าย การให้บริ การ และมีการแบ่งปั นผลประโยชน์ที่ได้รับ เช่น กิจการของเอกชน
เป็ นต้น 2) วิธีปฏิ บัติงาน บริ การสาธารณะทางปกครองจะมีวิธีปฏิ บตั ิ งานที่ รัฐสร้ างขึ้นมา เป็ นแบบเดี ยวกันมี
ระบบบังคับ บัญชาซึ่งใช้กบั ผูป้ ฏิบตั ิงานทุกคน ในขณะที่บริ การสาธารณะทาง อุตสาหกรรมและพาณิ ชยกรรมจะ
มีวิธีปฏิบตั ิงานที่สร้างขึ้นมาเองแตกต่างไปจากบริ การสาธารณะที่มี ลักษณะทางปกครอง ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความ
คล่องตัวและเหมาะสมในการดาเนิ นการ 3) แหล่งที่มาของเงินทุน บริ การสาธารณะทางปกครองจะมีแหล่งที่ มา
ของเงินทุน จากรัฐแต่เพียงอย่างเดียว โดยรัฐจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบเงิ นทุนทั้งหมดที่นามาใช้จ่ายในการดาเนิ นการ
ส่ วนบริ การสาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิ ชยกรรมนั้น แหล่งรายได้ส่วนใหญ่จะมาจาก ค่าตอบแทนการ
บริ การของผูใ้ ช้บริ การ และ 4) ผูใ้ ช้บริ การ สถานภาพของผูใ้ ช้บริ การสาธารณะทางปกครองนั้นจะถูกกาหนด โดย
กฎข้อบังคับทั้งหมด ซึ่ งรวมตั้งแต่การกาหนดองค์กร การจัดองค์กรและการปฏิ บัติงาน ดังนั้น ความสัมพันธ์
ระหว่างผูใ้ ช้บริ การกับผูใ้ ห้บริ การสาธารณะประเภทนี้ จึงมีลกั ษณะเป็ นนิ ติกรรมที่มี เงื่อนไขและไม่เท่าเทียมกัน
ในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างผูใ้ ช้บริ การของบริ การสาธารณะทาง อุตสาหกรรมและพาณิ ชยกรรมจะมีลกั ษณะ
เสมอภาคกัน เพราะถูกกาหนดโดยสัญญาตามกฎหมายเอกชน
3. บริ การสาธารณะทางสังคมและวัฒนธรรม คือ บริ การสาธารณะที่ เป็ นการให้บริ การทางสังคมและ
วัฒนธรรมที่ตอ้ งการความอิ สระคล่องตัวในการทางานโดยไม่มุ่งเน้นการแสวงหากาไร เช่น การแสดงนาฏศิลป์
พิพิธภัณฑ์การกี ฬา การศึ กษาวิจัย เป็ นต้น ดังนั้น การบริ การสาธารณะจึ งเป็ นการดาเนิ นการของรั ฐหรื อฝ่ าย
ปกครองในการกิจการที่อยู่ ในความอานวยการหรื อในกากับดูแลของฝ่ ายปกครองที่จดั ทาเพื่อสนองความต้องการ
ส่ วนรวมของ ประชาชนทุ กคน ทั้งด้านการศึ กษา สุ ขภาพอนามัย การทางาน การมี รายได้รวมถึ งการเข้า ถึ ง
กระบวนการยุติธรรม และการบริ การทางสังคม โดยรัฐหรื อฝ่ ายปกครองต้องดาเนิ นการให้อย่างเหมาะสม และมี
คุณภาพ เพื่อสนองตอบต่อความจาเป็ นขั้นพื้นฐานของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีข้ ึน และสามารถพึ่งตนเองได้
อย่างทั่วถึ ง เหมาะสม และเป็ นธรรม อันจะเป็ นการช่ วยลดความเหลื่อมล้ าของสังคมและรายได้รวมถึงทาให้

8
เศรษฐกิจโดยรวมดีข้ ึน เมื่อผูม้ ีรายได้นอ้ ยหรื อผูด้ อ้ ยโอกาสในสังคม สามารถเข้าถึงการบริ การสาธารณะต่าง ๆ ได้
อย่างทัว่ ถึง เหมาะสมและมีคุณภาพ ก็จะทาให้บุคคล เหล่านั้นสามารถพัฒนาตนเองให้เจริ ญเติบโตเป็ นทรัพยากร
ของชาติที่มีคุณภาพต่อไป โดยที่ การจัดทาบริ การสาธารณะมีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่ตอ้ งดาเนิ นการตามหลักนิ ติ
ธรรม ดังนั้น หลักเกณฑ์สาคัญในการจัดทาบริ การสาธารณะจึงได้ถูกสร้างขึ้นมาให้มีส่วนคล้ายกับหลักทัว่ ไป ของ
กฎหมายเกี่ยวกับบริ การสาธารณะ เพื่อเป็ นแนวทางในการพิจารณาถึงสถานภาพของบริ การ สาธารณะ กฎเกณฑ์
ของบริ การสาธารณะ อันประกอบด้วยหลัก 3 ประการ คือ 1) หลักว่าด้วยความเสมอภาค เป็ นหลักเกณฑ์ที่สาคัญ
ประการแรกในการจัดทาบริ การสาธารณะ ทั้งนี้ เนื่ องจากการที่ รัฐเข้า มาจัดทาบริ การสาธารณะนั้น รั ฐมิ ได้มี
จุ ด มุ่ ง หมายที่ จ ะจัด ท าบริ ก ารสาธารณะขึ้ น เพื่ อ ประโยชน์ ข อง ผูห้ นึ่ ง ผูใ้ ดโดยเฉพาะ แต่ เ ป็ นการจัด ท าเพื่ อ
ประโยชน์ของประชาชนทุกคน กิจการใดที่รัฐจัดทาเพื่อ บุคคลใดโดยเฉพาะจะไม่มีลกั ษณะเป็ นบริ การสาธารณะ
ประชาชนทุกคนย่อมมีสิทธิ ได้รับการปฏิบตั ิ หรื อได้รับผลประโยชน์จากบริ การสาธารณะอย่างเสมอภาคกัน เช่น
การให้บริ การแก่ประชาชน การรับสมัครงาน รัฐต้องให้บริ การสาธารณะโดยเท่าเทียมกัน จะเลือกปฏิบตั ิให้แก่ผู ้
นับถือศาสนาใด ศาสนาหนึ่ ง หรื อสี ผิว หรื อเพศใดเพศหนึ่ งมิได้เพราะจะขัดกับหลักการดังกล่าว 2) หลักว่าด้วย
ความต่อเนื่อง เนื่องจากบริ การสาธารณะเป็ นกิจการที่มีความจาเป็ นสาหรับประชาชน ดังนั้นหากบริ การ สาธารณะ
หยุดชะงักลงไม่วา่ ด้วยเหตุใดก็ตาม ประชาชนผูใ้ ช้บริ การสาธารณะย่อมได้รับความ เดือดร้อนเสี ยหายได้ดงั นั้น
ต้องมีความต่อเนื่ องตลอดเวลา เช่น การไฟฟ้าจะมีการนัดหยุดงานเพื่อ เรี ยกร้องเงินเดือน โดยไม่ยอมจ่ายไฟฟ้ า
ให้แก่ทอ้ งถิ่นย่อมทาไม่ได้เพราะอาจทาให้เกิดความเสี ยหาย แก่ประชาชนในท้องถิ่นนั้น นอกจากนี้ หลักว่าด้วย
ความต่อเนื่ องยังมีผลกระทบต่อสัญญาทางปกครอง กล่าวคือ เมื่อมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นมีผลทาให้คู่สัญญา
ฝ่ ายเอกชนที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ าย ปกครองให้จดั ทาบริ การสาธารณะ ไม่สามารถดาเนิ นการตามสัญญาต่อไป
ได้ตามปกติฝ่ายปกครอง อาจเปลี่ยนแปลงหรื อยกเลิกสัญญาได้เพื่อประโยชน์สาธารณะแล้ว ฝ่ ายปกครองก็จะเข้า
ดาเนินการเอง เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง หรื อหากเป็ นกรณี ที่เอกชนต้องรับภาระมากขึ้น ฝ่ ายปกครองก็อาจต้องเข้า
ไป ร่ วมรับภาระกับเอกชน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกัน และ 3) หลักว่าด้วยการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลง
บริ การสาธารณะที่ ดีน้ นั จะต้องสามารถปรับปรุ งแก้ไขได้ตลอดเวลาเพื่อให้เหมาะสมกับ เหตุการณ์และความ
จาเป็ นในทางปกครอง ที่ จะรักษาประโยชน์สาธารณะรวมทั้งปรับปรุ งให้เข้ากับ วิวฒั นาการของความต้องการ
ส่ วนรวมของประชาชนด้วย เช่น เอกชนที่ ได้รับมอบอานาจจากฝ่ าย ปกครองให้เดิ นรถประจาทางแต่เดิมใช้รถ
ประจาทาง 3 คันก็เพียงพอ แต่เมื่อเวลาผ่านไปจานวน ผูใ้ ช้บริ การก็มีมากขึ้น ความต้องการก็มากขึ้น ย่อมต้องมี
การปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงให้ทนั สมัย ถ้าไม่ ปรับปรุ งฝ่ ายปกครองก็อาจบอกเลิกสัญญากับเอกชนที่ ได้รับมอบ
อานาจจากฝ่ ายปกครองนั้นได้ จากหลักการเรื่ องการทาบริ การสาธารณะ ซึ่ งรัฐหรื อฝ่ ายปกครองมีหน้าที่ที่จะต้อง
ดาเนิ นการ ให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพเพื่อประโยชน์สูงสุ ดต่อประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและ
สนองตอบต่อตามความต้องการ เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิ ทธิ ภาพ และเกิดความคุม้ ค่าสอดคล้องกับหลัก นิ ติธรรม
และมีประสิ ทธิภาพสูงสุด รัฐหรื อฝ่ ายปกครองจึงมีภารกิจที่จะต้องดาเนินการบริ หารจัดการ ให้สอดคล้องกับหลัก
ธรรมาภิบาลหรื อการบริ หารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 11
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific : UNESCAP ได้ ใ ห้ นิ ยามค าว่ า
ธรรมาภิบาล (Good Governance) ว่ามีองค์ประกอบ 8 ประการดังนี้การมีส่วนร่ วม (Participation) นิ ติธรรม (Rule
of Law) ความโปร่ ง ใส (Transparency) การตอบสนอง (Responsiveness) การมุ่ ง เน้ น ฉั น ทามติ (Consensus
Oriented) ความเสมอภาค/ความเที่ ยงธรรม และไม่ละเลยบุคคลกลุ่มหนึ่ งกลุ่มใดออกไปจากสังคม (Equity and
Inclusiveness) ประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผล ( Effectiveness and Efficiency) และภาระรั บผิ ด ชอ บ
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(Accountability) ต่ อ มาใน ปี ค.ศ. 1997 United Nations Development Programme: UNDP ได้ท บทวนและให้
นิ ยามใหม่วา่ เป็ นเรื่ องของการใช้อานาจทางการเมืองเศรษฐกิจและการบริ หารราชการแผ่นดิน เพื่อจัดการกิจการ
ของประเทศชาติบา้ นเมือง รวมทั้งยังได้กาหนดคุณลักษณะของการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรื อ ธรรมาภิบาล
ซึ่ งได้นาเรื่ องแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนามนุษย์เข้ามารวมไว้ดว้ ย สาหรับประเทศไทย โดยคณะรัฐมนตรี ได้มีมติ
เมื่อเดือนพฤษภาคม 2542 ให้ใช้คาว่า “ระบบการบริ หารและการจัดการบ้านเมืองที่ดี” หรื อ “ธรรมาภิบาล” (Good
Governance) โดยคาว่า “ธรรมาภิบาล” ให้ความหมายไปในทางบริ หารราชการเพื่อให้แตกต่างจากบรรษัทภิบาล
(Corporate Governance) การบริ หารจัดการที่ดีคือ ระบบโครงสร้าง กระบวนการต่าง ๆ ที่ได้วาง แนวปฏิบตั ิหรื อ
วางกฎเกณฑ์ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม เพื่อให้ส่วนต่าง ๆ ของสังคมมีการพัฒนาและอยู่
ร่ วมกันอย่างสันติสุขและเป็ นธรรมเนื่ องจากการบริ หารกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดีทุกภาคส่ วนไม่ว่าจะเป็ น
กลไกภาครัฐภาคธุรกิจเอกชน หรื อภาคประชาชนต่างก็เป็ น องค์กรรวมในการแสดงความคิดเห็นเพราะประชาชน
เป็ นผูร้ ับประโยชน์โดยตรง

2.3 แนวคิดเกีย่ วกับกฎหมายปกครอง
บุญชู ณ ป้ อมเพ็ชร (2558) เสนอความหมายของกฎหมายปกครองโดยนักกฎหมายปกครองของประเทศ
ไทยที่ ได้พยายามให้คาจากัดความของกฎหมายปกครองให้ครอบคลุม แต่อย่างไรก็ตามการให้ความหมายของ
กฎหมายปกครองอาจมีความแคบ กว้างของความหมายที่แตกต่างกันออกไป ดังต่อไปนี้
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ อธิ บายว่า กฎหมายปกครองเป็ นกฎหมายที่ กาหนดสถานะและความสัมพันธ์
ระหว่างองค์กรของรัฐฝ่ ายปกครองด้วยกัน และความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรของรัฐฝ่ ายปกครองกับประชาชน
อมร จันทรสมบูรณ์ ได้อธิ บายความหมายของกฎหมายปกครองไว้วา่ “กฎหมายปกครองเป็ นกฎหมาย
มหาชนและเป็ นกฎหมายที่รัฐจัดระบบบริ การเพื่อจัดการบริ การ สาธารณะให้แก่ประชาชนเป็ นส่วนรวม ขอบเขต
ของกฎหมายปกครองจึ งกว้างขวางมากยิ่ง ไปกว่ากฎหมาย อาญาและกฎหมายแพ่ง กฎหมายปกครองได้แ ก่
พระราชบัญญัติและกฎหมายทุกฉบับที่ กาหนดอานาจและ หน้าที่ ของกระทรวง ทบวง กรม ต่าง ๆ กฎหมาย
กาหนดอานาจหน้าที่ของรัฐวิสาหกิจและอานาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรู ปแบบ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบข้าราชการทุกประเภท รัฐเข้ามาบังคับการตามกฎหมายด้วยการบัญญัติเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ต่าง ๆ จานวนมากมีอานาจในการออกคาสัง่ อนุญาต ออกใบอนุญาต วินิจฉัยและสัง่ การ รวมตลอดถึงการสัง่ การที่
ออกมาในรู ปของกฎข้อบังคับ เจ้าหน้าที่ ของรั ฐที่ มีอานาจสั่งการตามกฎหมายปกครองจะมี ต้ งั แต่ขา้ ราชการ
การเมือง ข้าราชการ ประจา ผูด้ ารงตาแหน่งในการปกครองท้องถิ่น ผูว้ า่ การหรื อผูอ้ านวยการของรัฐวิสาหกิจและ
พนักงาน รัฐวิสาหกิจ รวมตลอดไปถึงการสัง่ การในรู ปของคาวินิจฉัยโดย คณะกรรมการต่าง ๆ และนอกเหนือจาก
ที่กล่าว มาแล้ว ยังรวมถึงการสัง่ การภายในระบบสายการบังคับบัญชาในระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริ หารอีกด้วย
โภคิณ พลกุล สรุ ปความหมายของกฎหมายปกครองว่าเป็ นกฎหมายมหาชนที่วางหลักเกี่ยวกับการจัด
ระเบียบบริ หารราชการของรัฐ การดาเนิ นกิจกรรมของฝ่ ายปกครองในการจัดทาบริ การสาธารณะ อานาจ หน้าที่
ความรับผิดชอบและการควบคุมการใช้อานาจหน้าที่ ตลอดจนการบริ หารงานบุคคลของฝ่ ายปกครอง ดร.จิรนิ ติ
หะวานนท์ ผูบ้ รรยายวิชากฎหมายปกครองแห่ งสานักเนติบณ
ั ฑิตยสภา สรุ ปว่ากฎหมาย ปกครองประกอบด้วย
เนื้ อหาสาระ 3 ประการ ดังนี้ ประการแรก กฎหมายปกครองเป็ นกฎหมายที่ กาหนดโครงสร้างขององค์กรทาง
ปกครอง เช่น พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน พระราชบัญญัติปรับปรุ งกระทรวง ทบวง กรม ซึ่ ง
เป็ นกฎหมาย ที่กาหนดเกี่ยวกับการสร้างองค์กร ได้แก่ การบริ หารส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภาค ส่ วนท้องถิ่น เป็ นเรื่ อง
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ของการรวม อานาจ กระจายอานาจ การปรับปรุ งกระทรวง ทบวง กรม อานาจบังคับบัญชา ประการที่สอง กาหนด
นิ ติสัมพันธ์ที่ฝ่ายปกครองก่อขึ้นอาจเป็ นนิ ติสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของรัฐกับ หน่วยงานของรัฐหรื อระหว่าง
หน่ วยงานของรัฐกับเอกชนซึ่ งเรี ยกว่านิ ติกรรมทางปกครอง เป็ นเรื่ องที่ เกี่ ยวกับ ฝ่ ายปกครองจะก่อนิ ติสัมพันธ์
อย่างไร มีเงื่อนไขความสมบูรณ์อย่างไร เมื่อเกิดนิ ติสัมพันธ์แล้วฝ่ ายปกครอง จะต้องผูกพันอย่างไร เอกชนต้อง
ผูกพันอย่างไร ประการที่ สาม กฎหมายปกครองกาหนดกระบวนการควบคุมทางปกครอง คือ การควบคุมฝ่ าย
ปกครอง ให้อยูใ่ นความชอบด้วยกฎหมาย กระบวนการควบคุมอาจจะแบ่งออกเป็ น 2 ตอน คือ การควบคุมก่อน
ออกนิติกรรมทางปกครอง อีกตอนหนึ่ง คือ การควบคุมภายหลังการออกนิติกรรมทางปกครอง
วรพจน์ วิศรุ ตพิชญ์ อธิ บายความหมายของกฎหมายปกครองว่า เป็ นกฎหมายที่จดั ระเบียบการ บริ หาร
และกาหนดความสัมพันธ์ดา้ นต่าง ๆ ระหว่างบรรดาหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยูภ่ ายใต้การ บังคับบัญชา
หรื อกากับดูแลซึ่ งเรี ยกว่าฝ่ ายปกครอง (Administration) กับเอกชน ซึ่ งระบบกฎหมายปกครอง ของรัฐสมัยใหม่
วางอยู่บนพื้นฐานของหลักการสาคัญสองหลักการได้แก่ หลักการว่าด้วยการกระทาทาง ปกครองต้องชอบด้วย
กฎหมาย (The principle of legality of administrative action) และหลัก การว่า ด้ว ยการควบคุ ม ความชอบด้วย
กฎหมายของการกระท าทางปกครองโดยองค์ ก รตุ ล าการ ( The principle of judicial review of legality of
administrative action)
โดยสรุ ปกฎหมายปกครองตามสภาพของกฎหมาย ปกครองในปั จจุบนั โดยเฉพาะหลังจากการจัดตั้ง
ศาลปกครองขึ้นในประเทศไทย ซึ่ งสามารถให้ความหมายของกฎหมายปกครองได้ว่า กฎหมายปกครองเป็ น
กฎหมายที่ กาหนดความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ ายปกครองกับเอกชน หรื อฝ่ ายปกครองกับฝ่ ายปกครองด้วยกันที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นการของฝ่ ายปกครองในการบังคับใช้ กฎหมายที่ฝ่ายนิ ติบญ
ั ญัติตราขึ้น (พระราชบัญญัติพระราชกาหนด) โดยการออกกฎ คาสัง่ ทางปกครอง และ การกระทาทางกายภาพ และเป็ นกฎหมายที่ควบคุมการ
ใช้อานาจของฝ่ ายปกครองให้ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้นกฎหมายปกครองจะมีเนื้อหา 2 ส่วน คือ
1. เป็ นกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับการใช้อานาจตามกฎหมายของฝ่ ายปกครอง เรี ยกว่า การกระทาทาง
ปกครอง ซึ่ งประกอบด้วย กฎ (กฎหมายลาดับรอง-กฎหมายของฝ่ ายบริ หาร) คาสั่งทางปกครอง และการ กระทา
ทางกายภาพ
2. เป็ นกฎหมายที่ ควบคุมการใช้อานาจของฝ่ ายปกครองให้ชอบด้วยกฎหมาย (Principle of Legality)
เพราะการใช้อานาจของฝ่ ายปกครองออก กฎ คาสัง่ ทางปกครอง หรื อกระทาการทางกายภาพ จะส่งผล กระทบต่อ
สิ ทธิ เสรี ภาพของประชาชน จึ งจาเป็ นจะต้องควบคุมการใช้อานาจของฝ่ ายปกครองให้ชอบด้วย กฎหมาย การ
กระทาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายจะต้องถูกยกเลิกเพิกถอนไป ปั จจุบนั องค์กรหลักที่ทาหน้าที่ควบคุม การกระทาของ
ฝ่ ายปกครอง คือ ศาลปกครอง ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากความหมายของกฎหมายปกครอง และการแบ่งแยกการใช้
อานาจอธิ ปไตย (Separation of Power) ขององค์กรต่าง ๆ จะเห็นได้วา่ กฎหมายปกครองเป็ นกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้ อานาจของฝ่ ายปกครอง ฝ่ ายปกครอง (Administrative) นั้นเป็ นส่วนหนึ่งของฝ่ ายบริ หาร (Executive) มี
หน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายตามที่ฝ่ายนิ ติบญั ญัติ (Legislative) ตราขึ้น (เรี ยกว่า พระราชบัญญัติหรื อพระ ราช
กาหนด) การบังคับใช้กฎหมายของฝ่ ายปกครอง เช่น การตรากฎ (กฎหมายลาดับรอง) ขึ้นบังคับใช้หรื อ ออกคาสัง่
ทางปกครองตามที่กฎหมาย (พระราชบัญญัติ) ให้อานาจให้เกิดผลไปยังประชาชน การใช้อานาจของ ฝ่ ายปกครอง
อาจเกิดความไม่ชอบด้วยกฎหมายเกิดขึ้น (Abuse) กฎหมายปกครองจะเป็ นกฎหมายที่เข้ามาควบคุม ตรวจสอบ
และอาจนาไปสู่การยกเลิกเพิกถอนกฎหรื อคาสัง่ ทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
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ลักษณะของกฎหมายปกครอง กฎหมายปกครองจะลักษณะทางกฎหมายที่ แตกต่างไปจากกฎหมาย
เอกชน (กฎหมายแพ่งและ พาณิ ชย์) โดยสามารถแบ่งแยกลักษณะของกฎหมายปกครอง ตามเกณฑ์ที่ใช้ในการ
แบ่งแยกกฎหมายเอกชน ออกจากกฎหมายมหาชน เกณฑ์การแบ่งแยกและผลของการแบ่งแยกกฎหมายทั้งสอง
ประเภท มีดงั นี้
1. เกณฑ์ดา้ นองค์กร ความสัมพันธ์ตามกฎหมายปกครอง คู่นิติสมั พันธ์อย่างน้อยฝ่ ายหนึ่งจะต้องเป็ นฝ่ าย
ปกครอง อาจจะ เป็ นฝ่ ายปกครองกับเอกชน หรื อฝ่ ายปกครองกับฝ่ ายปกครองด้วยกันเอง ถ้านิ ติสัมพันธ์น้ นั
เกิ ดขึ้นระหว่าง เอกชนด้วยกันเองจะไม่เข้าลักษณะของกฎหมายปกครอง (สิ่ งที่ ตอ้ งระวัง คือ อาจมีเอกชนบาง
จาพวกที่ได้รับมอบอานาจจากกฎหมายให้ทาหน้าที่เสมือนฝ่ าย ปกครอง เช่น สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.)
ซึ่งเป็ นเอกชน แต่ได้รับอานาจจากพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ให้มีอานาจอนุญาตอนุมตั ิการตรวจสภาพรถ
หรื อสภาทนายความซึ่ งมีฐานะเป็ นเอกชน แต่ได้รับ มอบอานาจจากพระราชบัญญัติสภาทนายความ พ.ศ. 2528 มี
อานาจออกคาสัง่ พักใช้เพิกถอนใบประกอบ วิชาชีพทนายความได้)
2. เกณฑ์ดา้ นอานาจ การก่อนิติสมั พันธ์ตามกฎหมายปกครอง ฝ่ ายปกครองจะต้องมีอานาจในการก่อนิ ติ
สัมพันธ์โดยต้อง อาศัยอานาจจากกฎหมาย (มีพระราชบัญญัติหรื อพระราชกาหนดให้อานาจ) จึ งจะมีอานาจใน
การก่ อ นิ ติ สัม พัน ธ์ กับเอกชน ตามหลัก การที่ ว่า “ไม่ มี ก ฎหมายมี อ านาจ” ซึ่ ง ต่ า งจากการก่ อ นิ ติ สัมพันธ์ตาม
กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ระหว่างเอกชนด้วยกัน ที่ ใช้หลักการที่ ว่า “ไม่มีกฎหมายห้ามย่อมทาได้” เช่น การทา
สัญญาบาง ประเภทที่ไม่มีในเอกเทศสัญญา คู่กรณี อาจตกลงเนื้อหาในสัญญาได้เองตราบเท่าที่ไม่ขดั ต่อกฎหมาย
หรื อ ความสงบเรี ยบร้อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน ซึ่งเรี ยกว่า สัญญาไม่มีชื่อ
3. เกณฑ์ดา้ นความสัมพันธ์เชิงอานาจ การก่อนิติสมั พันธ์ตามกฎหมายปกครอง ความสัมพันธ์เชิงอานาจ
ฝ่ ายปกครองจะมีอานาจเหนื อกว่า เอกชนที่ ก่อนิ ติสัมพันธ์ฝ่ายเดียวโดยที่เอกชนไม่จะเป็ นต้องสมัครใจยินยอม
เนื่ องจากฝ่ ายปกครองอาศัยอานาจ จากกฎหมาย (พระราชบัญญัติหรื อพระราชกาหนด) ซึ่ งเรี ยกว่า อานาจมหาชน
(Public Puissance) ซึ่ งมี วัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์สาธารณะ (Public Interest) ดังนั้นฝ่ ายปกครองจึ งสามารถ
อาศัยอานาจจาก กฎหมายก่อนิ ติสัมพันธ์ฝ่ายเดียวกระทบต่อสิ ทธิ เสรี ภาพของเอกชนได้เพื่อประโยชน์สาธารณะ
ซึ่ งต่างจากนิ ติ สัมพันธ์ระหว่างเอกชนด้วยกันเองซึ่ งเกิ ดบนความสมัครใจยินยอมโดยที่ แต่ละฝ่ ายไม่มีอานาจ
เหนือกว่าอีกฝ่ ายหนึ่ง
4. เกณฑ์ด้านวัตถุประสงค์ของการก่อนิ ติสัมพันธ์ การก่ อนิ ติสัมพันธ์ตามกฎหมายปกครองนั้น ฝ่ าย
ปกครองจะต้องมีวตั ถุประสงค์ในการก่อนิ ติสัมพันธ์ เพื่อประโยชน์สาธารณะ (Public Interest) ตามวัตถุประสงค์
ของกฎหมายที่ ให้อานาจเท่านั้น ฝ่ ายปกครองจะ มี วตั ถุประสงค์ในการใช้อานาจออก กฎ คาสั่งทางปกครอง
กระทาการทางกายภาพ เป็ นวัตถุประสงค์อย่างอื่น ไม่ได้ เช่น ผูบ้ งั คับบัญชาสั่งลงโทษทางวินัยเพื่อกลัน่ แกล้ง
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ซึ่ งเป็ นวัตถุประสงค์ส่วนตัว การใช้ อานาจเช่นนี้ จะทาให้คาสัง่ ลงโทษเป็ นคาสัง่ ที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย เพราะเป็ นการบิดผันอานาจ (Abuse of Power) ซึ่ งต่างจากการก่อนิติสัมพันธ์ตามกฎหมายเอกชน ซึ่ งมุ่ง
เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเป็ นหลัก
5. เกณฑ์ดา้ นการตรวจสอบการก่อนิ ติสัมพันธ์ในกฎหมายปกครอง เมื่อฝ่ ายปกครองก่อนิ ติสัมพันธ์กบั
เอกชนขึ้นโดยการออกกฎ คาสัง่ ทางปกครอง หรื อกระทาการ ทางกายภาพขึ้น ฝ่ ายอาจถูกตรวจสอบความชอบ
ด้วยกฎหมายของการกระทาทางปกครองนั้นตามหลักความชอบ ด้วยกฎหมายของการกระทาทางปกครอง
(Principle of Legality of Administrative Acts) ทั้งในแง่ของ กระบวนการ (Procedure) ออกกฎ คาสัง่ ทางปกครอง
การกระทาทางกายภาพว่าเป็ นไปตามกระบวนการที่ กฎหมายกาหนดหรื อไม่ และในแง่ของเนื้อหา (Substantive)
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ว่า เนื้ อหาของกฎ คาสั่งทางปกครอง การกระทาทางกายภาพ ที่กระทบต่อสิ ทธิ เสรี ภาพของเอกชนนั้นชอบด้วย
กฎหมายหรื อไม่
6. เกณฑ์ด้านการแก้ไข-เยียวยา การกระทาทางปกครองที่ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณี ที่ฝ่ายปกครอง
กระทาการทางปกครองที่ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย การแก้ไขเยียวยาก็คือ การยกเลิก เพิกถอนการกระทาทางปกครอง
นั้นเสี ย ซึ่ งอาจะเป็ นการยกเลิ กเพิกถอนโดยฝ่ ายปกครองเอง (คื อ การควบคุ ม ภายในฝ่ ายปกครอง เช่ น การ
อุทธรณ์) หรื อการยกเลิกเพิกถอนโดยองค์กรภายนอก ได้แก่ ศาลปกครอง รวมถึงกรณี ที่การกระทาทางปกครองที่
ไม่ชอบด้วยกฎหมายได้ก่อให้เกิดความเสี ยหายขึ้น ฝ่ ายปกครองจะต้อง ชดใช้เยียวยาความเสี ยหายนั้น ดังนั้นคดี
ปกครองจึงไม่ใช่เรื่ องทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับฝ่ ายปกครองแต่อย่างใด เช่น ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง ความผิด
ต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ ส่วนนี้ตอ้ งพิจารณาโทษโดยศาลยุติธรรม เป็ นต้น

2.4 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
เฉลิมชัย เก็จรัมย์ และ ประชัน คะเนวัน (2556). ศึ กษาเรื่ องความคิดเห็ นของประชาชนเกี่ ยวกับการ
ให้บริ การสาธารณะของเทศบาลตาบลอุดมธรรม อาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์. วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความ
คิดเห็นของประชาชนในภาพรวมเกี่ยวกับการบริ การสาธารณะของเทศบาลตาบลอุดมธรรม อาเภอกระสัง จังหวัด
บุรีรัมย์ ใน 4 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาระบบสาธารณู ปโภค ด้านการส่ งเสริ มอาชีพ ด้านสาธารณสุ ข และด้านการ
จัดการสิ่ งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ และ 2) ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการบริ การสาธารณะของ
เทศบาลตาบลอุดมธรรม อาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ใน 4 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ด้านการ
ส่งเสริ มอาชีพ ด้านสาธารณสุข และด้านการจัดการสิ่ งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ ผลการศึกษา พบว่า ความคิดเห็น
ของประชาชนเกี่ยวกับการให้บริ การสาธารณะของเทศบาลตาบลอุดมธรรม อาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ภาพรวม
อยูใ่ นระดับปานกลางและเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคมีค่าเฉลี่ยสูงสุดและ
อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านสาธารณสุ ข ส่ วนด้านที่ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุ ด คือ ด้านการจัดการสิ่ งแวดล้อมและ
มลพิษต่าง ๆ กรณี ดา้ นอื่น ๆ อยูใ่ นระดับ ปานกลาง จากการศึกษาในส่วนของความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ
พบว่า ประชาชนแสดงความคิดเห็ นเป็ นจานวนมากที่ สุดในเรื่ อง ควรจัดให้มีรถเก็บขยะเข้าไปเก็บขยะในเขต
ชุมชน รองลงมา คือ ควรส่ งเสริ มด้านการประกอบอาชีพให้กบั ประชาชนในเขตเทศบาลให้มากขึ้น และควรให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการดาเนินโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับสาธารณะ ตามลาดับ
อัษฎา ผาใต้. (2557). ศึ กษาเรื่ องความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การของเทศบาล ตาบล
ตองโขบ อาเภอโคกศรี สุพรรณ จังหวัดสกลนคร. วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรี ยบเที ยบความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การของเทศบาลตาบลตองโขบ อาเภอโคกศรี สุพรรณ จังหวัดสกลนคร
ผลการศึ ก ษาพบว่ า ความพึ ง พอใจของประชาชนต่ อ การให้ บ ริ การของเทศบาลต าบลตองโขบ อ าเภอ
โคกศรี สุพ รรณ จัง หวัด สกลนครโดยภาพรวมและรายด้า น พบว่า อยู่ใ นระดับ ปานกลางทุ ก ด้า น ส่ ว นการ
เปรี ยบเที ยบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การของเทศบาลตาบลตองโขบ อาเภอโคกศรี สุพรรณ
จังหวัดสกลนคร จาแนกตามคุณลักษณะส่ วนบุคคล ได้ดงั นี้ จาแนกตามเพศ พบว่า กลุ่มที่ มีเพศต่างกัน มีระดับ
ความพึงพอใจในการให้บริ การของเทศบาลตาบลตองโขบโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน จาแนกตาม
อาชีพ พบว่า กลุ่มที่มีอาชีพต่างกัน มีระดับความพึงพอใจในการให้บริ การของเทศบาลตาบลตองโขบโดยภาพรวม
และรายด้านไม่แตกต่างกัน จาแนกตามรายได้ พบว่า กลุ่มที่มีรายได้ต่างกัน มีระดับความพึงพอใจในการให้บริ การ
ของเทศบาลตาบลตองโขบ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านมีความแตกต่างกันอย่างมี
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นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ ด้านการให้บริ การที่น่าเชื่อถือ และจาแนกตามเขตที่อยูอ่ าศัย พบว่า กลุ่มที่มี
เขตที่อยูอ่ าศัยต่างกัน มีระดับความ พึงพอใจในการให้บริ การของเทศบาลตาบลตองโขบ โดยภาพรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 จานวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการให้บริ การที่ตรงเวลา ด้านการให้บริ การที่มีความก้าวหน้า และด้าน
การให้บริ การอย่างถูกต้อง
วินัย วงศ์อาสา และ ภัชราภรณ์ ไชยรั ตน์ (2559). ความพึงพอใจของประชาชนต่อ การจัดบริ ก าร
สาธารณะขององค์การบริ หารส่ วนตาบลนาพู่ อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี . วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการได้รับ
ประโยชน์และความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริ การสาธารณะขององค์การบริ หารส่วนตาบลนาพู่ และ 2.
เสนอแนะแนวทางการปรับปรุ งการจัดบริ การสาธารณะขององค์การบริ หารส่ วนตาบลนาพู่ ผลการศึกษา พบว่า
บริ การสาธารณะที่องค์การบริ หารส่ วนตาบลนาพูจ่ ดั บริ การได้อย่างทัว่ ถึงและส่งผลให้ประชาชนมีความพึงพอใจ
ในระดับมาก มีเพียงภารกิ จเดียว คือ บริ การด้านสังคมและสาธารณสุ ข ส่ วนในด้านอื่น ๆ ได้แก่ ด้านการศึกษา
โครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ ชุมชน การจัดการภัยพิบตั ิและการจัดระเบียบชุมชนและการจัดการสิ่ งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ยังไม่สามารถจัดบริ การได้อย่างทัว่ ถึง ส่งผลให้ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
นอกจากนี้ยงั มีบริ การบางเรื่ องที่องค์การบริ หารส่ วนตาบลนาพู่ไม่สามารถจัดบริ การได้อย่างทัว่ ถึงและประชาชน
ชนมีความพึงพอใจในระดับน้อย โดยมีขอ้ เสนอแนะว่าควรมีการดาเนิ นภารกิจแบบเฉพาะเจาะจง พัฒนาคุณภาพ
การบริ การสาธารณะให้ดียงิ่ ขึ้นและมีการบริ หารเชิงระบบให้มากขึ้น
อภิศกั ดิ์ วิลยั สุ ทธิ์ และ สิ ทธิ ชยั ตันศรี สกุล. (2559). ศึกษาเรื่ องความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพ
การให้บริ การสาธารณะ. วัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพการ ให้บริ การสาธารณะ
ของเจ้าหน้าที่กองช่างองค์การบริ หารส่ วนตาบลโนนแดง อาเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษา พบว่า
ความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริ การสาธารณะของเจ้าหน้าที่ กองช่างองค์การบริ หารส่ วนตาบล
โนนแดง อ าเภอบรบื อ จัง หวัด มหาสารคาม พบว่า ประชาชนใน เขตองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลโนนแดง
อาเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม มีความคิดเห็นว่า คุณภาพการให้บริ การสาธารณะของกองช่าง องค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลโนนแดง อาเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( X =3.44) เพื่อเปรี ยบเทียบ
ความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริ การสาธารณะของเจ้าหน้าที่ กองช่างองค์การบริ หารส่ วนตาบล
โนนแดง อ าเภอบรบื อ จัง หวัด มหาสารคาม จ าแนก ตามเพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา อาชี พ และรายได้พ บว่า
ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริ การสาธารณะ
ของเจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริ หารส่วนตาบลโนนแดง ทั้งโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
สุ ดารัตน์ สุ ดสมบูรณ์ อัสมา พิมพ์ประพันธ์ เสาวรัตน์ บุษรานนท์ รัศมี ศรี บุญ และ สุ ภาวดี คชนูด.
(2561) ศึกษาเรื่ องความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการจัดบริ การสาธารณะของเทศบาลตาบลชะมาย อาเภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรี ธรรมราช มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการจัดบริ การสาธารณะของ
เทศบาลตาบลชะมาย อาเภอทุ่ งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช 2) เปรี ยบเที ยบระดับความคิดเห็ นของประชาชนที่ มีต่อการ
จัดบริ การสาธารณะของเทศบาลตาบลชะมาย ตามตัวแปรอิสระคือ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ และ ระดับการศึกษา และ 3)
ศึ กษาปั ญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่ มี ต่อการจัดบริ การสาธารณะของเทศบาลตาบลชะมาย อาเภอทุ่ งสง จังหวัด
นครศรี ธรรมราช กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ประชาชนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไปที่มีภูมิลาเนาในเขตเทศบาลตาบลชะมาย
จานวน 400 คน เครื่ องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลได้แก่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดี ยว (One way ANOVA) และ
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เปรี ยบเทียบความแตกต่างเป็ นรายคู่ โดยใช้วธิ ีเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยแบบ LSD ผลการวิจยั พบว่าความคิดเห็นของประชาชนที่มี
ต่อการจัดบริ การสาธารณะของเทศบาลตาบลชะมาย อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
( X =3.39) เมื่อจาแนกเป็ นรายด้านพบว่า ประชาชนผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในด้านการส่ งเสริ มการศึกษาเด็กและ
เยาวชนมากที่สุด ( X =3.76) และด้านการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยน้อยที่สุด ( X =3.12) ผลการเปรี ยบเทียบระดับความ
คิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการจัดบริ การสาธารณะของเทศบาลตาบลชะมาย ตามตัวแปรอิสระคือ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ
และ ระดับการศึกษาโดยรวม พบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ส่วนปั ญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะที่มีตอ่
การจัดบริ การสาธารณะให้กบั ประชาชนของเทศบาลตาบลชะมาย พบว่าประชาชนยังขาดการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาท้องถิ่น
ร่ วมกับเทศบาล สาหรับข้อเสนอแนะที่สาคัญได้แก่ การสร้างความร่ วมมือ ความตระหนัก และการรับรู ้ของทุกภาคส่ วนใน
การขับเคลื่อนการจัดบริ การสาธารณะภายในเขตเทศบาลตาบลชะมาย
ั ญา ใจเย็น อัญชลี แพรกปาน วิไลวรรณ ชานาญคา และ
รัฐศวรรธน์ กิ่งแก้ว คนึ งนิ จ ศรี สุวรรณ สุ กญ
ทรายทอง เสมอภาค. (2562). ศึ กษาเรื่ องการประเมินผลการบริ การสาธารณะของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด
นครศรี ธรรมราช ประจาปี งบประมาณ 2560 วัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการบริ การสาธารณะด้านการดาเนินงาน
ตามภารกิจต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประจาปี งบประมาณ 2560 ผลการศึกษา พบว่า
ผลการประเมิ น การบริ การสาธารณะด้า นการดาเนิ นงานตามภารกิ จต่ าง ๆ ของเทศบาลเมื อ งทุ่ งสง จัง หวัด
นครศรี ธรรมราช ในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( X =3.273) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ประชาชนผูต้ อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นในด้านการส่ งเสริ ม สนับสนุน กีฬาและนันทนาการมากที่สุด ( X =3.316) รองลงมา
คือ ด้านการส่ งเสริ มศิ ลปวัฒนธรรม ศาสนา จารี ตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ( X =3.280) ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ( X =3.260) ด้านการศึ กษา ( X =3.257) ด้านการส่ งเสริ มคุ ณภาพชี วิต ( X =3.235) ด้านการจัดระเบี ยบ
ชุมชนและการรักษาความสงบเรี ยบร้อย ( X =3.231) ด้านการบริ หารจัดการเทศบาล ( X =3.212) ด้านการบริ หาร
จัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ( X =3.177) และด้านเศรษฐกิจ การวางแผนส่ งเสริ มการ
ลงทุ น พาณิ ชกรรม และการท่ องเที่ ยว ( X =3.112) ตามลาดับ จากผลการศึ กษามี ขอ้ เสนอแนะว่า 1) ผูบ้ ริ หาร
เทศบาลเมืองทุ่งสง ควรนาผลจากการวิจยั ไปกาหนดการดาเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ การกาหนดนโยบายเร่ งด่วน
แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองทุ่งสง และการรักษาความสะอาดเพื่อให้สอดคล้องกับความ
คิดเห็นของประชาชน และ 2) หน่วยงานที่รับผิดชอบการดาเนิ นงานด้านต่าง ๆ ควรพิจารณาข้อมูลผลการศึกษา
อย่างละเอียด เพื่อจะได้นาไปปรับปรุ งการดาเนินงานเพื่อประชาชนมีความคิดเห็นในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรประเมิน
3.1 ขอบเขตด้ ำนเนื้อหำ
การประเมินครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดาเนิ นงานตาม
ภารกิจต่าง ๆ ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดาเนิ นงานตามนโยบายเร่ งด่วน 5 เรื่ อง และนโยบาย
การพัฒนา 5 ด้าน ของผูบ้ ริ หารระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของเทศบาล 4 ยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนาเทศบาล และระดับของความพึงพอใจของประชาชนที่มี ต่อการรักษา
ความสะอาดของเทศบาลเมื อ งทุ่ 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 2562
ตอนที่ 3 ความต้องการที่ให้เทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุ งการดาเนิ นงานเป็ นเรื่ องเร่ งด่วน ความคิดเห็ น
ทัว่ ไปและข้อเสนอแนะ

3.2 ขอบเขตด้ ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ ำง
ประชำกร
ประชากรที่ใช้ในการประเมิน ครั้งนี้ เป็ นประชาชนที่เป็ นตัวแทนครัวเรื อนที่ อาศัยในเขตเทศบาลเมือง
ทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็ น 20 ชุมชน และ 1 ย่านการค้า จานวน 30,292 คน (เทศบาล
เมืองทุ่งสง, 2562)
กลุ่มตัวอย่ ำง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน เป็ นประชาชนที่เป็ นตัวแทนครัวเรื อนที่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง
จัง หวัด นครศรี ธ รรมราช ประจ าปี 2562 จ านวน 400 คน ซึ่ งได้ม าจากการสุ่ ม อย่า งง่ า ย (Sample Random
Sampling) และสุ่มจากหน่วยงานของราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และอื่น ๆ ที่อยูใ่ นเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรี ธรรมราช จานวน 50 หน่ วยงาน โดยวิธีการสุ่ มแบบโควต้า (Quota sampling) รวมกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด 450 คน โดยมีการดาเนินการ 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ เป็ นประชาชนที่เป็ นตัวแทนครัวเรื อนที่อาศัยในเขต
เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็ น 20 ชุมชน และ 1 ย่านการค้า จานวน 400 คน
ประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่ใช้ในการประเมิน ด้วยความเชื่อมัน่ 95% ( = .05) ซึ่งเทียบจาก
ตารางขนาดกลุ่มตัวอย่างของยามาเน่ (ล้ วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2538 : 297 ; อ้ างอิงจาก Yamane. 1967)
หรื อจากสูตร n = N/(1+Ne2)
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จากสูตร

n

= N/(1+Ne2)
N = 30,292
e = 0.05
n
= 30,292/[1+(30,292*0.052)]
= 30,292/76.73
= 394.79 คน
ปรากฏว่าต้องใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง อย่างน้อย 395 คน แต่ผูป้ ระเมินต้องใช้กลุ่มตัวอย่างไม่ต่ากว่า 400
คน ดังนั้นผูป้ ระเมินต้องกระจายพื้นที่ การเก็บข้อมูลให้ครอบคลุมทุกชุมชนและย่านการค้า ดังแสดงตามลาดับ
ดังนี้
ขั้นตอนที่ 2 กระจายพื้นที่การเก็บข้อมูลให้ครอบคลุมทุกชุมชนและย่านการค้า โดยใช้สูตร N*0.01321
ดังแสดงในตาราง
ตำรำงที่ 1 กลุ่มตัวอย่ ำงทีใ่ ช้ ในกำรประเมิน
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ชุมชน
เขาปรี ดี
สะพานเหล็ก
เปรมประชา
บ้านในหวัง
ทุ่งสง-ห้วยยอด
หลังโรงพยาบาลทุ่งสง
ทุ่งสง-นาบอน
บ้านพักรถไฟทุง่ สง
ประชาอุทิศ
ท่าแพเหนือ
ท่าแพใต้
บ้านนาเหนือ
เสริ มชาติ
ยุทธศาสตร์
ตลาดใน
ตะวันออกวัดชัยชุมพล
หมู่บา้ นพัฒนา
ตลาดสด
โดมทองธานี (ท่าแพ)
ราชบริ พาร
ย่านการค้า
รวม

ประชำกร (คน)
1,829
906
619
896
409
1,008
2,058
715
1,834
1,252
907
1,368
2,545
5,066
1,044
1,165
1,903
348
317
671
3,432
30,292

กลุ่มตัวอย่ ำง (คน)
24
12
8
12
5
13
27
10
24
17
12
18
34
67
14
15
25
5
4
9
45
400
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ขั้นตอนที่ 3 สุ่ มจากหน่ วยงานของราชการ รัฐวิสาหกิ จ องค์กรเอกชน และอื่น ๆ ที่ อยู่ในเขตเทศบาล
เมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช จานวน 50 หน่วยงาน โดยวิธีการสุ่มแบบโควต้า (Quota sampling)

3.3 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในกำรประเมิน
เครื่ องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ประกอบด้วย แบบสอบถามปลายปิ ด และแบบสอบถามปลายเปิ ด
ประเมิ น ความพึงพอใจของประชาชนที่ มีต่อการดาเนิ นงานของเทศบาลเมื องทุ่ งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช
ประจาปี 2562 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 2562
ตอนที่ 3 ความต้องการที่ให้เทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุ งการดาเนิ นงานเป็ นเรื่ องเร่ งด่วน ความคิดเห็ น
ทัว่ ไปและข้อเสนอแนะ

3.4 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 และหน่วยงานตามที่กาหนด
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รู ปที่ 1 กำรลงสำรวจพื้นทีจ่ ริง
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2) วิเคราะห์ผลการประเมิน
3) ประสานงานกับผูอ้ านวยการกองสวัสดิการสังคม และประธานสภาองค์การบริ หารสภาชุมชนเมือง
เทศบาลเมืองทุ่งสง เพื่อกาหนดวันเวลาและสถานที่ การจัดเวที รายงานผลการประเมิน ทั้งหมด 4 ครั้ง มีสรุ ปข้อ
ดังนี้
3.1) ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ห้องประชุม อาคารดารงธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองทุ่งสง
3.2) ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ห้องประชุม เทศบาลเมืองทุ่งสง
3.3) ครั้งที่ 3 วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563
ณ ที่ทาการประธานสภาองค์การบริ หารสภาชุมชนเมือง และกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองทุ่งสง
3.4) ครั้งที่ 4 วันจันทร์ถึงวันอังคารที่ 6-7 เมษายน 2563
ณ ที่ทาการชุมชน ทั้ง 20 ชุมชน
4) เก็บข้อมูลจากการจัดเวทีรายงานผลการประเมินโดยรับฟังความคิดเห็นของผูท้ ี่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์
ผลการประเมิน ข้อเสนอแนะร่ วมกันระหว่างผูป้ ระเมิน ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง และตัวแทนจากเทศบาล
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รู ปที่ 2 กำรจัดเวทีรำยงำนผลกำรประเมิน
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5) รายงานผลการเก็บข้อมูลจากการจัดเวทีรายงานผลการประเมิน
6) รายการผลการประเมิ น อย่า งไม่ เป็ นทางการต่ อ หั ว หน้ า ฝ่ ายบริ ก ารและเผยแพร่ วิ ช าการ และ
ผูอ้ านวยการกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง

รู ปที่ 3 กำรรำยกำรผลกำรประเมินอย่ ำงไม่ เป็ นทำงกำร
7) รายการผลการประเมินต่อเทศบาลเมืองทุ่งสง

3.5 กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
การประเมินนี้จะใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1) นาผลที่ ได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ค่าทางสถิติ โดยคานวณหาค่าสถิติพ้ืนฐาน ด้วยโปรแกรม
สาเร็ จรู ป SPSS for Windows ได้แก่ ค่าร้ อยละ (%) ค่าเฉลี่ ย ( x ) และค่าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เพื่อวัด
ค่าเฉลี่ยและการกระจายของข้อมูล และนาเสนอในรู ปแบบตารางพร้อมกับพรรณนาประกอบ
2) การใช้กระบวนการวิเคราะห์ ขอ้ มูลตามวัตถุประสงค์ท้ งั 1 ข้อจะใช้หลักการสังเคราะห์ มูลตีความ
(Interpretive analysis)
ระดับการแปรผลจากการใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน (S.D) จากแบบสอบถามซึ่ งใช้มาตราส่ วน (Rating scale) ตามแบบไลเกิร์ด จะแบ่งมาตราส่ วนออกเป็ น
5 ลาดับ คือ
มำตรำส่ วน
คะแนน
มากที่สุด
5
มาก
4
ปานกลาง
3
น้อย
2
น้อยที่สุด
1
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การแปลความหมายของข้อมูล พิจารณาจากคะแนนค่าเฉลี่ย (Mean) โดยกาหนดเกณฑ์ในการคานวณค่า
คะแนนของ John W.Best ดังนี้
คะแนนค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00
หมายถึง มากที่สุด
คะแนนค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49
หมายถึง มาก
คะแนนค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49
หมายถึง ปานกลาง
คะแนนค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49
หมายถึง น้อย
คะแนนค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49
หมายถึง น้อยที่สุด
การแปลความหมายของข้อมูลผลการดาเนิ นงานรายข้อ พิจารณาจากคะแนนร้อยละ โดยกาหนดเกณฑ์
ในการคานวณค่าคะแนนจากผลรวมของคะแนนร้อยละจาก 3 ระดับ ได้แก่ ระดับปานกลาง ระดับมาก และระดับ
มากที่สุด
สาหรับข้อมูลที่ได้จากคาถามปลายเปิ ดได้ทาการรวบรวมข้อมูลทั้งหมด และดาเนิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ด้วยการจัดจาแนกประเภทข้อความที่ มีลกั ษณะเหมื อนกันและคล้ายคลึงกันให้อยู่ในประเภทเดี ยวกัน จากนั้น
วิเคราะห์เนื้อหาของข้อมูลและนาเสนอในรู ปแบบของความเรี ยง

3.6 กำรเสนอผลกำรวิเครำะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์หาค่าสถิติพ้ืนฐาน ผูป้ ระเมินจะนาผลที่ได้จากแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน
และหน่วยของรัฐที่มีต่อการดาเนินงานของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประจาปี 2562 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 2562 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
2) ความพึงพอใจของประชาชนที่ มีต่อการดาเนิ นงานตามนโยบายเร่ งด่ วน 5 เรื่ อง และนโยบายการ
พัฒนา 5 ด้าน ของผูบ้ ริ หารเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประจาปี 2562 รายละเอียดดังนี้
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นโยบำยเร่ งด่ วน (วำระท้ องถิ่นเมืองทุ่งสง) 5 เรื่ อง 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 ำน ได้ 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 ให้สามารถเพิ่มรายได้ 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 และมีส่ิ งแวดล้อมที่ดี
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
จัดการจราจร และภูมิทศั น์ของเมือง การบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม และที่สาคัญอย่างยิ่ง
คือการจัดการภัยพิบตั ิอุทกภัย วาตภัย ดินถล่ม ภัยแล้ง และอัคคีภยั
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3) ความพึ ง พอใจของประชาชนที่ มี ต่ อ การด าเนิ น งานตามยุท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาของเทศบาล 4
ยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประจาปี 2562 ใน 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
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 2562

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรประเมิน
3.1 ขอบเขตด้ ำนเนื้อหำ
การประเมินครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดาเนิ นงานตาม
ภารกิจต่าง ๆ ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดาเนิ นงานตามนโยบายเร่ งด่วน 5 เรื่ อง และนโยบาย
การพัฒนา 5 ด้าน ของผูบ้ ริ หารระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของเทศบาล 4 ยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนาเทศบาล และระดับของความพึงพอใจของประชาชนที่มี ต่อการรักษา
ความสะอาดของเทศบาลเมื อ งทุ่ 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 2562
ตอนที่ 3 ความต้องการที่ให้เทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุ งการดาเนิ นงานเป็ นเรื่ องเร่ งด่วน ความคิดเห็ น
ทัว่ ไปและข้อเสนอแนะ

3.2 ขอบเขตด้ ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ ำง
ประชำกร
ประชากรที่ใช้ในการประเมิน ครั้งนี้ เป็ นประชาชนที่เป็ นตัวแทนครัวเรื อนที่ อาศัยในเขตเทศบาลเมือง
ทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็ น 20 ชุมชน และ 1 ย่านการค้า จานวน 30,292 คน (เทศบาล
เมืองทุ่งสง, 2562)
กลุ่มตัวอย่ ำง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน เป็ นประชาชนที่เป็ นตัวแทนครัวเรื อนที่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง
จัง หวัด นครศรี ธ รรมราช ประจ าปี 2562 จ านวน 400 คน ซึ่ งได้ม าจากการสุ่ ม อย่า งง่ า ย (Sample Random
Sampling) และสุ่มจากหน่วยงานของราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และอื่น ๆ ที่อยูใ่ นเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรี ธรรมราช จานวน 50 หน่ วยงาน โดยวิธีการสุ่ มแบบโควต้า (Quota sampling) รวมกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด 450 คน โดยมีการดาเนินการ 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ เป็ นประชาชนที่เป็ นตัวแทนครัวเรื อนที่อาศัยในเขต
เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็ น 20 ชุมชน และ 1 ย่านการค้า จานวน 400 คน
ประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่ใช้ในการประเมิน ด้วยความเชื่อมัน่ 95% ( = .05) ซึ่งเทียบจาก
ตารางขนาดกลุ่มตัวอย่างของยามาเน่ (ล้ วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2538 : 297 ; อ้ างอิงจาก Yamane. 1967)
หรื อจากสูตร n = N/(1+Ne2)
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จากสูตร

n

= N/(1+Ne2)
N = 30,292
e = 0.05
n
= 30,292/[1+(30,292*0.052)]
= 30,292/76.73
= 394.79 คน
ปรากฏว่าต้องใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง อย่างน้อย 395 คน แต่ผูป้ ระเมินต้องใช้กลุ่มตัวอย่างไม่ต่ากว่า 400
คน ดังนั้นผูป้ ระเมินต้องกระจายพื้นที่ การเก็บข้อมูลให้ครอบคลุมทุกชุมชนและย่านการค้า ดังแสดงตามลาดับ
ดังนี้
ขั้นตอนที่ 2 กระจายพื้นที่การเก็บข้อมูลให้ครอบคลุมทุกชุมชนและย่านการค้า โดยใช้สูตร N*0.01321
ดังแสดงในตาราง
ตำรำงที่ 1 กลุ่มตัวอย่ ำงทีใ่ ช้ ในกำรประเมิน
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ชุมชน
เขาปรี ดี
สะพานเหล็ก
เปรมประชา
บ้านในหวัง
ทุ่งสง-ห้วยยอด
หลังโรงพยาบาลทุ่งสง
ทุ่งสง-นาบอน
บ้านพักรถไฟทุง่ สง
ประชาอุทิศ
ท่าแพเหนือ
ท่าแพใต้
บ้านนาเหนือ
เสริ มชาติ
ยุทธศาสตร์
ตลาดใน
ตะวันออกวัดชัยชุมพล
หมู่บา้ นพัฒนา
ตลาดสด
โดมทองธานี (ท่าแพ)
ราชบริ พาร
ย่านการค้า
รวม

ประชำกร (คน)
1,829
906
619
896
409
1,008
2,058
715
1,834
1,252
907
1,368
2,545
5,066
1,044
1,165
1,903
348
317
671
3,432
30,292

กลุ่มตัวอย่ ำง (คน)
24
12
8
12
5
13
27
10
24
17
12
18
34
67
14
15
25
5
4
9
45
400
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ขั้นตอนที่ 3 สุ่ มจากหน่ วยงานของราชการ รัฐวิสาหกิ จ องค์กรเอกชน และอื่น ๆ ที่ อยู่ในเขตเทศบาล
เมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช จานวน 50 หน่วยงาน โดยวิธีการสุ่มแบบโควต้า (Quota sampling)

3.3 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในกำรประเมิน
เครื่ องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ประกอบด้วย แบบสอบถามปลายปิ ด และแบบสอบถามปลายเปิ ด
ประเมิ น ความพึงพอใจของประชาชนที่ มีต่อการดาเนิ นงานของเทศบาลเมื องทุ่ งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช
ประจาปี 2562 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 2562
ตอนที่ 3 ความต้องการที่ให้เทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุ งการดาเนิ นงานเป็ นเรื่ องเร่ งด่วน ความคิดเห็ น
ทัว่ ไปและข้อเสนอแนะ

3.4 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 และหน่วยงานตามที่กาหนด
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รู ปที่ 1 กำรลงสำรวจพื้นทีจ่ ริง
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2) วิเคราะห์ผลการประเมิน
3) ประสานงานกับผูอ้ านวยการกองสวัสดิการสังคม และประธานสภาองค์การบริ หารสภาชุมชนเมือง
เทศบาลเมืองทุ่งสง เพื่อกาหนดวันเวลาและสถานที่ การจัดเวที รายงานผลการประเมิน ทั้งหมด 4 ครั้ง มีสรุ ปข้อ
ดังนี้
3.1) ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ห้องประชุม อาคารดารงธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองทุ่งสง
3.2) ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ห้องประชุม เทศบาลเมืองทุ่งสง
3.3) ครั้งที่ 3 วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563
ณ ที่ทาการประธานสภาองค์การบริ หารสภาชุมชนเมือง และกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองทุ่งสง
3.4) ครั้งที่ 4 วันจันทร์ถึงวันอังคารที่ 6-7 เมษายน 2563
ณ ที่ทาการชุมชน ทั้ง 20 ชุมชน
4) เก็บข้อมูลจากการจัดเวทีรายงานผลการประเมินโดยรับฟังความคิดเห็นของผูท้ ี่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์
ผลการประเมิน ข้อเสนอแนะร่ วมกันระหว่างผูป้ ระเมิน ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง และตัวแทนจากเทศบาล
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รู ปที่ 2 กำรจัดเวทีรำยงำนผลกำรประเมิน
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5) รายงานผลการเก็บข้อมูลจากการจัดเวทีรายงานผลการประเมิน
6) รายการผลการประเมิ น อย่า งไม่ เป็ นทางการต่ อ หั ว หน้ า ฝ่ ายบริ ก ารและเผยแพร่ วิ ช าการ และ
ผูอ้ านวยการกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง

รู ปที่ 3 กำรรำยกำรผลกำรประเมินอย่ ำงไม่ เป็ นทำงกำร
7) รายการผลการประเมินต่อเทศบาลเมืองทุ่งสง

3.5 กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
การประเมินนี้จะใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1) นาผลที่ ได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ค่าทางสถิติ โดยคานวณหาค่าสถิติพ้ืนฐาน ด้วยโปรแกรม
สาเร็ จรู ป SPSS for Windows ได้แก่ ค่าร้ อยละ (%) ค่าเฉลี่ ย ( x ) และค่าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เพื่อวัด
ค่าเฉลี่ยและการกระจายของข้อมูล และนาเสนอในรู ปแบบตารางพร้อมกับพรรณนาประกอบ
2) การใช้กระบวนการวิเคราะห์ ขอ้ มูลตามวัตถุประสงค์ท้ งั 1 ข้อจะใช้หลักการสังเคราะห์ มูลตีความ
(Interpretive analysis)
ระดับการแปรผลจากการใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน (S.D) จากแบบสอบถามซึ่ งใช้มาตราส่ วน (Rating scale) ตามแบบไลเกิร์ด จะแบ่งมาตราส่ วนออกเป็ น
5 ลาดับ คือ
มำตรำส่ วน
คะแนน
มากที่สุด
5
มาก
4
ปานกลาง
3
น้อย
2
น้อยที่สุด
1
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การแปลความหมายของข้อมูล พิจารณาจากคะแนนค่าเฉลี่ย (Mean) โดยกาหนดเกณฑ์ในการคานวณค่า
คะแนนของ John W.Best ดังนี้
คะแนนค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00
หมายถึง มากที่สุด
คะแนนค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49
หมายถึง มาก
คะแนนค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49
หมายถึง ปานกลาง
คะแนนค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49
หมายถึง น้อย
คะแนนค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49
หมายถึง น้อยที่สุด
การแปลความหมายของข้อมูลผลการดาเนิ นงานรายข้อ พิจารณาจากคะแนนร้อยละ โดยกาหนดเกณฑ์
ในการคานวณค่าคะแนนจากผลรวมของคะแนนร้อยละจาก 3 ระดับ ได้แก่ ระดับปานกลาง ระดับมาก และระดับ
มากที่สุด
สาหรับข้อมูลที่ได้จากคาถามปลายเปิ ดได้ทาการรวบรวมข้อมูลทั้งหมด และดาเนิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ด้วยการจัดจาแนกประเภทข้อความที่ มีลกั ษณะเหมื อนกันและคล้ายคลึงกันให้อยู่ในประเภทเดี ยวกัน จากนั้น
วิเคราะห์เนื้อหาของข้อมูลและนาเสนอในรู ปแบบของความเรี ยง

3.6 กำรเสนอผลกำรวิเครำะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์หาค่าสถิติพ้ืนฐาน ผูป้ ระเมินจะนาผลที่ได้จากแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน
และหน่วยของรัฐที่มีต่อการดาเนินงานของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประจาปี 2562 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 2562 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
2) ความพึงพอใจของประชาชนที่ มีต่อการดาเนิ นงานตามนโยบายเร่ งด่ วน 5 เรื่ อง และนโยบายการ
พัฒนา 5 ด้าน ของผูบ้ ริ หารเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประจาปี 2562 รายละเอียดดังนี้
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นโยบำยเร่ งด่ วน (วำระท้ องถิ่นเมืองทุ่งสง) 5 เรื่ อง 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 ำน ได้ 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 ให้สามารถเพิ่มรายได้ 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 และมีส่ิ งแวดล้อมที่ดี
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
จัดการจราจร และภูมิทศั น์ของเมือง การบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม และที่สาคัญอย่างยิ่ง
คือการจัดการภัยพิบตั ิอุทกภัย วาตภัย ดินถล่ม ภัยแล้ง และอัคคีภยั
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3) ความพึ ง พอใจของประชาชนที่ มี ต่ อ การด าเนิ น งานตามยุท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาของเทศบาล 4
ยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประจาปี 2562 ใน 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
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 2562

บทที่ 4
ผลการประเมิน
การประเมิ น ครั้ งนี้ มี วตั ถุป ระสงค์ เพื่ อศึ กษาความพึ งพอใจของประชาชนที่ มี ต่อ การด าเนิ น งานของ
เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราชประจาปี 2562 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 2562
ตอนที่ 3 ความต้องการที่ให้เทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุ งการดาเนิ นงานเป็ นเรื่ องเร่ งด่วน ความคิดเห็ น
ทัว่ 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
154
36.40
2
หญิง
286
63.60
1
รวม
450
100.00
จากตาราง พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามโดยส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 63.60 รองลงมา เป็ นเพศ
ชาย คิดเป็ นร้อยละ 36.40
ตารางที่ 3 จานวนกลุ่มตัวอย่ างของเทศบาลเมืองทุ่งสง จาแนกตามอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม
อายุ
จานวน (คน)
ร้ อยละ
อันดับ
น้อยกว่า 20 ปี
21
4.70
6
20-29 ปี
78
17.30
4
30-39 ปี
95
21.10
2
40-49 ปี
121
26.90
1
50-59 ปี
90
20.00
3
60 ปี ขึ้นไป
45
10.00
5
รวม
450
100.00
จากตาราง พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุ 40-49 ปี คิดเป็ นร้อยละ 26.90 รองลงมา มีอายุ
30-39 ปี คิดเป็ นร้อยละ 21.10 และมีอายุนอ้ ยกว่า 20 ปี ต่าสุด คิดเป็ นร้อยละ 4.70
ตารางที่ 4 จานวนกลุ่มตัวอย่ างของเทศบาลเมืองทุ่งสง จาแนกตามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
สถานภาพ
จานวน (คน)
ร้ อยละ
อันดับ
โสด

124

27.60

2

สมรส

267

59.30

1

หม้าย

33

7.30

3

หย่าร้าง

19

4.20

4

แยกกันอยู่

7

1.60

5

อื่น ๆ

0

-

รวม

450

0.00
100.00
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จากตาราง พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีสถานภาพสมรส คิดเป็ นร้อยละ 59.30 รองลงมา มี
สถานภาพโสด คิดเป็ นร้อยละ 27.60 และมีสถานภาพแยกกันอยู่ ต่าสุด คิดเป็ นร้อยละ 1.60
ตารางที่ 5 จานวนกลุ่มตัวอย่ างของเทศบาลเมืองทุ่งสง จาแนกตามการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม
การศึกษา
จานวน (คน)
ร้ อยละ
อันดับ
ไม่ได้ศึกษา
7
10
2.20
ประถมศึกษา
69
2
15.30
มัธยมศึกษาตอนต้น
6
27
6.00
3
มัธยมศึกษาตอนปลาย
63
14.00
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
55
5
12.20
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
4
60
13.30
ปริ ญญาตรี
1
136
30.20
สูงกว่าปริ ญญาตรี
27
6
6.00
รวม
450
100.00
จากตาราง พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีการศึ กษาระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 30.20
รองลงมา การศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 15.30 และไม่ได้ศึกษา ต่าสุด คิดเป็ นร้อยละ 2.20
ตารางที่ 6 จานวนกลุ่มตัวอย่ างของเทศบาลเมืองทุ่งสง จาแนกตามอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม
อาชีพ
จานวน (คน)
ร้ อยละ
อันดับ
รับราชการ/ลูกจ้างราชการ
6
30
6.70
รัฐวิสาหกิจ
8
17
3.80
ลูกจ้างเอกชน
3
82
18.20
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
1
131
29.10
รับจ้างทัว่ ไป
2
84
18.70
นักเรี ยน/นักศึกษา
5
36
8.00
แม่บา้ น
4
40
8.90
เกษตรกร
7
18
4.00
อื่น ๆ
9
12
2.70
รวม
450
100.00
จากตาราง พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีอาชี พค้าขาย/ธุ รกิ จส่ วนตัว คิดเป็ นร้อยละ 29.10
รองลงมา มีอาชีพรับจ้างทัว่ ไป คิดเป็ นร้อยละ 18.70 และมีอาชีพอื่น ๆ ต่าสุด คิดเป็ นร้อยละ 2.70
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ตารางที่ 7 จานวนกลุ่มตัวอย่ างของเทศบาลเมืองทุ่งสง จาแนกตามรายได้ ของผู้ตอบแบบสอบถาม
รายได้
จานวน (คน)
ร้ อยละ
อันดับ
ต่ากว่า 4,000 บาท
5
52
11.60
4,001-8,000 บาท
2
107
23.80
8,001-12,000 บาท
1
121
26.90
12,001-16,000 บาท
4
63
14.00
16,001-20,000 บาท
6
43
9.60
20,001 บาท ขึ้นไป
3
64
14.20
รวม
450
100.00
จากตาราง พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีรายได้ 8,001-12,000 บาท คิ ดเป็ นร้อยละ 26.90
รองลงมา มี รายได้ 4,001-8,000 บาท คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 23.80 และมี รายได้ 16,001-20,000 บาท ต่ าสุ ด คิ ด เป็ น
ร้อยละ 9.60
ตารางที่ 8 จานวนกลุ่มตัวอย่ างของเทศบาลเมืองทุ่งสง จาแนกตามจานวนสมาชิก
จานวนสมาชิก
จานวน (คน)
ร้ อยละ
1 คน
14
3.10
2-3 คน
206
45.80
4-5 คน
181
40.20
6-7 คน
41
9.10
8-9 คน
8
1.80
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
45.80 รองลงมา มี จานวนสมาชิ กในครัวเรื อน 4-5 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 40.20 และมี สมาชิ กในครัวเรื อน 8-9 คน
ต่าสุด คิดเป็ น ร้อยละ 1.80
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ตอนที่ 2 ข้ อมูลแสดงความคิดเห็นจากความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ดาเนินงานของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปี 2562
4.2 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดาเนินงานตามภารกิจต่ าง ๆ ของ
เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปี 2562
(พิจารณาจากคะแนนค่ าเฉลีย่ )
ตารางที่ 9 สรุปภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการดาเนินงานตามภารกิจต่ าง ๆ ของเทศบาลเมือง
ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปี 2562 (พิจารณาจากคะแนนค่ าเฉลีย่ )
ภารกิจด้ าน
ค่ าเฉลีย่ ค่ าเบี่ยงเบน
ระดับ
อันดับ
มาตรฐาน ความพึงพอใจ
1. โครงสร้างพื้นฐาน
3.529
.67
มาก
2
2. การศึกษา
3.511
.63
มาก
5
3. สาธารณสุข
3.518
.77
มาก
4
4. บริ การสังคมและสวัสดิการ
3.524
.69
มาก
3
5. การจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากร
3.440
.81
ปานกลาง
8
6. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ
3.411
.78
ปานกลาง
10
7. การรักษาความสงบปลอดภัยในชุมชน
3.458
.72
ปานกลาง
7
8. การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3.423
.73
ปานกลาง
9
9. การทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรมประเพณี
3.601
.77
มาก
1
10. การบริ หารจัดการเทศบาล
3.491
.72
ปานกลาง
6
รวม
3.495
.59
ปานกลาง
จากการสารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดาเนินงานตามภารกิจต่ าง ๆ ของเทศบาลเมือง
ทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประจาปี 2562 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 3.495 โดยสามารถเรี ยงลาดับความ
พึงพอใจ 3 อันดับแรก ได้ดงั นี้

30
ความพึงพอใจมากทีส่ ุ ด 3 อันดับแรก (เรียงจากมากไปหาน้ อย)
อันดับที่ 1 ภารกิจด้านที่ 9 การทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรมประเพณี ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับ
มาก คือ มีค่าเฉลี่ย 3.601
อันดับที่ 2 ภารกิ จด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คือ มีค่าเฉลี่ย
3.592
อันดับที่ 3 ภารกิจด้านที่ 4 บริ การสังคมและสวัสดิการ ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก คือ มี
ค่าเฉลี่ย 3.524
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ตารางที่ 10 ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการดาเนินงานตามภารกิจต่ าง ๆ ของเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปี 2562 (แยกรายภารกิจ) (พิจารณาจากคะแนนค่ าเฉลีย่ )
ภารกิจ
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเบี่ยงเบน
ระดับ
มาตรฐาน
ความ
พึงพอใจ
1. ด้ านโครงสร้ างพื้นฐาน
1. การสร้าง/ปรับปรุ ง/บารุ งรักษาถนน สะพาน และปรับปรุ งภูมิทศั น์
3.66
.84
มาก
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
มีระบุหมายเลขเสาไฟฟ้าทุกเสา
มีสวนสาธารณะ สวนหย่อม สวยงามและเป็ นระเบียบ
การจัดการด้านการผังเมือง/การควบคุมอาคาร/การตรวจอาคาร
ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านโครงสร้างพื้นฐาน

รวม

3.56
3.54
3.42
3.51
3.43
3.52
3.44
3.66
3.529

.81
.82
.85
.88
.82
.89
.85
.80
.67

มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก

3.55
3.62

.78
.87

มาก
มาก

3.43
3.46
3.35
3.53

.83
.85
.88
.79

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

3.46

.81

ปานกลาง

3.45

.81

ปานกลาง

3.60

.79

มาก

2. ด้ านการศึกษา
10. การให้ความรู ้และจัดกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์แก่เด็กและเยาวชน
11. การสนับสนุนการศึกษาในโรงเรี ยนและการเรี ยนรู ้ของประชาชน/
ชุมชน เช่น มีหอสมุด/ที่อ่านหนังสื อพิมพ์ประจาชุมชน/
อินเตอร์เน็ตชุมชน เป็ นต้น
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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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. การป้องกันการเป็ นโรคหรื อโรคติดต่อของนักเรี ยน
28. การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรี ยนอย่างทัว่ ถึง
29. ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการศึกษา

รวม

ค่ าเฉลีย่

ค่ าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

3.62

.80

ระดับ
ความ
พึงพอใจ
มาก

3.52

.76

มาก

3.53

.78

มาก

3.51

.82

มาก

3.49

.76

ปานกลาง

3.48

.78

ปานกลาง

3.54

.83

มาก

3.52

.80

มาก

3.47
3.47
3.63
3.511

.83
.80
.78
.63

ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก

3.42

.91

ปานกลาง

3.30

.93

ปานกลาง

3.36

.90

ปานกลาง

3.58
3.63
3.54

.91
.95
.95

มาก
มาก
มาก

3. ด้ านสาธารณสุข
30. การรณรงค์และป้องกันเฝ้าระวังเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่
เช่น โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งในและนอก
โรงเรี ยน เป็ นต้น
31. ความพึงพอใจต่อการส่ งเสริ มและสนับสนุนการป้องกันปัญหา
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

3.60

.90

ระดับ
ความ
พึงพอใจ
มาก

3.72
3.518

.85
.77

มาก
มาก

3.50
3.46

.85
.79

มาก
ปานกลาง

3.60

.83

มาก

3.55

.83

มาก

3.55
3.43

.90
.86

มาก
ปานกลาง

3.48

.81

ปานกลาง

3.56
3.50

.81
.80

มาก
มาก

3.62

.79

มาก

รวม
5. ด้ านการจัดการด้ านสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากร

3.524

.69

มาก

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

3.48

.89

ปานกลาง

3.42

.87

ปานกลาง

3.37

.89

ปานกลาง

3.39

.89

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 ป้องกัน เฝ้าระวัง
และรณรงค์ให้เกิดสุ ขภาพที่ดีแก่ประชาชน เช่น การดูแลสุ ขภาพ
ประชาชนในชุมชนโดยอาสาสมัครสาธารณสุ ข (อสม.) เป็ นต้น
45. มีการป้องกัน เฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก
46. การส่ งเสริ ม สนับสนุนความเข้มแข็งแก่ชุมชน ให้ชุมชนบริ หาร
จัดการด้วยตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
47. ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านบริ การสังคมและ
สวัสดิการ
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ค่ าเฉลีย่

ค่ าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

52. ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการจัดการสิ่ งแวดล้อม
และทรัพยากร

3.54

.88

ระดับ
ความ
พึงพอใจ
มาก

รวม
6. ด้ านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ

3.440

.81

ปานกลาง

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

3.34

.89

ปานกลาง

3.39

.83

ปานกลาง

3.43

.84

ปานกลาง

3.48

.84

ปานกลาง

รวม
7. ด้ านเศรษฐกิจ การวางแผนส่ งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและ
การท่ องเทีย่ ว

3.411

.78

ปานกลาง

57. พัฒนา และปรับปรุ ง พร้อมทั้งจัดหาเครื่ องมือเครื่ องใช้ใน
การจราจร และส่ งเสริ มความร่ วมมือของประชาชนให้ปฏิบตั ิตาม
กฎจราจร
58. ไฟฟ้าสาธารณะมีอย่างเพียงพอ 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

3.54

.83

มาก

3.47

.80

ปานกลาง

3.41

.87

ปานกลาง

3.39

.84

ปานกลาง

3.43
3.52

.80
.83

ปานกลาง
มาก

รวม
8. ด้ านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

3.458

.72

ปานกลาง

63. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนด้านน้ าท่วม
64. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนด้านภัยแล้ง

3.52
3.40

.83
.82

มาก
ปานกลาง
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3.39
3.36
3.39
3.46

.86
.82
.85
.83

ระดับ
ความ
พึงพอใจ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.40
3.36

.88
.87

ปานกลาง
ปานกลาง

3.54

.86

มาก

รวม
9. ด้ านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมประเพณี

3.423

.73

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
ซาปอกง (เจ้าแม่กวนอิม) เป็ นต้น
75. ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการทานุบารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

3.60

.84

มาก

3.56

.83

มาก

3.57

.88

มาก

3.68

.84

มาก

รวม
10. ด้ านการบริหารจัดการเทศบาล

3.601

.77

มาก

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

3.52

.89

มาก

3.50

.81

มาก

3.58

.86

มาก

65. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนด้านอัคคีภยั
66. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนด้านวาตภัย
67. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนด้านอุบตั ิเหตุ
68. ความพึงพอใจต่อโครงการบริ หารจัดการน้ าท่วมเมืองทุ่งสงแบบ
บูรณาการ
69. ความพึงพอใจต่อการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
70. ความพึงพอใจต่อการให้ความรู ้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยกับประชาชนในพื้นที่
71. ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการป้ องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
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79. การดาเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของประชาชนโดยคณะผูบ้ ริ หาร
ใช้วธิ ีการแก้ไขปัญหาแบบมีส่วนร่ วม (บูรณาการ) โดย
ประสานงาน โดยเน้นการมีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่ วน ทั้งภาครัฐ
เอกชน และประชาชน เช่น การแก้ไขปัญหาน้ าท่วมแบบ
บูรณาการ การแก้ไขปัญหาจราจร แบบบูรณาการ เป็ นต้น
80. ประชาชนได้รับประโยชน์จากผลการดาเนินงานโครงการ/
กิจกรรมอันนาไปสู่ การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่นได้
81. เทศบาลมีการพบปะประชาชนเพื่อให้บริ การนอกสถานที่
82. การส่ งเสริ มกระบวนการการมีส่วนร่ วมของประชาชนในด้าน
ต่าง ๆ
83. ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการบริ หารจัดการเทศบาล

3.47

.82

ระดับ
ความ
พึงพอใจ
ปานกลาง

3.47

.77

ปานกลาง

3.40
3.42

.89
.85

ปานกลาง
ปานกลาง

3.57
3.491
3.495

.82
.72
.59

มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

รวม
รวม (ทั้ง 10 ภารกิจ)

จากการสารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดาเนินงานตามภารกิจต่ าง ๆ ของเทศบาลเมือง
ทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประจาปี 2562โดยการสุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่เป็ 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 3.495 โดยสามารถเรี ยงลาดับความ
พึงพอใจ 3 อันดับแรก และ 3 อันดับหลัง ได้ดงั นี้
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ความพึงพอใจมากทีส่ ุ ด 3 อันดับแรก (เรียงจากมากไปหาน้ อย)
อันดับที่ 1
ข้อ 37 ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านสาธารณสุข
ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก คือ มีค่าเฉลี่ย 3.72
อันดับที่ 2
ข้อ 75 ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก คือ มีค่าเฉลี่ย 3.68
อันดับที่ 3
ข้อ 1 การสร้าง/ปรับปรุ ง/บารุ งรักษาถนน สะพาน และปรับปรุ งภูมิทศั น์มีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
และสวยงาม
ข้อ 9 ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก คือ มีค่าเฉลี่ย 3.66
ความพึงพอใจน้ อยทีส่ ุ ด 3 อันดับหลัง (เรียงจากน้ อยไปหามาก)
อันดับที่ 1
ข้อ 31 ความพึงพอใจต่อการส่ งเสริ มและสนับสนุนการป้ องกันปั ญหายาเสพติด และลดอัตราการติดยา
เสพติดในเยาวชนและประชาชนทัว่ ไป
ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง คือ มีค่าเฉลี่ย 3.30
อันดับที่ 2
ข้อ 53 การส่ งเสริ มด้านเศรษฐกิจในภาพรวม/เศรษฐกิ จชุมชน เช่น การส่ งเสริ มพัฒนาอาชีพหรื อสร้าง
รายได้แก่ชุมชน เป็ นต้น
ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง คือ มีค่าเฉลี่ย 3.34
อันดับที่ 3
ข้อ 66 การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนด้านวาตภัย
ข้อ 70 ความพึงพอใจต่อการให้ความรู ้เกี่ยวกับการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับประชาชนในพื้นที่
ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง คือ มีค่าเฉลี่ย 3.36
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4.3 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดาเนินงานตามภารกิจต่ าง ๆ ของ
เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปี 2562
(พิจารณาจากคะแนนร้ อยละ)
ตารางที่ 11 ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการดาเนินงานตามภารกิจต่ าง ๆ ของเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปี 2562 (พิจารณาจากคะแนนร้ อยละ)
ภารกิจ
พิจารณาจากคะแนนร้ อยละ
ปานกลาง+มาก+มากทีส่ ุ ด
(คะแนนเต็ม ร้ อยละ 100)
1. ด้ านโครงสร้ างพื้นฐาน
1. การสร้าง/ปรับปรุ ง/บารุ งรักษาถนน สะพาน และปรับปรุ งภูมิทศั น์มีความ
93.50
เป็ นระเบียบเรี ยบร้อยและสวยงาม
2. มีการก่อสร้าง ปรับปรุ ง และบารุ งรักษาท่อระบายน้ า คูคลอง
92.90
3. มีการดูแลคูระบายน้ า
91.70
4. มีการก่อสร้าง ปรับปรุ ง และบารุ งรักษาทางเท้า
89.20
5. มีแสงสว่างเพียงพอ สะดวกต่อการเดินทาง
89.30
6. มีระบุหมายเลขเสาไฟฟ้าทุกเสา
89.60
7. มีสวนสาธารณะ สวนหย่อม สวยงามและเป็ นระเบียบ
89.50
8. การจัดการด้านการผังเมือง/การควบคุมอาคาร/การตรวจอาคาร
89.90
9. ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านโครงสร้างพื้นฐาน
95.10
2. ด้ านการศึกษา
10. การให้ความรู ้และจัดกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์แก่เด็กและเยาวชน
93.50
11. การสนับสนุนการศึกษาในโรงเรี ยนและการเรี ยนรู ้ของประชาชน/ชุมชน
91.90
เช่น มีหอสมุด/ที่อ่านหนังสื อพิมพ์ประจาชุมชน/อินเตอร์เน็ตชุมชน
เป็ นต้น
12. การส่งเสริ มประชาชนมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาท้องถิน่
89.40
13. พัฒนาการของนักเรี ยนในการอ่านและพูดภาษาไทย
89.40
14. พัฒนาการของนักเรี ยนในการอ่านและพูดภาษาอังกฤษ
85.40
15. ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา ด้านผลสัมฤทธิ์ทาง
92.50
การเรี ยน คุณธรรมจริ ยธรรม
(โรงเรี ยนเทศบาลวัดชัยชุมพล)
16. ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา ด้านผลสัมฤทธิ์ทาง
91.10
การเรี ยน คุณธรรมจริ ยธรรม
(โรงเรี ยนเทศบาลวัดโคกสะท้อน)
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17. ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ด้านผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรี ยน คุณธรรมจริ ยธรรม
(โรงเรี ยนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ)
18. ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา ด้านผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรี ยน คุณธรรมจริ ยธรรม
(โรงเรี ยนเทศบาลบ้านนาเหนือ)
19. ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา ด้านผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรี ยน คุณธรรมจริ ยธรรม
(โรงเรี ยนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง)
20. ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ด้านผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรี ยน คุณธรรมจริ ยธรรม
(โรงเรี ยนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง)
21. ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ด้านสถานที่
อาหาร เครื่ องแต่งกาย และค่าใช้จ่าย
(โรงเรี ยนรี สอร์ทอนุบาลทุ่งสง)
22. ส่งเสริ มและสนับสนุนโครงการอาหารเสริ มและอาหารกลางวันให้กบั
เด็กนักเรี ยน
(โรงเรี ยนเทศบาลวัดชัยชุมพล)
23. ส่งเสริ มและสนับสนุนโครงการอาหารเสริ มและอาหารกลางวันให้กบั
เด็กนักเรี ยน
(โรงเรี ยนเทศบาลวัดโคกสะท้อน)
24. ส่งเสริ มและสนับสนุนโครงการอาหารเสริ มและอาหารกลางวันให้กบั
เด็กนักเรี ยน
(โรงเรี ยนเทศบาลบ้านนาเหนือ)
25. ส่งเสริ มและสนับสนุนโครงการอาหารเสริ มและอาหารกลางวันให้กบั
เด็กนักเรี ยน
(โรงเรี ยนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง)
26. ส่งเสริ มและสนับสนุนโครงการอาหารเสริ มและอาหารกลางวันให้กบั
เด็กนักเรี ยน
(โรงเรี ยนรี สอร์ทอนุบาลทุ่งสง)
27. การป้ องกันการเป็ นโรคหรื อโรคติดต่อของนักเรี ยน
28. การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรี ยนอย่างทัว่ ถึง
29. ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการศึกษา

พิจารณาจากคะแนนร้ อยละ
ปานกลาง+มาก+มากทีส่ ุ ด
(คะแนนเต็ม ร้ อยละ 100)
91.60

94.50

95.10

94.20

95.00

92.60

94.00

92.90

91.70

93.10

90.20
91.40
95.80
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3. ด้ านสาธารณสุข
30. การรณรงค์และป้ องกันเฝ้าระวังเพื่อแก้ไขปั ญหายาเสพติดในพื้นที่ เช่น
โครงการป้ องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งในและนอกโรงเรี ยน
เป็ นต้น
31. ความพึงพอใจต่อการส่งเสริ มและสนับสนุนการป้ องกันปั ญหายาเสพติด
และลดอัตราการติดยาเสพติดในเยาวชนและประชาชนทัว่ ไป
32. ความพึงพอใจต่อมาตรการการควบคุมสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร
ของร้านอาหารแผงลอย
33. ส่งเสริ มและสนับสนุนการดาเนินงานด้านการกีฬา
34. ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ประชาชนออกกาลังกาย
35. ส่งเสริ มและสนับสนุนให้มีการแข่งขันกีฬาในทุกระดับ
36. ส่งเสริ มและสนับสนุนให้นกั เรี ยนเข้าร่ วมการแข่งขันกีฬาตามศักยภาพ
และความพร้อม
37. ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านสาธารณสุข
4. ด้ านบริการสังคมและสวัสดิการ
38. การจัดกิจกรรมนันทนาการให้แก่ประชาชนในทุกกลุ่มอายุ
39. พัฒนาทักษะด้านการกีฬาของเยาวชนและประชาชน เพื่อนาสู่ความเป็ น
มืออาชีพ
40. จัดให้มีการแข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ โดยมีเทศบาลเมืองทุ่งสงเป็ น
เจ้าภาพ
41. จัดให้มีการแข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ โดยมีเทศบาลเมืองทุ่งสงร่ วมกับ
หน่วยงานอื่น ๆ
42. การจัดพื้นที่สาหรับจัดกิจกรรมนันทนาการ/ ออกกาลังกาย
43. การดูแลสวัสดิการในด้านต่าง ๆ แก่เด็ก คนพิการ ผูส้ ูงอายุ และผูป้ ่ วยโรค
เอดส์
44. มีการส่งเสริ ม พัฒนางานสาธารณะสุขมูลฐาน ป้ องกัน เฝ้าระวัง และ
รณรงค์ให้เกิดสุขภาพที่ดีแก่ประชาชน เช่น การดูแลสุขภาพประชาชนใน
ชุมชนโดยอาสาสมัครสาธารณสุ ข (อสม.) เป็ นต้น
45. มีการป้ องกัน เฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก
46. การส่งเสริ ม สนับสนุนความเข้มแข็งแก่ชุมชน ให้ชุมชนบริ หารจัดการ
ด้วยตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
47. ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านบริ การสังคมและสวัสดิการ

พิจารณาจากคะแนนร้ อยละ
ปานกลาง+มาก+มากทีส่ ุ ด
(คะแนนเต็ม ร้ อยละ 100)
85.80

80.90
84.70
89.70
88.90
88.60
91.40
94.20
90.90
91.70
92.80
91.50
90.20
89.00
91.40

93.50
93.30
95.10
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5. ด้ านการจัดการด้ านสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากร
48. การส่งเสริ มอนุรักษ์ดา้ นสิ่ งแวดล้อม/การจัดการด้านสิ่ งแวดล้อม เช่น
การลดภาวะโลกร้อน การจัดการด้านขยะ น้ า ป่ า บาบัดน้ าเสี ยสิ่ งปฏิกลู
เป็ นต้น
49. การรณรงค์ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการดูแลรักษาความ
สะอาด และสร้างจิตสานึกในการแก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อม และอนุรักษ์
คูคลอง
50. ความพึงพอใจต่อการส่งเสริ มและสนับสนุนให้ทาการเกษตรปลอด
สารพิษ
51. ความพึงพอใจต่อโครงการพลิกถุงพลิกโลกมุ่งสู่ทุ่งสงเมืองคาร์บอนต่า
52. ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการจัดการสิ่ งแวดล้อมและ
ทรัพยากร
6. ด้ านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ
53. การส่งเสริ มด้านเศรษฐกิจในภาพรวม/เศรษฐกิจชุมชน เช่น การส่งเสริ ม
พัฒนาอาชีพหรื อสร้างรายได้แก่ชุมชน เป็ นต้น
54. การจัดการแข่งขันกีฬาระดับประเทศ/มืออาชีพ เป็ นการกระตุน้ เศรษฐกิจ
การค้า แก่ผปู ้ ระกอบการ พ่อค้า แม่คา้ และประชาชนในอาเภอทุ่งสง ทา
ให้มีรายได้เพิ่มมากยิง่ ขึ้น
55. การส่งเสริ มและสนับสนุนให้องค์กร หน่วยงาน สมาคม และชมรมต่าง ๆ
เข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวของเทศบาล
56. ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและ
อาชีพ
7. ด้ านเศรษฐกิจ การวางแผนส่ งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและ
การท่ องเทีย่ ว
57. พัฒนา และปรับปรุ ง พร้อมทั้งจัดหาเครื่ องมือเครื่ องใช้ในการจราจร และ
ส่งเสริ มความร่ วมมือของประชาชนให้ปฏิบตั ิตามกฎจราจร
58. ไฟฟ้าสาธารณะมีอย่างเพียงพอ ทัว่ ถึง ทาให้เกิดความปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สิน
59. การจัดระเบียบจราจรทางถนน ทางเท้า และความไม่เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
ของเมือง เช่น หาบเร่ แผงลอย และการรุ กล้ าที่สาธารณะ เป็ นต้น
60. การดูแลความสงบและความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินของ
ประชาชน
61. ภาพรวมการดาเนินงานของเทศกิจ

พิจารณาจากคะแนนร้ อยละ
ปานกลาง+มาก+มากทีส่ ุ ด
(คะแนนเต็ม ร้ อยละ 100)
88.90

88.40

88.20
87.60
90.70

87.10
88.60

90.30
91.80

92.00
92.50
89.30
88.50
90.80
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62. ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสงบปลอดภัยใน
ชุมชน
8. ด้ านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
63. การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนด้านน้ าท่วม
64. การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนด้านภัยแล้ง
65. การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนด้านอัคคีภยั
66. การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนด้านวาตภัย
67. การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนด้านอุบตั ิเหตุ
68. ความพึงพอใจต่อโครงการบริ หารจัดการน้ าท่วมเมืองทุ่งสงแบบ
บูรณาการ
69. ความพึงพอใจต่อการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
70. ความพึงพอใจต่อการให้ความรู ้เกี่ยวกับการป้ องกันและบรรเทา
สาธารณภัยกับประชาชนในพื้นที่
71. ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการป้ องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
9. ด้ านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมประเพณี
72. การจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อส่งเสริ มและอนุรักษ์วฒั นธรรม และ
ประเพณี หรื อภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เทศบาลดาเนินการเอง
73. การจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อส่งเสริ มและอนุรักษ์วฒั นธรรม และ
ประเพณี หรื อภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เทศบาลสนับสนุนงบประมาณให้ชุมชน
ดาเนินการ
74. มีการพัฒนา ปรับปรุ งสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ เช่น ถ้ าตลอด/มูลนิธิซาปอกง
(เจ้าแม่กวนอิม) เป็ นต้น
75. ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี
10. ด้ านการบริหารจัดการเทศบาล
76. เทศบาลรับฟังความคิดเห็นหรื อข้อเสนอแนะจากประชาชนและมี
ช่องทางให้ท่านแสดงความคิดเห็นหรื อเสนอแนะวิธีการดาเนินงาน
77. การดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลเป็ นไปตาม
ระยะเวลาที่กาหนด

พิจารณาจากคะแนนร้ อยละ
ปานกลาง+มาก+มากทีส่ ุ ด
(คะแนนเต็ม ร้ อยละ 100)
92.20

92.00
90.40
88.10
88.20
89.10
90.70
87.30
86.80
91.10

92.30
91.80

91.30
93.80

90.40
92.40
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78. การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร ข้อมูล
โครงการ/กิจกรรม ของเทศบาลก่อนดาเนินงาน และการรายงานผลการ
ดาเนินงานให้ประชาชนรับทราบภายหลังจากการดาเนินงานเสร็ จสิ้นแล้ว
โดยผ่านทางสื่ อต่าง ๆ เช่น วิทยุ หอกระจายข่าว วารสาร แผ่นพับ และ
เว็บไซต์ www.thungsong.com เป็ นต้น
79. การดาเนินการแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ของประชาชนโดยคณะผูบ้ ริ หารใช้
วิธีการแก้ไขปั ญหาแบบมีส่วนร่ วม (บูรณาการ) โดยประสานงาน โดย
เน้นการมีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน
เช่น การแก้ไขปั ญหาน้ าท่วมแบบบูรณาการ การแก้ไขปั ญหาจราจรแบบ
บูรณาการ เป็ นต้น
80. ประชาชนได้รับประโยชน์จากผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมอัน
นาไปสู่การแก้ไขปั ญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นได้
81. เทศบาลมีการพบปะประชาชนเพือ่ ให้บริ การนอกสถานที่
82. การส่งเสริ มกระบวนการการมีส่วนร่ วมของประชาชนในด้านต่าง ๆ
83. ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการบริ หารจัดการเทศบาล

พิจารณาจากคะแนนร้ อยละ
ปานกลาง+มาก+มากทีส่ ุ ด
(คะแนนเต็ม ร้ อยละ 100)
93.30

92.20

92.40

87.90
89.90
94.00
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ตารางที่ 12 ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการดาเนินงานตามภารกิจต่ าง ๆ ของเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปี 2562 (ระดับคะแนนน้ อยทีส่ ุ ด-มากทีส่ ุ ด) (พิจารณาจากคะแนนร้ อยละ)
ภารกิจ
น้ อย
น้ อย ปานกลาง
มาก มากทีส่ ุ ด
ทีส่ ุ ด
จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)
1. ด้ านโครงสร้ างพื้นฐาน
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. มีระบุหมายเลขเสาไฟฟ้าทุกเสา
7. มีสวนสาธารณะ สวนหย่อม สวยงามและเป็ นระเบียบ
8. การจัดการด้านการผังเมือง/การควบคุมอาคาร/การตรวจ
อาคาร
9. ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านโครงสร้างพื้นฐาน

7
(1.60)
4
(0.90)
5
(1.10)
8
(1.80)
8
(1.80)
5
(1.10)
11
(2.40)
9
(2.00)
5
(1.10)

22
(4.90)
28
(6.20)
32
(7.10)
41
(9.10)
40
(8.90)
42
(9.30)
36
(8.00)
37
(8.20)
17
(3.80)

155
(34.40)
183
(40.70)
177
(39.30)
196
(43.60)
170
(37.80)
196
(43.60)
165
(36.70)
192
(42.70)
165
(36.70)

201
(44.70)
181
(40.20)
185
(41.10)
162
(36.00)
177
(39.30)
168
(37.30)
182
(40.40)
169
(37.60)
200
(44.40)

65
(14.40)
54
(12.00)
51
(11.30)
43
(9.60)
55
(12.20)
39
(8.70 )
56
(12.40)
43
(9.60)
63
(14.00)

4
(0.90)
5
(1.10)

25
(5.60)
31
(6.90)

186
(41.30)
167
(37.10)

189
(42.00)
173
(38.40)

46
(10.20)
74
(16.40)

5
(1.10)
6
(1.30)
8
(1.80)

43
(9.60)
42
(9.30)
58
(12.90)

197
(43.80)
187
(41.60)
196
(43.60)

162
(36.00)
167
(37.10)
144
(32.00)

43
(9.60)
48
(10.70)
44
(9.80)

2. ด้ านการศึกษา
10. การให้ความรู ้และจัดกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์แก่เด็กและ
เยาวชน
11. การสนับสนุนการศึกษาในโรงเรี ยนและการเรี ยนรู ้ของ
ประชาชน/ชุมชน เช่น มีหอสมุด/ที่อ่านหนังสื อพิมพ์
ประจาชุมชน/อินเตอร์เน็ตชุมชน เป็ นต้น
12. การส่ งเสริ มประชาชนมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น
13. พัฒนาการของนักเรี ยนในการอ่านและพูดภาษาไทย
14. พัฒนาการของนักเรี ยนในการอ่านและพูดภาษาอังกฤษ

45
ภารกิจ

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)
24. ส่ งเสริ มและสนับสนุนโครงการอาหารเสริ มและอาหาร
กลางวันให้กบั เด็กนักเรี ยน
(โรงเรี ยนเทศบาลบ้านนาเหนือ)
25. ส่ งเสริ มและสนับสนุนโครงการอาหารเสริ มและอาหาร
กลางวันให้กบั เด็กนักเรี ยน
(โรงเรี ยนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง)

น้ อย
น้ อย ปานกลาง
มาก มากทีส่ ุ ด
ทีส่ ุ ด
จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)
3
(0.70)

31
(6.90)

185
(41.10)

187
(41.60)

44
(9.80)

4
(0.90)

36
(8.00)

206
(45.80)

159
(35.30)

45
(10.00)

7
(1.60)

31
(6.90)

205
(45.60)

166
(36.90)

41
(9.10)

2
(0.40)

23
(5.10)

185
(41.10)

183
(40.70)

57
(12.70)

5
(1.10)

17
(3.80)

184
(40.90)

182
(40.40)

62
(13.80)

4
(0.90)

22
(4.90)

201
(44.70)

182
(40.40)

41
(9.10)

5
(1.10)

18
(4.00)

210
(46.70)

169
(37.60)

48
(10.70)

8
(1.80)

25
(5.60)

194
(43.10)

177
(39.30)

46
(10.20)

5
(1.10)

22
(4.90)

208
(46.20)

176
(39.10)

39
(8.70)

5
(1.10)

27
(6.00)

206
(45.80)

171
(38.00)

41
(9.10)

4
(0.90)

33
(7.30)

185
(41.10)

173
(38.40)

55
(12.20)
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26. ส่ งเสริ มและสนับสนุนโครงการอาหารเสริ มและอาหาร
กลางวันให้กบั เด็กนักเรี ยน
(โรงเรี ยนรี สอร์ ทอนุบาลทุ่งสง)
27. การป้องกันการเป็ 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)
4
(0.90)

27
(6.00)

200
(44.40)

169
(37.60)

50
(11.10)

5
(1.10)
3
(0.70)
3
(0.70)

39
(8.70)
36
(8.00)
16
(3.60)

192
(42.70)
202
(44.90)
185
(41.10)

168
(37.30)
165
(36.70)
185
(41.10)

46
(10.20)
44
(9.80)
61
(13.60)

8
(1.80)

56
(12.40)

179
(39.80)

153
(34.00)

54
(12.00)

8
(1.80)

78
(17.30)

180
(40.00)

138
(30.70)

46
(10.20)

8
(1.80)
7
(1.60)
9
(2.00)
11
(2.40)
8
(1.80)
4
(0.90)

61
(13.60)
39
(8.70)
41
(9.10)
40
(8.90)
31
(6.90)
22
(4.90)

187
(41.60)
163
(36.20)
143
(31.80)
170
(37.80)
171
(38.00)
157
(34.90)

148
(32.90)
168
(37.30)
171
(38.00)
155
(34.40)
165
(36.70)
181
(40.20)

46
(10.20)
73
(16.20)
86
(19.10)
74
(16.40)
75
(16.70)
86
(19.10)

9
(2.00)
6
(1.30)

32
(7.10)
31
(6.90)

184
(40.90)
199
(44.20)

175
(38.90)
177
(39.30)

50
(11.10)
37
(8.20)

3. ด้ านสาธารณสุข
30. การรณรงค์และป้องกันเฝ้าระวังเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในพื้นที่ เช่น โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ทั้งในและนอกโรงเรี ยน เป็ นต้น
31. ความพึงพอใจต่อการส่ งเสริ มและสนับสนุนการป้องกัน
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

4. ด้ านบริการสังคมและสวัสดิการ
38. การจัดกิจกรรมนันทนาการให้แก่ประชาชนในทุกกลุ่มอายุ
39. พัฒนาทักษะด้านการกีฬาของเยาวชนและประชาชน เพื่อ
นาสู่ ความเป็ นมืออาชีพ
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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 ป้องกัน
เฝ้าระวัง และรณรงค์ให้เกิดสุ ขภาพที่ดีแก่ประชาชน เช่น
การดูแลสุ ขภาพประชาชนในชุมชนโดยอาสาสมัคร
สาธารณสุ ข (อสม.) เป็ นต้น
45. มีการป้องกัน เฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก
46. การส่ งเสริ ม สนับสนุนความเข้มแข็งแก่ชุมชน ให้ชุมชน
บริ หารจัดการด้วยตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
47. ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านบริ การสังคมและ
สวัสดิการ

น้ อย
น้ อย ปานกลาง
มาก มากทีส่ ุ ด
ทีส่ ุ ด
จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)
4
(0.90)
4
(0.90)
7
(1.60)
7
(1.60)
4
(0.90)

28
(6.20)
34
(7.60)
37
(8.20)
43
(9.60)
35
(7.80)

177
(39.30)
177
(39.30)
177
(39.30)
196
(43.60)
197
(43.80)

177
(39.30)
179
(39.80)
160
(35.60)
156
(34.70)
170
(37.80)

64
(14.20)
56
(12.40)
69
(15.30)
48
(10.70)
44
(9.80)

5
(1.10)
6
(1.30)
4
(0.90)

24
(5.30)
24
(5.30)
18
(4.00)

191
(42.40)
207
(46.00)
181
(40.20)

175
(38.90)
167
(37.10)
190
(42.20)

55
(12.20)
46
(10.20)
57
(12.70)

10
(2.20)

40
(8.90)

175
(38.90)

173
(38.40)

52
(11.60)

9
(2.00)

43
(9.60)

195
(43.30)

155
(34.40)

48
(10.70)

13
(2.90)
9
(2.00)
7
(1.60)

40
(8.90)
47
(10.40)
35
(7.80)

213
(47.30)
206
(45.80)
178
(39.60)

136
(30.20)
135
(30.00)
168
(37.30)

48
(10.70)
53
(11.80)
62
(13.80)

10
(2.20)

48
(10.70)

222
(49.30)

120
(26.70)

50
(11.10)

5. ด้ านการจัดการด้ านสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากร
48. การส่ งเสริ มอนุรักษ์ดา้ นสิ่ งแวดล้อม/การจัดการด้าน
สิ่ งแวดล้อม เช่น การลดภาวะโลกร้อน การจัดการด้านขยะ
น้ า ป่ า บาบัดน้ าเสี ยสิ่ งปฏิกูล เป็ นต้น
49. การรณรงค์ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการดูแล
รักษาความสะอาด และสร้างจิตสานึกในการแก้ไขปัญหา
สิ่ งแวดล้อม และอนุรักษ์คูคลอง
50. ความพึงพอใจต่อการส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ทา
การเกษตรปลอดสารพิษ
51. ความพึงพอใจต่อโครงการพลิกถุงพลิกโลกมุ่งสู่ ทุ่งสงเมือง
คาร์บอนต่า
52. ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการจัดการ
สิ่ งแวดล้อมและทรัพยากร

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

น้ อย
น้ อย ปานกลาง
มาก มากทีส่ ุ ด
ทีส่ ุ ด
จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)
3
(0.70)

48
(10.70)

215
(47.80)

137
(30.40)

47
(10.40)

4
(0.90)

40
(8.90)

219
(48.70)

133
(29.60)

54
(12.00)

5
(1.10)

32
(7.10)

211
(46.90)

144
(32.00)

58
(12,90)

4
(0.90)

32
(7.10)

188
(41.80)

170
(37.80)

56
(12.40)

7
(1.60)
12
(2.70)

27
(6.00)
36
(8.00)

205
(45.60)
203
(45.10)

169
(37.60)
154
(34.20)

42
(9.30)
45
(10.00)

6
(1.30)
6
(1.30)
6
(1.30)

46
(10.20)
35
(7.80)
29
(6.40)

207
(46.00)
206
(45.80)
197
(43.80)

147
(32.70)
167
(37.10)
163
(36.20)

44
(9.80)
36
(8.00)
55
(12.20)

5
(1.10)
4
(0.90)
5
(1.10)
3
(0.70)

31
(6.90)
39
(8.70)
49
(10.90)
50
(11.10)

190
(42.20)
227
(50.40)
214
(47.60)
223
(49.60)

171
(38.00)
132
(29.30)
130
(28.90)
132
(29.30)

53
(11.80)
48
(10.70)
52
(11.60)
42
(9.30)

7. ด้ านเศรษฐกิจ การวางแผนส่ งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรมและการท่ องเทีย่ ว
57. พัฒนา และปรับปรุ ง พร้อมทั้งจัดหาเครื่ องมือเครื่ องใช้ใน
การจราจร และส่ งเสริ มความร่ วมมือของประชาชนให้
ปฏิบตั ิตามกฎจราจร
58. ไฟฟ้าสาธารณะมีอย่างเพียงพอ ทัว่ ถึง ทาให้เกิดความ
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
59. การจัดระเบียบจราจรทางถนน ทางเท้า และความไม่เป็ น
ระเบียบเรี ยบร้อยของเมือง เช่น หาบเร่ แผงลอย และการ
รุ กล้ าที่สาธารณะ เป็ นต้น
60. การดูแลความสงบและความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
ของประชาชน
61. ภาพรวมการดาเนินงานของเทศกิจ
62. ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความ
สงบปลอดภัยในชุมชน

8. ด้ านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
63. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนด้านน้ าท่วม
64. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนด้านภัยแล้ง
65. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนด้านอัคคีภยั
66. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนด้านวาตภัย
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67. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนด้านอุบตั ิเหตุ
68. ความพึงพอใจต่อโครงการบริ หารจัดการน้ าท่วมเมืองทุ่งสง
แบบบูรณาการ
69. ความพึงพอใจต่อการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
70. ความพึงพอใจต่อการให้ความรู ้เกี่ยวกับการป้องกันและ
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)
8
(1.80)
6
(1.30)
10
(2.20)
7
(1.60)
4
(0.90)

41
(9.10)
36
(8.00)
47
(10.40)
52
(11.60)
36
(8.00)

215
(47.80)
201
(44.70)
191
(42.40)
209
(46.40)
189
(42.00)

140
(31.10)
161
(35.80)
157
(34.90)
135
(30.00)
157
(34.90)

46
(10.20)
46
(10.20)
45
(10.00)
47
(10.40)
64
(14.20)

3
(0.70)

32
(7.10)

171
(38.00)

178
(39.60)

66
(14.70)

4
(0.90)

33
(7.30)

179
(39.80)

177
(39.30)

57
(12.70)

3
(0.70)
2
(0.40)

36
(8.00)
26
(5.80)

190
(42.20)
166
(36.90)

145
(32.20)
177
(39.30)

76
(16.90)
79
(17.60)

6
(1.30)

37
(8.20)

194
(43.10)

144
(32.00)

69
(15.30)

5
(1.10)
4
(0.90)

29
(6.40)
26
(5.80)

199
(44.20)
199
(44.20)

168
(37.30)
147
(32.70)

49
(10.90)
74
(16.40)

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
78. การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู ้ขอ้ 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
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79. การดาเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของประชาชนโดยคณะ
ผูบ้ ริ หารใช้วธิ ีการแก้ไขปัญหาแบบมีส่วนร่ วม (บูรณาการ)
โดยประสานงาน โดยเน้นการมีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่ วน
ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน เช่น การแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมแบบบูรณาการ การแก้ไขปัญหาจราจร แบบ
บูรณาการ 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)
6
(1.30)

29
(6.40)

213
(47.30)

153
(34.00)

49
(10.90)

2
(0.40)

32
(7.10)

211
(46.90)

163
(36.20)

42
(9.30)

10
(2.20)
10
(2.20)
4
(0.90)

44
(9.80)
35
(7.80)
23
(5.10)

200
(44.40)
209
(46.40)
195
(43.30)

146
(32.40)
150
(33.30)
167
(37.10)

50
(11.10)
46
(10.20)
61
(13.60)
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4.4 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดาเนินงานตามนโยบายเร่ งด่ วน
(วาระท้ องถิน่ เมืองทุ่งสง) 5 เรื่ องของผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปี 2562
ตารางที่ 13 สรุปภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการดาเนินงานตามนโยบายเร่ งด่ วน
(วาระท้ องถิ่นเมืองทุ่งสง) 5 เรื่ อง ของผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปี 2562
นโยบายเร่ งด่ วน (วาระท้ องถิ่นเมืองทุ่งสง) 5 เรื่ อง
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเบี่ยงเบน
ระดับ
อันดับ
มาตรฐาน ความพึงพอใจ
1. จัดความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของบ้านเมือง ปรับปรุ ง
3.529
.67
มาก
1
ถนน ทางเท้า ปรับภูมิทศั น์เมือง และยกระดับมาตรฐาน
ตลาดสดน่าซื้อจัดทาฐานข้อมูลและจัดระเบียบการขาย
สิ นค้าหาบเร่ แผงลอยในเขตเทศบาลให้สาเร็ จ
2. สานต่อแผนป้ องกันและแก้ไขปั ญหาภัยพิบตั ิอทุ กภัย
3.423
.73
ปานกลาง
4
วาตภัย และดินโคลนถล่ม ควบคูก่ บั การป้ องกันภัยแล้งที่
ส่งผลกระทบต่อชีวติ ความเป็ นอยูแ่ ละอาชีพของคนใน
ท้องถิ่นอย่างยัง่ ยืน
3. พัฒนารายได้ เพิ่มประสิ ทธิภาพการใช้งบประมาณ และ 3.464
.68
ปานกลาง
2
การบริ หารทรัพย์สินของเทศบาล ขับเคลื่อนการพัฒนา
ศูนย์กระจายสิ นค้าระบบรางภาคใต้-ทุ่งสง ให้สาเร็จ โดย
ประสานงานเชิงรุ กกับกลไกภาครัฐ เอกชน และ
ประชาสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ และขับเคลื่อน
โครงการสถานีขนส่งย่อยให้เสร็จสมบูรณ์ เชื่อมโยงการ
ใช้งานกับสถานีขนส่งอาเภอทุ่งสง เพื่อนามาซึ่งรายได้ใน
การพัฒนาเมืองในอนาคต
4. สนองนโยบายเร่ งด่วนของรัฐบาล และจังหวัด
3.361
.86
ปานกลาง
5
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 เรื่ อง
5. กาหนดมาตรการ “เมืองสี ขาว หัวใจสี เขียว” และ
ปฏิบตั ิการขั้นเด็ดขาดในการขจัดอบายมุขและยาเสพติด
รวมทั้งบังคับใช้มาตรการปฏิบตั ิตามวินยั จราจร และ
มาตรการประหยัดพลังงานภายในองค์กรเทศบาลเมือง
ทุ่งสง
รวม

ค่ าเฉลีย่
3.434

ค่ าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
.69

ระดับ
ความพึงพอใจ
ปานกลาง

3.442

.62

ปานกลาง

อันดับ
3

จากการสารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดาเนินงานตามนโยบายเร่ งด่ วน (วาระท้ องถิ่น
เมืองทุ่งสง) 5 เรื่ อง ของผูบ้ ริ หารเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประจาปี 2562 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 คื อมีค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 3.442 โดยสามารถเรี ยงลาดับความพึงพอใจ 3 อันดับแรก
ได้ดงั นี้
ความพึงพอใจมากทีส่ ุ ด 3 อันดับแรก (เรียงจากมากไปหาน้ อย)
อันดับที่ 1 เรื่ องที่ 1 จัดความเป็ นระเบี ยบเรี ยบร้อยของบ้านเมือง ปรับปรุ งถนน ทางเท้า ปรับภูมิทศั น์
เมือง และยกระดับมาตรฐานตลาดสดน่าซื้ อจัดทาฐานข้อมูลและจัดระเบียบการขายสิ นค้าหาบเร่ แผงลอยในเขต
เทศบาลให้สาเร็ จ
ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก คือ มีค่าเฉลี่ย 3.529
อันดับที่ 2 เรื่ องที่ 3 พัฒนารายได้ เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการใช้งบประมาณ และการบริ หารทรัพย์สินของ
เทศบาล ขับเคลื่ อนการพัฒนาศูนย์กระจายสิ นค้าระบบรางภาคใต้ -ทุ่ งสง ให้สาเร็ จ โดยประสานงานเชิ งรุ กกับ
กลไกภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ และขับเคลื่อนโครงการสถานีขนส่ งย่อยให้
เสร็ จสมบูรณ์ เชื่อมโยงการใช้งานกับสถานีขนส่งอาเภอทุ่งสง เพื่อนามาซึ่งรายได้ในการพัฒนาเมืองในอนาคต
ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง คือ มีค่าเฉลี่ย 3.464
อันดับที่ 3 เรื่ องที่ 5 กาหนดมาตรการ “เมืองสี ขาว หัวใจสี เขียว” และปฏิบตั ิการขั้นเด็ดขาดในการขจัด
อบายมุขและยาเสพติด รวมทั้งบังคับใช้มาตรการปฏิ บตั ิตามวินัยจราจร และมาตรการประหยัดพลังงานภายใน
องค์กรเทศบาลเมืองทุ่งสง
ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง คือ มีค่าเฉลี่ย 3.434
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4.5 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดาเนินงานตามนโยบายการพัฒนา
5 ด้ านของผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปี 2562
ตารางที่ 14 สรุปภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการดาเนินงานตามนโยบายการพัฒนา 5 ด้ านของ
ผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปี 2562
นโยบายด้ าน
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเบี่ยงเบน
ระดับ
อันดับ
มาตรฐาน ความพึงพอใจ
1. การพัฒนาการศึกษา ส่งเสริ มการกีฬา
3.526
.59
มาก
1
ศิลปวัฒนธรรม จารี ตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพื่อสร้างทุ่งสงเป็ น “เมืองแห่ งการเรี ยนรู้ ”
2. การพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อเพิม่ ศักยภาพการพัฒนา
3.411
.78
ปานกลาง
5
และส่งเสริ มการค้าขาย ของผูป้ ระกอบการ ทุก
ประเภท ทุกระดับ และชุมชน ให้สามารถเพิ่ม
รายได้ ลดรายจ่าย และมีขีดความสามารถในการ
แข่งขัน
3. การพัฒนาคุณภาพชีวติ ให้อยูด่ ีมีสุข อยูเ่ ย็นเป็ น
3.504
.67
มาก
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”

3.491

.72

ปานกลาง

3
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นโยบายด้ าน

ค่ าเฉลีย่
3.476

ค่ าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
.62

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
ดินถล่ม ภัยแล้ง และอัคคีภยั
รวม

3.481

.61

ปานกลาง

อันดับ
4

จากการสารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดาเนินงานตามนโยบายการพัฒนา 5 ด้ านของ
ผู้บริ หารเทศบาลเมืองทุ่ งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประจาปี 2562 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 3.481 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 นระดับมาก คือ มีค่าเฉลี่ย 3.526
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 นระดับมาก คือ มีค่าเฉลี่ย 3.504
อันดับที่ 3 ด้านที่ 4 การพัฒนาระบบการบริ หารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในบริ หารงานเทศบาลเมือง
ทุ่งสงโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ด้วยความโปร่ งใส เป็ นธรรม ตรวจสอบได้ มุ่งผลประโยชน์ของประชาชนเป็ น
หลัก บู รณาการทุ กภาคส่ วน ให้มีส่ วนร่ วมร่ วมคิ ด ร่ วมวางแผน ร่ วมท า ร่ วมตรวจสอบ ร่ วมประเมิ นผล ร่ วม
รับผิดชอบ ร่ วมรับผลการพัฒนา และร่ วมภาคภูมิใจกับความสาเร็ จจากผลของพัฒนาเมืองทุ่งสงที่ ได้ร่วมกันทา
อย่างต่อเนื่องด้วยความรู ้สึกรวมเป็ นหนึ่งเดียวว่า “ทุกคนเป็ นเจ้ าของเมืองทุ่งสงร่ วมกัน”
ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง คือ มีค่าเฉลี่ย 3.491
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4.6 ความพึงพอใจของประชาชนที่มี ต่ อ การด าเนิ น งานตามยุท ธศาสตร์ ก าร
พัฒนาของเทศบาล 4 ยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมื องทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจาปี 2562
ตารางที่ 15 สรุปภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ
เทศบาล 4 ยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปี 2562
ยุทธศาสตร์ ด้าน
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเบี่ยงเบน
ระดับ
อันดับ
มาตรฐาน ความพึงพอใจ
1. พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี
3.527
.59
มาก
1
ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่
คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า
2. ร่ วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3.468
.63
ปานกลาง
4
รักษาสิ่ งแวดล้อม ป้ องกันน้ าท่วม สู่เมืองน่าอยูอ่ ย่าง
ยัง่ ยืน
3. ร่ วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวติ
3.469
.69
ปานกลาง
3
ที่ดีกว่า
4. ปรับปรุ งและพัฒนาการบริ หารจัดการองค์กร
3.491
.72
ปานกลาง
2
เทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริ หารจัดการที่ดี
โดยทุกภาคีมีส่วนร่ วมแบบบูรณาการรองรับความ
เปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริ ยะ
รวม
3.489
.60
ปานกลาง
จากการสารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ การดาเนิ น งานตามยุท ธศาสตร์ การพัฒ นาของ
เทศบาล 4 ยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประจาปี 2562 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 คื อมีค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 3.489 โดยสามารถเรี ยงลาดับความพึงพอใจ 3
อันดับแรก ได้ดงั นี้
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ความพึงพอใจมากทีส่ ุ ด 3 อันดับแรก (เรียงจากมากไปหาน้ อย)
อันดับที่ 1 ด้านที่ 1 พัฒนาการศึ กษา ศาสนา ประเพณี ศิ ลปวัฒนธรรม และการกี ฬาแบบบูรณาการสู่
คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า
ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก คือ มีค่าเฉลี่ย 3.527
อันดับที่ 2 ด้านที่ 4 ปรับปรุ งและพัฒนาการบริ หารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริ หาร
จัดการที่ดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่ วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริ ยะ
ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง คือ มีค่าเฉลี่ย 3.491
อันดับที่ 3 ด้านที่ 3 ร่ วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวติ ที่ดีกว่า
ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง คือ มีค่าเฉลี่ย 3.469
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4.7 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมือง
ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปี 2562
ตารางที่ 16 สรุปภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปี 2562
ประเด็น
ค่ าเฉลีย่ ค่ าเบี่ยงเบน
ระดับ
อันดับ
มาตรฐาน ความพึงพอใจ
1. ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น.
3.59
.85
มาก
2
2. ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น.
3.52
.85
มาก
4
3. ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น.
3.46
.84
ปานกลาง
7
4. โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด
3.48
.85
ปานกลาง
6
5. ความพึงพอใจต่อการปฏิบตั ิหน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด
3.49
.86
ปานกลาง
5
6. ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทาความสะอาด/การดูด
3.46
.92
ปานกลาง
7
ฝุ่ น
7. พนักงานกวาดขยะปฏิบตั ิหน้าที่ได้ทวั่ ถึงในพื้นที่รับผิดชอบเพียงใด
3.53
.84
มาก
3
8. ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด
3.63
.83
มาก
1
รวม
3.519
.76
มาก
จากการสารวจความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด
นครศรี ธรรมราช ประจาปี 2562 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
เทศบาลเมืองทุ่งสงในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คือมีค่าเฉลีย่ เท่ ากับ 3.519 โดยสามารถเรี ยงลาดับความพึงพอใจ 3
อันดับแรก ได้ดงั นี้
ความพึงพอใจมากทีส่ ุ ด 3 อันดับแรก (เรียงจากมากไปหาน้ อย)
อันดับที่ 1 ประเด็นที่ 8 ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด
ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก คือ มีค่าเฉลี่ย 3.63
อันดับที่ 2 ประเด็นที่ 2 ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น.
ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก คือ มีค่าเฉลี่ย 3.59
อันดับที่ 3 ประเด็นที่ 5 ความพึงพอใจต่อการปฏิบตั ิหน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด
ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก คือ มีค่าเฉลี่ย 3.53
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ตารางที่ 17 ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
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

3.38
3.31
3.22
3.33
3.29
3.22
3.31
3.42
3.311

.77
.92
.76
.92
.84
1.02
.87
.91
.78

ตารางที่ 18 ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
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

3.38
3.31
3.22
3.33
3.29
3.22
3.31
3.42
3.311

.77
.92
.76
.92
.84
1.02
.87
.91
.78

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

ระดับ
ความ
พึงพอใจ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
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ตารางที่ 19 ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
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.
3.38
.77
ปานกลาง
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น.
3.31
.92
ปานกลาง
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น.
3.22
.76
ปานกลาง
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด
3.33
.92
ปานกลาง
ความพึงพอใจต่อการปฏิบตั ิหน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด
3.29
.84
ปานกลาง
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทาความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.22
1.02
ปานกลาง
พนักงานกวาดขยะปฏิบตั ิหน้าที่ได้ทวั่ ถึงในพื้นที่รับผิดชอบเพียงใด
3.31
.87
ปานกลาง
ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด
3.42
.91
ปานกลาง
รวม
3.311
.78
ปานกลาง
ตารางที่ 20 ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
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.
3.38
.77
ปานกลาง
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น.
3.31
.92
ปานกลาง
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น.
3.22
.76
ปานกลาง
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด
3.33
.92
ปานกลาง
ความพึงพอใจต่อการปฏิบตั ิหน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด
3.29
.84
ปานกลาง
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทาความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.22
1.02
ปานกลาง
พนักงานกวาดขยะปฏิบตั ิหน้าที่ได้ทวั่ ถึงในพื้นที่รับผิดชอบเพียงใด
3.31
.87
ปานกลาง
ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด
3.42
.91
ปานกลาง
รวม
3.311
.78
ปานกลาง
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ตารางที่ 21 ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
เขต 5 ถนนชัยชุมพล ซอย 1 ซอย 2 และซอยชื่ นใจ 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

3.38
3.31
3.22
3.33
3.29
3.22
3.31
3.42
3.311

.77
.92
.76
.92
.84
1.02
.87
.91
.78

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

ตารางที่ 22 ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
เขต 6 ถนนทางหลวง 403 (เพชรเกษม) จากเขตป้ายเข้ าเมืองทุ่งสง-สุ ราษฎร์ เยื้องร้ านยงเจริญถึงธนาคาร ธ.ก.ส.
ถึงตู้เอทีเอ็ม ทั้งสองฝั่งถนน
ประเด็น
ค่ าเฉลีย่ ค่ าเบี่ยงเบน
ระดับ
มาตรฐาน
ความ
พึงพอใจ
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น.
3.69
.63
มาก
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น.
3.69
.63
มาก
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น.
3.62
.65
มาก
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด
3.85
.80
มาก
ความพึงพอใจต่อการปฏิบตั ิหน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด
3.62
.87
มาก
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทาความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.62
.96
มาก
พนักงานกวาดขยะปฏิบตั ิหน้าที่ได้ทวั่ ถึงในพื้นที่รับผิดชอบเพียงใด
3.62
.87
มาก
ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด
3.77
.83
มาก
รวม
3.682
.70
มาก
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ตารางที่ 23 ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
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.
3.38
.77
ปานกลาง
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น.
3.31
.92
ปานกลาง
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น.
3.22
.76
ปานกลาง
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด
3.33
.92
ปานกลาง
ความพึงพอใจต่อการปฏิบตั ิหน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด
3.29
.84
ปานกลาง
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทาความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.22
1.02
ปานกลาง
พนักงานกวาดขยะปฏิบตั ิหน้าที่ได้ทวั่ ถึงในพื้นที่รับผิดชอบเพียงใด
3.31
.87
ปานกลาง
ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด
3.42
.91
ปานกลาง
รวม
3.311
.78
ปานกลาง
ตารางที่ 24 ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
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.
4.64
.70
มากที่สุด
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น.
4.60
.70
มากที่สุด
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น.
4.56
.65
มากที่สุด
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด
4.40
.91
มาก
ความพึงพอใจต่อการปฏิบตั ิหน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด
4.36
.86
มาก
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทาความสะอาด/การดูดฝุ่ น 4.56
.65
มากที่สุด
พนักงานกวาดขยะปฏิบตั ิหน้าที่ได้ทวั่ ถึงในพื้นที่รับผิดชอบเพียงใด
4.60
.64
มากที่สุด
ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด
4.72
.54
มากที่สุด
รวม
4.555
.61
มากทีส่ ุ ด
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ตารางที่ 25 ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
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.
3.44
.51
ปานกลาง
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น.
3.28
.46
ปานกลาง
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น.
3.39
.50
ปานกลาง
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด
3.44
.51
ปานกลาง
ความพึงพอใจต่อการปฏิบตั ิหน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด
3.61
.60
มาก
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทาความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.61
.60
มาก
พนักงานกวาดขยะปฏิบตั ิหน้าที่ได้ทวั่ ถึงในพื้นที่รับผิดชอบเพียงใด
3.61
.50
มาก
ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด
3.72
.46
มาก
รวม
3.513
.40
มาก
ตารางที่ 26 ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
เขต 10 ถนนทุ่งสง-นาบอน จากหน้ าหอสมุดสุ ดเขตถนน (เชื่ อมถนนชะมายตรงไปโรงเรียนพาณิชย์) รวมซอย
2,4,6 ทั้งสองฝั่ง
ประเด็น
ค่ าเฉลีย่ ค่ าเบี่ยงเบน
ระดับ
มาตรฐาน
ความ
พึงพอใจ
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น.
3.70
.91
มาก
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น.
3.70
.82
มาก
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น.
3.56
.89
มาก
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด
3.48
.84
มาก
ความพึงพอใจต่อการปฏิบตั ิหน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด
3.59
.88
มาก
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทาความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.70
.86
มาก
พนักงานกวาดขยะปฏิบตั ิหน้าที่ได้ทวั่ ถึงในพื้นที่รับผิดชอบเพียงใด
3.78
.80
มาก
ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด
3.85
.90
มาก
รวม
3.671
.78
มาก
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ตารางที่ 27 ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
เขต 11 ถนนทุ่งสง – นาบอน ซอย 1 ถนนเชื่ อมระหว่ างซอย 1 กับ ซอย 3 ทั้งสองฝั่งถนนและในซอยเขาตาเล่ ง
ประเด็น
ค่ าเฉลีย่ ค่ าเบี่ยงเบน
ระดับ
มาตรฐาน
ความ
พึงพอใจ
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น.
3.70
.91
มาก
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น.
3.70
.82
มาก
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น.
3.56
.89
มาก
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด
3.48
.84
มาก
ความพึงพอใจต่อการปฏิบตั ิหน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด
3.59
.88
มาก
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทาความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.70
.86
มาก
พนักงานกวาดขยะปฏิบตั ิหน้าที่ได้ทวั่ ถึงในพื้นที่รับผิดชอบเพียงใด
3.78
.80
มาก
ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด
3.85
.90
มาก
รวม
3.671
.78
มาก
ตารางที่ 28 ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
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.
3.69
.63
มาก
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น.
3.69
.63
มาก
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น.
3.62
.65
มาก
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด
3.85
.80
มาก
ความพึงพอใจต่อการปฏิบตั ิหน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด
3.62
.87
มาก
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทาความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.62
.96
มาก
พนักงานกวาดขยะปฏิบตั ิหน้าที่ได้ทวั่ ถึงในพื้นที่รับผิดชอบเพียงใด
3.62
.87
มาก
ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด
3.77
.83
มาก
รวม
3.682
.70
มาก
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ตารางที่ 29 ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
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

3.70
3.70
3.56
3.48
3.59
3.70
3.78
3.85
3.671

.91
.82
.89
.84
.88
.86
.80
.90
.78

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

ตารางที่ 30 ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
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.
3.38
.77
ปานกลาง
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น.
3.31
.92
ปานกลาง
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น.
3.22
.76
ปานกลาง
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด
3.33
.92
ปานกลาง
ความพึงพอใจต่อการปฏิบตั ิหน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด
3.29
.84
ปานกลาง
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทาความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.22
1.02
ปานกลาง
พนักงานกวาดขยะปฏิบตั ิหน้าที่ได้ทวั่ ถึงในพื้นที่รับผิดชอบเพียงใด
3.31
.87
ปานกลาง
ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด
3.42
.91
ปานกลาง
รวม
3.311
.78
ปานกลาง
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ตารางที่ 31 ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
เขต 15 ถนนธรรมสุนทรอุทศิ ตั้งแต่ หน้ าร้ านขายของลุงเม็งถึงสะพานปูนหน้ าวัดโคกสะท้ อน ทั้งสองฝั่งถนนและ
เชื่ อมระหว่ างซอยเจ้ าจอมกับถนนผดุงราษฎร์
ประเด็น
ค่ าเฉลีย่ ค่ าเบี่ยงเบน
ระดับ
มาตรฐาน
ความ
พึงพอใจ
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น.
3.38
.77
ปานกลาง
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น.
3.31
.92
ปานกลาง
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น.
3.22
.76
ปานกลาง
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด
3.33
.92
ปานกลาง
ความพึงพอใจต่อการปฏิบตั ิหน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด
3.29
.84
ปานกลาง
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทาความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.22
1.02
ปานกลาง
พนักงานกวาดขยะปฏิบตั ิหน้าที่ได้ทวั่ ถึงในพื้นที่รับผิดชอบเพียงใด
3.31
.87
ปานกลาง
ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด
3.42
.91
ปานกลาง
รวม
3.311
.78
ปานกลาง
ตารางที่ 32 ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
เขต 16 ถนนภราดร จากหน้ าวัดโคกสะท้ อนถึงเสาไฟฟ้ าหนาบ้ 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.
3.70
.91
มาก
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น.
3.70
.82
มาก
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น.
3.56
.89
มาก
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด
3.48
.84
มาก
ความพึงพอใจต่อการปฏิบตั ิหน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด
3.59
.88
มาก
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทาความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.70
.86
มาก
พนักงานกวาดขยะปฏิบตั ิหน้าที่ได้ทวั่ ถึงในพื้นที่รับผิดชอบเพียงใด
3.78
.80
มาก
ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด
3.85
.90
มาก
รวม
3.671
.78
มาก
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ตารางที่ 33 ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
เขต 17 ถนนธรรมสุนทรอุทศิ ตั้งแต่ แยกคลีนิคหมอพิชัย ถึงร้ านผ้าป้าตุ้ม 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

3.38
3.31
3.22
3.33
3.29
3.22
3.31
3.42
3.311

.77
.92
.76
.92
.84
1.02
.87
.91
.78

ตารางที่ 34 ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
เขต 18 ถนนธรรมสุนทรอุทศิ ตั้งแต่ ร้านผ้าป้าตุ้มถึงแยกเข้ 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

3.38
3.31
3.22
3.33
3.29
3.22
3.31
3.42
3.311

.77
.92
.76
.92
.84
1.02
.87
.91
.78

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

ระดับ
ความ
พึงพอใจ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
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ตารางที่ 35 ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
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.
3.20
.44
ปานกลาง
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น.
3.00
.70
ปานกลาง
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น.
2.80
.44
ปานกลาง
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด
3.00
.70
ปานกลาง
ความพึงพอใจต่อการปฏิบตั ิหน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด
2.60
.89
ปานกลาง
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทาความสะอาด/การดูดฝุ่ น 2.80
.44
ปานกลาง
พนักงานกวาดขยะปฏิบตั ิหน้าที่ได้ทวั่ ถึงในพื้นที่รับผิดชอบเพียงใด
2.80
.44
ปานกลาง
ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด
2.80
.44
ปานกลาง
รวม
2.875
.40
ปานกลาง
ตารางที่ 36 ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
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.
3.20
.44
ปานกลาง
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น.
3.00
.70
ปานกลาง
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น.
2.80
.44
ปานกลาง
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด
3.00
.70
ปานกลาง
ความพึงพอใจต่อการปฏิบตั ิหน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด
2.60
.89
ปานกลาง
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทาความสะอาด/การดูดฝุ่ น 2.80
.44
ปานกลาง
พนักงานกวาดขยะปฏิบตั ิหน้าที่ได้ทวั่ ถึงในพื้นที่รับผิดชอบเพียงใด
2.80
.44
ปานกลาง
ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด
2.80
.44
ปานกลาง
รวม
2.875
.40
ปานกลาง
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ตารางที่ 37 ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
เขต 21 ถนนศิลปนุสรณ์ จากสามแยกคิวรถ 4ล้ อเล็กไสใหญ่ ถึงคิวรถเมล์ ท่ งุ สง-สุ ราษฎร์ และจากสามแยกหอ
นาฬิ กาถึงสามแยกร้ านป้ากอบเก่า ทั้งสองฝั่งถนน
ประเด็น
ค่ าเฉลีย่ ค่ าเบี่ยงเบน
ระดับ
มาตรฐาน
ความ
พึงพอใจ
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น.
3.38
.77
ปานกลาง
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น.
3.31
.92
ปานกลาง
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น.
3.22
.76
ปานกลาง
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด
3.33
.92
ปานกลาง
ความพึงพอใจต่อการปฏิบตั ิหน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด
3.29
.84
ปานกลาง
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทาความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.22
1.02
ปานกลาง
พนักงานกวาดขยะปฏิบตั ิหน้าที่ได้ทวั่ ถึงในพื้นที่รับผิดชอบเพียงใด
3.31
.87
ปานกลาง
ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด
3.42
.91
ปานกลาง
รวม
3.311
.78
ปานกลาง
ตารางที่ 38 ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
เขต 22 ถนนรถไฟ จากสามแยกเข้ าตลาดสด (4 ช่ องทาง) เกาะกลาง และสามแยกหลังสถานีรถไฟถึงร้ านอาหาร
เรื อนไทยทั้งสองฝั่งถนนและบริเวณรอบถังคอนเทรนเนอร์
ประเด็น
ค่ าเฉลีย่ ค่ าเบี่ยงเบน
ระดับ
มาตรฐาน
ความ
พึงพอใจ
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น.
3.50
.70
มาก
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น.
3.50
.70
มาก
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น.
3.40
.84
ปานกลาง
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด
3.40
.84
ปานกลาง
ความพึงพอใจต่อการปฏิบตั ิหน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด
3.40
.84
ปานกลาง
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทาความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.20
1.13
ปานกลาง
พนักงานกวาดขยะปฏิบตั ิหน้าที่ได้ทวั่ ถึงในพื้นที่รับผิดชอบเพียงใด
3.50
.70
มาก
ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด
3.50
.70
มาก
รวม
3.455
.78
ปานกลาง

69
ตารางที่ 39 ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
เขต 23 ถนนรถไฟ 1 จากหอนาฬิ กา (คิวรถตู้ท่ งุ สง – นครศรีฯ) ถึงสามแยกคิวรถแท็กซี่ท่ งุ สง – นครศรีฯ ทั้งสอง
ฝั่งถนนถนนรถไฟ 2 จากหอนาฬิ กา ถึงสามแยก ร.ส.พ. (เชื่ อมถนนชนปรีดา) และถนนทุ่งสง – กันตัง ทั้งสองฝั่ง
ถนน
ประเด็น
ค่ าเฉลีย่ ค่ าเบี่ยงเบน
ระดับ
มาตรฐาน
ความ
พึงพอใจ
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น.
3.50
.70
มาก
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น.
3.50
.70
มาก
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น.
3.40
.84
ปานกลาง
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด
3.40
.84
ปานกลาง
ความพึงพอใจต่อการปฏิบตั ิหน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด
3.40
.84
ปานกลาง
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทาความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.20
1.13
ปานกลาง
พนักงานกวาดขยะปฏิบตั ิหน้าที่ได้ทวั่ ถึงในพื้นที่รับผิดชอบเพียงใด
3.50
.70
มาก
ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด
3.50
.70
มาก
รวม
3.455
.78
ปานกลาง
ตารางที่ 40 ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
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.
3.67
.91
มาก
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น.
3.50
.83
มาก
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น.
3.54
.77
มาก
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด
3.33
.76
ปานกลาง
ความพึงพอใจต่อการปฏิบตั ิหน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด
3.46
.83
ปานกลาง
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทาความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.50
1.02
มาก
พนักงานกวาดขยะปฏิบตั ิหน้าที่ได้ทวั่ ถึงในพื้นที่รับผิดชอบเพียงใด
3.50
.83
มาก
ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด
3.67
.76
มาก
รวม
3.520
.76
มาก
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ตารางที่ 41 ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
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.
3.67
.91
มาก
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น.
3.50
.83
มาก
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น.
3.54
.77
มาก
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด
3.33
.76
ปานกลาง
ความพึงพอใจต่อการปฏิบตั ิหน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด
3.46
.83
ปานกลาง
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทาความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.50
1.02
มาก
พนักงานกวาดขยะปฏิบตั ิหน้าที่ได้ทวั่ ถึงในพื้นที่รับผิดชอบเพียงใด
3.50
.83
มาก
ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด
3.67
.76
มาก
รวม
3.520
.76
มาก
ตารางที่ 42 ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
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

3.52
3.42
3.33
3.42
3.42
3.37
3.51
3.55
3.442

.99
.94
.89
1.00
.97
1.01
.97
.90
.87

ระดับ
ความ
พึงพอใจ
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
ปานกลาง
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ตารางที่ 43 ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
เขต 27 ถนนเสริมชาติ ตั้งแต่ ทางเข้ าโรงเรียนเทศบาลบ้ านนาเหนือเลีย้ วซ้ าย ไปโรงเรียนเทศบาลบ้ านนาเหนือมา
ทะลุบ้าน สท.จื้อ ทั้งสองฝั่งถนนและบริเวณรอบถังคอนเทนเนอร์
ประเด็น
ค่ าเฉลีย่ ค่ าเบี่ยงเบน
ระดับ
มาตรฐาน
ความ
พึงพอใจ
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น.
3.32
.72
ปานกลาง
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น.
3.32
.72
ปานกลาง
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น.
3.32
.72
ปานกลาง
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด
3.32
.72
ปานกลาง
ความพึงพอใจต่อการปฏิบตั ิหน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด
3.35
.84
ปานกลาง
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทาความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.29
.87
ปานกลาง
พนักงานกวาดขยะปฏิบตั ิหน้าที่ได้ทวั่ ถึงในพื้นที่รับผิดชอบเพียงใด
3.21
.80
ปานกลาง
ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด
3.35
.73
ปานกลาง
รวม
3.312
.73
ปานกลาง
ตารางที่ 44 ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
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.
3.87
.35
มาก
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น.
3.75
.46
มาก
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น.
3.63
.74
มาก
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด
3.75
.46
มาก
ความพึงพอใจต่อการปฏิบตั ิหน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด
3.75
.46
มาก
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทาความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.62
.51
มาก
พนักงานกวาดขยะปฏิบตั ิหน้าที่ได้ทวั่ ถึงในพื้นที่รับผิดชอบเพียงใด
3.75
.46
มาก
ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด
3.75
.46
มาก
รวม
3.734
.39
มาก
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ตารางที่ 45 ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
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.
3.44
.52
ปานกลาง
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น.
3.44
.52
ปานกลาง
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น.
3.44
.52
ปานกลาง
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด
3.44
.52
ปานกลาง
ความพึงพอใจต่อการปฏิบตั ิหน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด
3.44
.52
ปานกลาง
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทาความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.44
.52
ปานกลาง
พนักงานกวาดขยะปฏิบตั ิหน้าที่ได้ทวั่ ถึงในพื้นที่รับผิดชอบเพียงใด
3.44
.52
ปานกลาง
ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด
3.44
.52
ปานกลาง
รวม
3.44
.52
ปานกลาง
ตารางที่ 46 ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
เขต 30 ถนนภราดร จากสามแยกถนนพัฒนาการจนถึงถนนเอเชียและถนนหมู่บ้านพัฒนาถึงสามแยกซาปอกง ทั้ง
สองฝั่งถนน
ประเด็น
ค่ าเฉลีย่ ค่ าเบี่ยงเบน
ระดับ
มาตรฐาน
ความ
พึงพอใจ
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น.
4.64
.70
มากที่สุด
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น.
4.60
.70
มากที่สุด
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น.
4.56
.65
มากที่สุด
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด
4.40
.91
มาก
ความพึงพอใจต่อการปฏิบตั ิหน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด
4.36
.86
มาก
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทาความสะอาด/การดูดฝุ่ น 4.56
.65
มากที่สุด
พนักงานกวาดขยะปฏิบตั ิหน้าที่ได้ทวั่ ถึงในพื้นที่รับผิดชอบเพียงใด
4.60
.64
มากที่สุด
ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด
4.72
.54
มากที่สุด
รวม
4.555
.61
มากทีส่ ุ ด
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ตารางที่ 47 ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
เขต 31 ถนนทุ่งสง – ห้ วยยอด จากสามแยกถนนทุ่งสง – ห้ วยยอด ถึงสุ ดเชตป้ายเข้ าเมืองเทศบาลและซอยบายใจ
ทั้งสองฝั่งถนนและเกาะกลางถนน
ประเด็น
ค่ าเฉลีย่ ค่ าเบี่ยงเบน
ระดับ
มาตรฐาน
ความ
พึงพอใจ
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น.
3.80
.44
มาก
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น.
3.80
.44
มาก
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น.
3.80
.44
มาก
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด
3.80
.44
มาก
ความพึงพอใจต่อการปฏิบตั ิหน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด
3.80
.44
มาก
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทาความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.80
.44
มาก
พนักงานกวาดขยะปฏิบตั ิหน้าที่ได้ทวั่ ถึงในพื้นที่รับผิดชอบเพียงใด
3.80
.44
มาก
ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด
3.80
.44
มาก
รวม
3.80
.44
มาก
ตารางที่ 48 ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
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

4.64
4.60
4.56
4.40
4.36
4.56
4.60
4.72
4.555

.70
.70
.65
.91
.86
.65
.64
.54
.61

ระดับ
ความ
พึงพอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากทีส่ ุ ด
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ตารางที่ 49 ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
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

3.50
3.57
3.36
3.50
3.43
3.50
3.29
3.64
3.473

1.09
.85
1.08
.94
.85
.94
.72
.92
.80

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

ตารางที่ 50 ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
เขต 34 ถนนสาราญใจ จากสามแยกคิวรถกะปางถึงสามแยกร้ านเครื่ องเสียง ไอซีและถนนสื่ อสาร 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.
3.38
.77
ปานกลาง
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น.
3.31
.92
ปานกลาง
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น.
3.22
.76
ปานกลาง
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด
3.33
.92
ปานกลาง
ความพึงพอใจต่อการปฏิบตั ิหน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด
3.29
.84
ปานกลาง
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทาความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.22
1.02
ปานกลาง
พนักงานกวาดขยะปฏิบตั ิหน้าที่ได้ทวั่ ถึงในพื้นที่รับผิดชอบเพียงใด
3.31
.87
ปานกลาง
ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด
3.42
.91
ปานกลาง
รวม
3.311
.78
ปานกลาง
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ตารางที่ 51 ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
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.
3.38
.77
ปานกลาง
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น.
3.31
.92
ปานกลาง
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น.
3.22
.76
ปานกลาง
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด
3.33
.92
ปานกลาง
ความพึงพอใจต่อการปฏิบตั ิหน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด
3.29
.84
ปานกลาง
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทาความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.22
1.02
ปานกลาง
พนักงานกวาดขยะปฏิบตั ิหน้าที่ได้ทวั่ ถึงในพื้นที่รับผิดชอบเพียงใด
3.31
.87
ปานกลาง
ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด
3.42
.91
ปานกลาง
รวม
3.311
.78
ปานกลาง
ตารางที่ 52 ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
เขต 36 ถนนหน้ าพลาซ่ า จากถนนด้ านหน้ าแลหลังพลาซ่ า, ถนนประสานมิตร จากสามแยกฮอนด้ า ถึงสามแยก
(เชื่ อมกับถนนชนปรีดา) และซอยลุงนวม ซอยเจ๊ จู ทั้งสองฝั่งถนน
ประเด็น
ค่ าเฉลีย่ ค่ าเบี่ยงเบน
ระดับ
มาตรฐาน
ความ
พึงพอใจ
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น.
3.38
.77
ปานกลาง
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น.
3.31
.92
ปานกลาง
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น.
3.22
.76
ปานกลาง
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด
3.33
.92
ปานกลาง
ความพึงพอใจต่อการปฏิบตั ิหน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด
3.29
.84
ปานกลาง
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทาความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.22
1.02
ปานกลาง
พนักงานกวาดขยะปฏิบตั ิหน้าที่ได้ทวั่ ถึงในพื้นที่รับผิดชอบเพียงใด
3.31
.87
ปานกลาง
ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด
3.42
.91
ปานกลาง
รวม
3.311
.78
ปานกลาง
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ตารางที่ 53 ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
เขต 37 ถนนประชาอุทศิ ซอย 8 สุ ดซอยถึงหมู่บ้านธารคีรีและซอยแยกไปถึงถนนยุทธศาสตร์ ทั้งสองฝั่งถนน
ประเด็น
ค่ าเฉลีย่ ค่ าเบี่ยงเบน
ระดับ
มาตรฐาน
ความ
พึงพอใจ
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น.
3.67
.91
มาก
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น.
3.50
.83
มาก
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น.
3.54
.77
มาก
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด
3.33
.76
ปานกลาง
ความพึงพอใจต่อการปฏิบตั ิหน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด
3.46
.83
ปานกลาง
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทาความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.50
1.02
มาก
พนักงานกวาดขยะปฏิบตั ิหน้าที่ได้ทวั่ ถึงในพื้นที่รับผิดชอบเพียงใด
3.50
.83
มาก
ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด
3.67
.76
มาก
รวม
3.520
.76
มาก
ตารางที่ 54 ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
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.
3.67
.91
มาก
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น.
3.50
.83
มาก
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น.
3.54
.77
มาก
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด
3.33
.76
ปานกลาง
ความพึงพอใจต่อการปฏิบตั ิหน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด
3.46
.83
ปานกลาง
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทาความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.50
1.02
มาก
พนักงานกวาดขยะปฏิบตั ิหน้าที่ได้ทวั่ ถึงในพื้นที่รับผิดชอบเพียงใด
3.50
.83
มาก
ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด
3.67
.76
มาก
รวม
3.520
.76
มาก
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ตารางที่ 55 ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
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.
3.58
.90
มาก
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น.
3.58
.79
มาก
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น.
3.58
.79
มาก
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด
3.67
.77
มาก
ความพึงพอใจต่อการปฏิบตั ิหน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด
3.67
.77
มาก
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทาความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.58
.79
มาก
พนักงานกวาดขยะปฏิบตั ิหน้าที่ได้ทวั่ ถึงในพื้นที่รับผิดชอบเพียงใด
3.67
.77
มาก
ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด
3.67
.77
มาก
รวม
3.625
.78
มาก
ตารางที่ 56 ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
เขต 40 ถนนเสริมชาติ ตั้งแต่ ทางเข้ าโรงเรียนเทศบาลบ้ านนาเหนือตรงไปถนนเสริมชาติและถนนเชื่ อมระหว่ าง
เสริมชาติถึงยุทธศาสตร์ ซอย 12 และทางเข้ าหนองป่ าแก ทั้งสองฝั่งถนน
ประเด็น
ค่ าเฉลีย่ ค่ าเบี่ยงเบน
ระดับ
มาตรฐาน
ความ
พึงพอใจ
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น.
3.32
.72
ปานกลาง
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น.
3.32
.72
ปานกลาง
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น.
3.32
.72
ปานกลาง
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด
3.32
.72
ปานกลาง
ความพึงพอใจต่อการปฏิบตั ิหน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด
3.35
.84
ปานกลาง
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทาความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.29
.87
ปานกลาง
พนักงานกวาดขยะปฏิบตั ิหน้าที่ได้ทวั่ ถึงในพื้นที่รับผิดชอบเพียงใด
3.21
.80
ปานกลาง
ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด
3.35
.73
ปานกลาง
รวม
3.312
.73
ปานกลาง
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ตารางที่ 57 ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
เขต 41 ถนนรถไฟ จากสามแยกหลังสถานีไปถึงสะพานเหล็กและถนนบ้ านพักรถไฟหลังโรงพยาบาลรถไฟ ทั้ง
สองฝั่งถนน
ประเด็น
ค่ าเฉลีย่ ค่ าเบี่ยงเบน
ระดับ
มาตรฐาน
ความ
พึงพอใจ
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น.
3.50
.70
มาก
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น.
3.50
.70
มาก
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น.
3.40
.84
ปานกลาง
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด
3.40
.84
ปานกลาง
ความพึงพอใจต่อการปฏิบตั ิหน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด
3.40
.84
ปานกลาง
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทาความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.20
1.13
ปานกลาง
พนักงานกวาดขยะปฏิบตั ิหน้าที่ได้ทวั่ ถึงในพื้นที่รับผิดชอบเพียงใด
3.50
.70
มาก
ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด
3.50
.70
มาก
รวม
3.455
.78
ปานกลาง
ตารางที่ 58 ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
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.
3.44
.51
ปานกลาง
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น.
3.28
.46
ปานกลาง
ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น.
3.39
.50
ปานกลาง
โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด
3.44
.51
ปานกลาง
ความพึงพอใจต่อการปฏิบตั ิหน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด
3.61
.60
มาก
ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทาความสะอาด/การดูดฝุ่ น 3.61
.60
มาก
พนักงานกวาดขยะปฏิบตั ิหน้าที่ได้ทวั่ ถึงในพื้นที่รับผิดชอบเพียงใด
3.61
.50
มาก
ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด
3.72
.46
มาก
รวม
3.513
.40
มาก
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ตอนที่ 3 ความต้ องการที่ให้ เทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุงการดาเนินงานเป็ นเรื่ อง
เร่ งด่ วน ความคิดเห็นทัว่ ไปและข้ อเสนอแนะ
4.8 สรุปความต้ องการที่ให้ เทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุงการดาเนินงานเป็ นเรื่ อง
เร่ งด่ วนระดับประชาชน (ข้ อมูลได้ จากการเก็บแบบสอบถาม)
ตารางที่ 59 สรุปความต้ องการทีใ่ ห้ เทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุงการดาเนินงานเป็ นเรื่ องเร่ งด่ วนระดับประชาชน
(ข้ อมูลได้ จากการเก็บแบบสอบถาม)
ลาดับ
ชุมชน
ความต้ องการทีใ่ ห้ เทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุงการดาเนินงานเป็ นเรื่ องเร่ งด่ วน
1 เขาปรี ดี
1. ขยะ (1 คน)
2. มีกลิ่นไม่พึงประสงค์จากในโรงฆ่าสัตว์ (1 คน)
3. การจัดระเบียบถนน (1 คน)
2 สะพานเหล็ก
-ไม่มี3 เปรมประชา
1. ปั ญหาน้ าท่วมขัง (1 คน)
4 บ้านในหวัง
1. การจราจร (2)
2. ถังขยะ (1 คน)
3. สุนขั จรจัด (1 คน)
5 ทุ่งสง-ห้วยยอด
-ไม่มี6 หลังโรงพยาบาลทุ่งสง 1. น้ าท่วม (3 คน)
2. แสงสว่างในช่วงกลางคืนในซอยที่มีความเสี่ ยงต่ออันตรายและแสงสว่างตามท้องถนน
(2 คน)
3. ปั ญหาเงินผูส้ ูงอายุ (1 คน)
4. ปรับปรุ งถนน (1 คน)
5. การวางขยะบนขอบฟุตบาท (1 คน)
7 ทุ่งสง-นาบอน
1. จราจร การจอดรถ (4 คน)
2. น้ าท่วม (2 คน)
3. ขยะ (2 คน)
4. ยาเสพติดในชุมชน (1 คน)
5. ปั ญหาทางเท้า (1 คน)
8 บ้านพักรถไฟทุ่งสง
1. จราจร (1 คน)
2. ตัดแต่งต้นไม้ที่เกะกะ (1 คน)
9 ประชาอุทิศ
1. การจราจร รถติด จัดระเบียบการจราจรในตลาดสด (5 คน)
2. ขยะ (1 คน)
3. โรงเรี ยนเทศบาลวัดชัยชุมพลหยุดบ่อยเกินไป (1 คน)
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ลาดับ
ชุมชน
10 ท่าแพเหนือ
11

ท่าแพใต้

12

บ้านนาเหนือ

13

เสริ มชาติ

14

ยุทธศาสตร์

ความต้ องการทีใ่ ห้ เทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุงการดาเนินงานเป็ นเรื่ องเร่ งด่ วน
1. การจราจร (2 คน)
2. ถังขยะ (2 คน)
1. สุนขั จรจัด (1 คน)
2. ระบบการจราจร (1 คน)
1. จราจร การจอดรถซ้อนคันในเวลาเร่ งด่วน ความระเบียบร้อยเรี ยบบนท้องถนน (7 คน)
2. ความสะอาด (3 คน)
3. ความปลอดภัยในยามค่าคืน (1 คน)
4. ยาเสพติด (1 คน)
1. ดูแลเรื่ องถนนเป็ นหลุมเป็ นบ่อเยอะ ชารุ ดบ่อย เช่น สายชนปรี ดา ยังมีน้ าขัง (3 คน)
2. การจราจรไม่คล่องตัวช่วงเวลาเร่ งด่วน รถติดมากเกินไป (2 คน)
3. รถเทศบาลเก็บขยะไม่หมด (ขยะเยอะเอาไปทีละนิดหน่อย) (1 คน)
4. แสงสว่างบนท้องถนนยังน้อย ไฟดับบ่อยไม่คอ่ ยมาเปลี่ยนหลอดไฟ (1 คน)
5. สาธารณสุข (1 คน)
6. การศึกษาในชุมชน (1 คน)
7. เศรษฐกิจ (1 คน)
8. ขุดลอกคูคลอง เพื่อเตรี ยมรับมือให้น้ าได้ไหลผ่านสะดวก (1 คน)
9. ร้านค้าแผงลอยใช้พ้นื ที่บนถนน ซึ่งไม่ถูกต้อง (1 คน)
10. เดินพาเหรด ควรปิ ดถนน (1 คน)
1. ปั ญหาการจราจรในชัว่ โมงเร่ งด่วน รถติดมาก ๆ การจัดระเบียบการจราจร การใช้รถใช้ถนน
ไม่มีระเบียบนึกจะจอดก็จอด การสร้างจิตสานึกวินยั ให้ประชาชน (11 คน)
2. ขยะ การจัดเก็บขยะ ถังขยะไม่เพียงพอ รวมถึงการจัดเก็บ แหล่งจัดเก็บขยะ มีการทิ้งน้ าขยะ
ลงบนถนนส่งกลิ่นเหม็น (5 คน)
3. ระบบสาธารณูปโภคทั้งหมด ไฟฟ้าและแสงสว่างของท้องถนน ไฟฟ้าตามชุมชน ความเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้อยของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ เพราะบางจุดไม่ปลอดภัย และหลายจุดที่ดูเกะกะ
(5 คน)
4. การบริ การด้านสาธารณสุข อนามัยชุมชน ความสะอาดบ้านเรื อน การป้ องกันโรค
ไข้เลือดออก การจัดการโรคติดต่อต่าง ๆ (5 คน)
5. ถนน แสงสว่างตามถนน/ซอย ด้านข้างถนนในชุมชนมีหญ้าปกคลุมมาก ควรตัดหญ้าให้
เรี ยบร้อย (4 คน)
6. น้ าท่วม (2 คน)
7. เศรษฐกิจ อาชีพสาหรับชุมชน สร้างตลาดเพิ่มช่องทางหารายได้ (2 คน)
8. ยาเสพติดในชุมชน (2 คน)
9. แหล่งท่องเที่ยว (1 คน)
10. การศึกษา (1 คน)
11. สิ่ งแวดล้อม (1 คน)
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ลาดับ

15

16

17
18

19
20
21

ชุมชน

ความต้ องการทีใ่ ห้ เทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุงการดาเนินงานเป็ นเรื่ องเร่ งด่ วน
12. พัฒนาผูส้ ูงอายุ (1 คน)
13. สถานที่ก่อสร้าง เร่ งด่วนหน่อยก็ดี เพราะประชาชนบริ เวณก่อสร้างจะป่ วยโรคทางเดิน
หายใจ (1 คน)
14.สถานที่ออกกาลังกาย ประชาชนเริ่ มสนใจออกกาลังกาย สถานที่แออัด (1 คน)
ตลาดใน
1. น้ าท่วม (1 คน)
2. ช่วยจัดการแม่คา้ หาบเร่ ตามหน้าโรงเรี ยนที่ไม่ใช่แม่คา้ ขายประจา (1 คน)
3. ยาเสพติด (1 คน)
4. ถังขยะ (1 คน)
5. ความปลอดภัยยามค่าคืน (1 คน)
ตะวันออกวัดชัยชุมพล 1. ปรับปรุ งลานกีฬา และศาลาชุมชน ให้เป็ นมาตรฐานที่ดีกว่านี้ ไม่เอาหนาชุมชน (4 คน)
2. ต้องการให้ท่านนายกและทางเทศบาลลงมาประชุมพบปะประชาชนบ้าง เพื่อที่จะได้เสนอ
ปั ญหา และรู ้ข่าวสาร (2 คน)
3. การระบายน้ า ป้ องกันน้ าท่วมและการช่วยเหลือเบื้องต้น (2 คน)
4. การช่วยเหลืองบประมาณเมื่อได้รับความเสี ยหายจากภัยพิบตั ิที่ผา่ นมาไม่เคยได้รับ
งบประมาณช่วยเหลือเลย เข้ามาสารวจเฉย ๆ ไม่ได้ดาเนินการช่วยเหลืออะไรเลย (2 คน)
5. การจราจร (1 คน)
6. ปรับปรุ งรางวี ซอยพัฒนาการ ซอย 12 เพราะรางวีหกั ต่างระดับพื้นถนนประมาณ 100 เมตร
กลัวเกิดอันตราย (1 คน)
7. ฉี ดน้ าทาความสะอาดถนนพัฒนาการ ซอย 12 เพราะสกปรกมาก (1 คน)
8. ประปาเทศบาล (1 คน)
หมู่บา้ นพัฒนา
-ไม่มีตลาดสด
1. ฟุตบาท (1 คน)
2. การจราจร (1 คน)
3. ขยะ (1 คน)
โดมทองธานี (ท่าแพ) 1. จราจร (2 คน)
ราชบริ พาร
1. จราจรมีการติดขัดขณะนักเรี ยนเลิกเรี ยน (1 คน)
2. จอดรถไม่เป็ นที่เป็ นทาง (1 คน)
ย่านการค้า
1. ท่อระบายน้ า ท่อระบายน้ าควรมีความปลอดภัย (6 คน)
2. การจราจร การจราจรตามซอย/ตรอก ติดป้ ายแจ้งให้ทราบโดยทัว่ ถึง (6 คน)
3. อยากให้มีถงั ขยะ โดยเฉพาะในซอย แยกขยะ ความสะอาดถนนหนทาง (6 คน)
4. ถนนหนทาง ความเรี ยบร้อยของเส้นทาง ถนนเข้าซอย ริ มฟุตบาท (4 คน)
5. ให้เมืองทุ่งสง คล้าย กทม. (1 คน)
6. ยาเสพติด (1 คน)
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ลาดับ
ชุมชน
ความต้ องการทีใ่ ห้ เทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุงการดาเนินงานเป็ นเรื่ องเร่ งด่ วน
22 หน่วยงานของราชการ 1. การจราจร ปั ญหารถติด การระบายรถช่วงเวลาเร่ งด่วน ถนนเป็ นหลุมบ่อ (10 คน)
รัฐวิสาหกิจ องค์กร
2. ขยะ ถังขยะ ความสะอาดของชุมชน (6 คน)
เอกชนและอื่น ๆ
3. จัดการปั ญหายาเสพติด ควรมีตารวจตรวจดูความเรี ยบร้อยในเวลากลางคืน ความปลอดภัย
(คนจรจัด) ติดกล้อง CCTV (6 คน)
4. ป้ องกันไข้เลือดออก กาจัดยุงลาย คูคลองให้สะอาด (5 คน)
5. ปั ญหาน้ าท่วม การจัดการคูระบายน้ า (2 คน)
6. ล้างถนนหนทางให้สะอาด (2 คน)
7. สิ่ งกีดขวางทางเท้า การวางของบนทางเท้า (2 คน)
8. พัฒนาตลาดให้สวยน่าอยู่ (1 คน)
9. สุนขั จรจัด (1 คน)
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4.9 สรุปความต้ องการที่ให้ เทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุงการดาเนินงานเป็ นเรื่ อง
เร่ งด่ วนระดับชุมชน (ข้อมูลได้ จากการจัดเวที)
ตารางที่ 60 สรุปความต้ องการทีใ่ ห้ เทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุงการดาเนินงานเป็ นเรื่ องเร่ งด่ วนระดับชุมชน
(ข้ อมูลได้ จากการจัดเวที)
ลาดับ
ชุมชน
ความต้ องการทีใ่ ห้ เทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุงการดาเนินงานเป็ นเรื่ องเร่ งด่ วน
1 เขาปรี ดี
1. ปรับปรุ ง ซ่อมแซม เครื่ องสูบของประชาชนชุมชนเขาปรี ดี หรื อซื้อเครื่ องสูบน้ าใหม่
(เครื่ องสูบน้ าเก่าจะเสื่ อมสภาพแล้ว)
2. ขอขยายเขตประปาชุมชน เนื่องจากชาวบ้านขาดแคลนน้ ามา 2 ปี แล้ว
3. ***ทาฝายมีชีวติ เพื่อให้มีน้ าและต้นไม้ ได้มีน้ าใช้ในฤดูแล้ง***
(ปั ญหาเดิม ปี 2560-2561)
4. ***ซ่อมแซมเสี ยงตามสาย เพื่อกระจายข่าวสารให้คนในชุมชนรับทราบข่าวสาร***
(ปั ญหาเดิม ปี 2561)
5. ติดตั้งกล้องวงจรปิ ด CCTV
2 สะพานเหล็ก
1. ติดตั้งเครื่ องขยายเสี ยงเพื่อสื่ อสารในชุมชน
2. ขุดลอกคูคลอง คูระบายน้ า ป้ องกันน้ าท่วมซ้ าซาก
3. เพิม่ รางวีต่อจากซอยพรานนุ่นก่อนถึงสุสานจีน
4. แก้ไขปั ญหาการจราจรติดขัดในช่วงเช้าบริ เวณสะพานคู่
5. เพิ่ม Wifi หรื อ อินเตอร์เน็ต ฟรี ให้ทวั่ ถึงทุกชุมชน
6. ***ติดตั้งกล้องวงจรปิ ด CCTV***
(ปั ญหาเดิม ปี 2557-2561)
3 เปรมประชา
1. ติดตั้งกล้องวงจรปิ ด CCTV
2. ติดตั้งหอกระจายข่าว
3. ***จัดการสุนขั และแมวจรจัด***
(ปั ญหาเดิม ปี 2561)
4. ***จัดระเบียบการจราจร***
(ปั ญหาเดิม ปี 2560-2561)
5. ***ดูแลความสะอาด***
(ปั ญหาเดิม ปี 2561)
4 บ้านในหวัง
1. ปรับปรุ งถนนชุมชนบ้านในหวัง ซอย 2 (ต่อเนื่องตลอดเส้นทาง)
2. เพิ่มขยายเสาไฟฟ้าและแสงสว่างบริ เวณถนนเลียบคลอง
3. ติดตั้งกล้องวงจรปิ ด CCTV บริ เวณจุดเสี่ ยง
4. ช่วยปรับปรุ งภูมิทศั น์ศาลาชุมชน
5. รณรงค์การปลูกป่ าถนนเลียบคลองจักรยานจากถ้ าทอหูกไปจรดป้ อมยามทางเข้า
สวนสาธารณะพฤกษาสิ รินธร
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ลาดับ
ชุมชน
5 ทุ่งสง-ห้วยยอด

6

หลังโรงพยาบาล
ทุ่งสง

7

ทุ่งสง-นาบอน

8

บ้านพักรถไฟทุ่งสง

ความต้ องการทีใ่ ห้ เทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุงการดาเนินงานเป็ นเรื่ องเร่ งด่ วน
1. ***ติดตั้งกล้องวงจรปิ ด CCTV***
(ปั ญหาเดิม ปี 2560-2561)
2. ***ติดตั้งหอกระจายข่าว***
(ปั ญหาเดิม ปี 2559-2561)
3. ซ่อมแซมและกั้นศาลาชุมชน
4. แก้ไขปั ญหาระบบส่องสว่างถนนในชุมชน
5. ติดตั้งตูแ้ ดงหรื อตูจ้ ราจรในชุมชน เพื่อให้มีการตรวจตราในเวลากลางคืน
1. ***ติดตั้งกล้องวงจรปิ ด CCTV เพื่อป้ องกันปั ญหาอาชญากรรมและการลักเล็กขโมย
น้อย***
(ปั ญหาเดิม ปี 2560-2561)
2. ติดตั้งตูแ้ ดงหรื อตูจ้ ราจร เพื่อให้มีเจ้าหน้าที่ตารวจมาคอยดูแลทรัพย์สินของประชาชน
และป้ องกันปั ญหายาเสพติด
3. ***ปรับปรุ งหอกระจายข่าว***
(ปั ญหาเดิม ปี 2560-2561)
4. ***ปรับปรุ งถนน คูระบายน้ า โดยเฉพาะบริ เวณวัดชัยชุมพล***
(ปั ญหาเดิม ปี 2560-2561)
5. จัดสรรงบประมาณเรื่ องสวัสดิการค่าตอบแทนให้กบั ประธานชุมชนและคณะกรรมการ
ชุมชน
1. จัดระเบียบจราจร ติดป้ าย ตีเส้นขาวแดง
2. ***ปรับปรุ งคูระบายน้ า ถนนทุ่งสง-นาบอน ซอย 1 เนื่องจากน้ าท่วมบ่อย***
(ปั ญหาเดิม ปี 2559-2561)
3. ***ขยายถนนทุ่งสง-นาบอน ซอย 3 ให้ทะลุซอย 5 (คสล.) เพื่อแก้ไขปั ญหาจราจรตอน
เช้าเย็น***
(ปั ญหาเดิม ปี 2560-2561)
4. ***สร้างศาลาชุมชนใหม่ บริ เวณถนนทุ่งสง-นาบอน ซอย 5 สุดซอย***
(ปั ญหาเดิม ปี 2560-2561)
5. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินการกิจกรรมสื บสานประเพณี วฒั นธรรม
1. ***แก้ปัญหาการจราจรภายในบ้านพักรถไฟทุ่งสง โดยเฉพาะช่วงเวลาเร่ งด่วน ช่วง
รับส่งนักเรี ยนจะติดขัดมาก***
(ปั ญหาเดิม ปี 2559-2561)
2. ***ทาคูระบายน้ าแบบรางวี ภายในบ้านพักรถไฟและรอบ ๆ สนามฟุตบอลหลังบ้านพัก
รถไฟทุ่งสง เพื่อแก้ไขปั ญหาถนนแคบ รถขับสวนทางกันไม่ได้***
(ปั ญหาเดิม ปี 2559-2561)
3. ***ปรับปรุ งถนน ซ่อมแซมถนนและไหล่ทาง ส่วนที่ชารุ ด***
(ปั ญหาเดิม ปี 2561)
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ชุมชน

9

ประชาอุทิศ

10

ท่าแพเหนือ

11

ท่าแพใต้

12

บ้านนาเหนือ

ความต้ องการทีใ่ ห้ เทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุงการดาเนินงานเป็ นเรื่ องเร่ งด่ วน
4. ตัดและตกแต่งต้นที่มีความสูง ไม่ความปลอดภัยต่อผูอ้ ยูอ้ าศัยและสัญจรไปมาบริ เวณ
บ้านพักรถไฟทุ่งสง
5. ติดตั้งกล้องวงจรปิ ด CCTV ตามจุดสาคัญต่าง ๆ เพื่อสอดส่องดูแลความเคลื่อนไหวใน
บ้านพักรถไฟทุ่งสง
1. ฟื้ นฟูคลองตมให้มีความสะอาด
2. ทาถนนพร้อมท่อระบายน้ าและรางวี ถนนประชาอุทิศ ซอย 9
3. ติดตั้งหอกระจายข่าว
4. ขอถังขยะเพิ่มในถนนประชาอุทิศ ซอย 9
5. ติดตั้งกล้องวงจรปิ ด CCTV ในถนนประชาอุทิศ ซอย 9
1. ***อยากให้มีถงั ขยะในชุมชน***
(ปั ญหาเดิม ปี 2559-2561)
2. กากับการสร้างหมู่บา้ นโครงการต่าง ๆ ไม่ให้ส่งผลกระทบกับชุมชนและการใช้ถนน
3. การติดป้ ายสัญญาณจราจร การจัดระเบียบการจอดรถ
4. การซ่อมแซมถนนที่ชารุ ด เพื่อป้ องกันอุบตั ิเหตุ
1. ***แก้ไขตลิ่งพังบริ เวณที่ทาการชุมชน และฝั่งตรงกันข้ามกับ โดยการสร้าง
ฝาพนังกั้น***
(ปั ญหาเดิม ปี 2560-2561)
2. ***ซ่อมแซมหอกระจายข่าว สายและลาโพงชารุ ดเสี ยหาย***
(ปั ญหาเดิม ปี 2561)
3. เพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า ป้ องกันไฟฟ้าตก เนื่องจากมีจานวนบ้านเรื อนมากขึ้น
4. ***ติดตั้งตูแ้ ดงหรื อตูจ้ ราจร เพือ่ ให้มีเจ้าหน้าที่ตารวจมาคอยดูแลทรัพย์สินของ
ประชาชน ดูแลความเรี ยบร้อยในเวลากลางคืน***
(ปั ญหาเดิม ปี 2561)
5. ติดตั้งไฟสัญญาณจราจรทางเข้าโรงเรี ยนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ
6. ขอขยายเขตประปาไปที่บา้ นเลขที่ 42, 43, 43/1, 44, 44/1, 44/2
1. ***ติดตั้งกล้องวงจรปิ ด CCTV บริ เวณ 3 แยกทางเข้าโรงเรี ยนเทศบาลบ้านนาเหนือ***
(ปั ญหาเดิม ปี 2560-2561)
2. ควบคุมการเก็บขยะตามรอบวันที่กาหนด และเก็บให้หมดทุกชิ้น
3. ***ติดตั้งหอกระจายข่าวอย่างเร่ งด่วน เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ***
(ปั ญหาเดิม ปี 2560-2561)
4. จัดให้มีการตรวจสุขภาพให้แก่ประชาชน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
5. เพิ่มสถานที่ออกกาลังกาย
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ลาดับ
ชุมชน
13 เสริ มชาติ

14

ยุทธศาสตร์

15

ตลาดใน

ความต้ องการทีใ่ ห้ เทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุงการดาเนินงานเป็ นเรื่ องเร่ งด่ วน
1. ***ปรับภูมิทศั น์หนองป่ าแก่และจัดให้มีเครื่ องเล่นสาหรับเด็ก เพื่อให้เป็ นสถานที่
พักผ่อนและออกกาลังกาย***
(ปั ญหาเดิม ปี 2560-2561)
2. ***ขุดลอกคลอง ลาเหมือง ท่อน้ าทิ้ง ให้น้ าไหลผ่านได้สะดวก***
(ปั ญหาเดิม ปี 2561)
3. ***สร้างผนังกั้นน้ าบริ เวณริ มคลอง หลังโรงเรี ยนเทศบาลบ้านนาเหนือ ซึ่งเป็ นที่
ลุ่มต่า***
(ปั ญหาเดิม ปี 2561)
4. ควรจัดพื้นที่ให้ร้านค้าแผงลอยที่ต้ งั บนถนน (ริ มถนนเสริ มชาติ) เพราะจะทาให้
การจราจรคล่องตัวขึ้น
5. ปรับปรุ งและพัฒนาศูนย์พฒั นาเล็กเล็กหนองป่ าแก่
6. เพื่อให้การปฏิบตั ิหน้าที่ในการทากิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย เทศบาลควรจะ
อนุมตั ิค่าตอบแทนให้ประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชน เพื่อเป็ นการสร้างขวัญและ
กาลังใจ
1. ควรจัดเจ้าหน้าที่ดา้ นสาธารณสุขมาตรวจสุขภาพเบื้องต้นและให้คาแนะนาการดูแล
สุขภาพให้กบั ประชาชนอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
2. ***ติดตั้งหอกระจายข่าว***
(ปั ญหาเดิม ปี 2561)
3. ***ติดตั้งกล้องวงจรปิ ด CCTV***
(ปั ญหาเดิม ปี 2561)
4. ปรับปรุ งระบบไฟฟ้าในชุมชน
1. ตีเส้นจราจร ถนนตลาดใน ซอย 1-3
2. ***ปรับปรุ งถนนในชุมชนโดยการลาดยางแอสฟัลท์***
(ปั ญหาเดิม ปี 2560-2561)
3. ***ติดตั้งกล้องวงจรปิ ด CCTV***
(ปั ญหาเดิม ปี 2560-2561)
4. ***ดูแลผูส้ ูงอายุติดเตียงและผูป้ ่ วยติดเตียง***
(ปั ญหาเดิม ปี 2561)
5. ขุดลอกคลองหลังห้องสมุดฯ ช่วงสุดซอย และสร้างบันไดลงคลอง
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ลาดับ
ชุมชน
16 ตะวันออก
วัดชัยชุมพล

17

หมู่บา้ นพัฒนา

18

ตลาดสด

ความต้ องการทีใ่ ห้ เทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุงการดาเนินงานเป็ นเรื่ องเร่ งด่ วน
1. ***ปรับปรุ งระบบประปาชุมชน ถนนพัฒนาการ ซอย 12 เนื่องจากน้ าไหลอ่อน
เจ้าหน้าที่เก็บค่าน้ าทุกเดือน แต่ไม่มีการปรับปรุ ง***
(ปั ญหาเดิม ปี 2561)
2. ***ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าบริ เวณทางเข้าถนนพัฒนาการซอย 12 เพื่อแก้ไข
กระแสไฟฟ้าตกบ่อย ถนนพัฒนาการซอย 8 และ 12 และปรับปรุ งระบบส่องสว่างถนน
บริ เวณบ้านนางสุภาพร ปลอดเถาว์ ข้างทางรถไฟ***
(ปั ญหาเดิม ปี 2561)
3. ดูแลผูป้ ่ วยติดเตียง
4. ทาลูกกรงรอบศาลาอเนกประสงค์ภายในชุมชน เพิ่มแสงสว่างภายในศาลาชุมชนและ
ลานกีฬาชุมชน
5. ***ปรับปรุ งพื้นผิวจราจร จากบ้านเลขที่ 116 เลี้ยวซ้ายไปสนามเด็กเล่น ปรับปรุ งขอบ
ถนนริ มคลองปากซอยถนนพัฒนาการ ซอย 8***
(ปั ญหาเดิม ปี 2561).
6. ***ปรับปรุ งคอสะพานข้ามคลองทั้ง 2 ฝั่งสะพานทางข้ามคลองท่าโหลนไปถนน
พัฒนาการซอย 12 ข้างบ้านนายนุกร ทองคา***
(ปั ญหาเดิม ปี 2560- 2561)
1. ***ติดตั้งกล้องวงจรปิ ด CCTV***
(ปั ญหาเดิม ปี 2560-2561)
2. ***จัดการสุนขั และแมวจรจัด เพราะเยอะมาก***
(ปั ญหาเดิม ปี 2560-2561)
3. ***ดูแลการแยกขยะของชุมชน***
(ปั ญหาเดิม ปี 2560-2561)
4. จัดระเบียบการจราจรและการจอดรถถนนสายพัฒนาการ
5. ขุดลอกคูคลองในชุมชนเพื่อป้องกันน้ าท่วม
6. จัดทาซุม้ ทางเข้าชุมชน 3 ซุม้ จัดทาราวสะพานข้างศาลาชุมชน และปรับภูมิทศั น์บริ เวณ
ศาลาชุมชน
1. ช่วยฉี ดพ่นฆ่าเชื้อในตลาดสดและรอบตลาด
2. ***ติดตั้งกล้องวงจรปิ ด CCTV ในตลาดสดและรอบตลาด***
(ปั ญหาเดิม ปี 2560-2561)
3. ***ช่วยประชาสัมพันธ์ตลาดชั้น 2 อย่างจริ งจังและเป็ นรู ปธรรม เพราะแม่คา้ เดือดร้อน
มาก บางวันขายสิ นค้าไม่ได้เลย***
(ปั ญหาเดิม ปี 2561)
4. ***กาจัดหนูในตลาดมีเยอะมาก***
(ปั ญหาเดิม ปี 2560-2561)
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ชุมชน

ความต้ องการทีใ่ ห้ เทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุงการดาเนินงานเป็ นเรื่ องเร่ งด่ วน
5. ***แก้ไขปั ญหาพื้นตลาดที่ลื่น การเดินทางเข้าออกมีความยากลาบาก***
(ปั ญหาเดิม ปี 2560-2561)

19

โดมทองธานี
(ท่าแพ)

20

ราชบริ พาร

1. ติดตั้งกล้องวงจรปิ ด CCTV ทางเข้าออก และถนนในชุมชน
2. ปรับปรุ งลานกีฬาและจัดหาอุปกรณ์กีฬาให้หลากหลาย
3. จัดให้มี WiFi หรื ออินเตอร์เน็ต ฟรี ให้ทวั่ ถึงทุกชุมชน
4. จัดระบบแสงสว่างภายในชุมชนด้วยระบบโซล่าเซลล์
5. จัดภูมิทศั น์ริมคลองท่าแพ
1. ***สร้างความตระหนักให้ผคู ้ นทัว่ ไปทราบว่าพุทธสถานถ้ าตลอด เป็ นสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ และเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวศักดิ์สิทธิ์มาตั้งแต่โบราณกาล ไม่ใช่ที่จอดรถโดยสาร
สาธารณะและรถตูเ้ หมาคัน***
(ปั ญหาเดิม ปี 2561)
2. ***จัดระเบียบการจอดรถอย่างถาวรบนพื้นผิวถนนราชบริ พารตลอดแนวเส้น***
(ปั ญหาเดิม ปี 2561)
3. ***ตกแต่งสถานที่สวนสาธารณะถ้ าตลอด ให้อยูใ่ นสภาพที่ปลอดภัย สวยงามร่ มรื่ น น่า
เข้าเยีย่ มชม***
(ปั ญหาเดิม ปี 2561)
4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัยในสถานที่เพื่อป้ องกันอาชญากรรมและ
ยาเสพติด
5. สร้างจิตสานึกเรื่ องการทิ้งขยะ การดูแลรักษาน้ าประปาของส่วนรวม

21

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

22

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

1. จัดการท่อระบายน้ าให้มีความปลอดภัยในการเดินทาง
2. การจราจรตามซอย/ตรอก ควรติดป้ ายหรื อสัญลักษณ์แจ้งให้ทราบโดยทัว่ ถึง
3. อยากให้มีถงั ขยะเพิ่ม การคัดแยกขยะ ปรับปรุ งความสะอาดบนท้องถนน
4. ปรับปรุ งถนนหนทางให้มีความเรี ยบร้อยในทุกเส้นทาง
5. อยากให้เมืองทุ่งสง มีความเจริ ญคล้ายกับกรุ งเทพมหานคร
1. แก้ไขปั ญหาการจราจร ปั ญหารถติด การระบายรถในช่วงเวลาเร่ งด่วน ปรับปรุ งถนนที่
เป็ นหลุมเป็ นบ่อ
2. จัดการขยะ ถังขยะ ปรับปรุ งความสะอาดของชุมชน
3. จัดการปั ญหายาเสพติด ควรมีตารวจตรวจดูความเรี ยบร้อยในเวลากลางคืน แก้ไขปั ญหา
คนจรจัด ติดกล้อง CCTV ในจุดเสี่ ยง
4. ป้ องกันไข้เลือดออก กาจัดยุงลาย จัดการคูคลองให้สะอาด
5. แก้ไขปั ญหาน้ าท่วม จัดการคูระบายน้ า
6. ล้างถนนหนทางให้สะอาด
7. จัดการสิ่ งกีดขวางบนทางเท้า
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4.10 สรุปความต้ องการที่ให้ เทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุงการดาเนินงานเป็ น
เรื่ องเร่ งด่ วนระดับเมือง (ข้ อมูลได้ จากการจัดเวที)
ตารางที่ 61 สรุปความต้ องการทีใ่ ห้ เทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุงการดาเนินงานเป็ นเรื่ องเร่ งด่ วนระดับเมือง
(ข้ อมูลได้ จากการจัดเวที)
ลาดับ
ประเด็น
ความต้ องการทีใ่ ห้ เทศบาลเมืองทุ่งสงดาเนินการเป็ นเรื่ องเร่ งด่ วนระดับเมือง
1 ความเป็ นระเบียบ
1. จัดการสุนขั จรจัดอย่างจริ งจังและทัว่ ถึงทุกพื้นที่
เรี ยบร้อยของบ้านเมือง 2. จัดระเบียบตลาดเปิ ดท้าย ให้มีจานวนและวันทาการที่ลดลง
3. อยากให้มีสายตรวจเข้าตรวจทุกชุมชน กวดขันการมัว่ สุมและเด็กเยาวชนที่ขบั
รถเสี ยงดังเวลากลางคืน
4. หาวิธีการจัดการหรื อกาจัดนกพิราบ นกเอี้ยง และสัตว์อื่น ๆ ที่เป็ นพาหะ
นาโรค
5. จัดระเบียบการบิณฑบาตพระสงฆ์ที่ยนื รอบริ เวณจุดเดิมเป็ นเวลานาน
โดยเฉพาะถนนชนปรี ดา
6. จัดระเบียบคนเร่ ร่อน คนจรจัด คนสติไม่สมประกอบ บริ เวณตลาดเช้า
ตลาดสด ตลาดโต้รุ่ง ย่านการค้า และสถานีรถไฟ อาจจะสื่ อสารกับญาติพี่นอ้ ง
เพื่อร่ วมแก้ปัญหาหรื อส่งตัวรักษา
7. จัดระเบียบหาบเร่ แผงลอย ที่วางของขายบนทางสาธารณะ ทางเท้า บริ เวณ
ย่านการค้า ให้คนสามารถเดินสัญจรได้
8. ตรวจสอบการขายของเกินราคา โดยเฉพาะอาหารในหลาดชุมทาง
2 การจราจร
1. เพิม่ สัญญาณไฟจราจรบริ เวณจุดเสี่ ยง
2. จัดระเบียบจราจร ที่จอดรถ (แยกระหว่างรถจักรยานยนต์กบั รถยนต์) การจอด
รถซ้อนคัน การสร้างจิตสานึก เพื่อลดปั ญหารถติดและอุบตั ิเหตุ โดยเฉพาะ
ในช่วงเวลาเร่ งด่วน ช่วงเวลา 07.30 น., 15.30 น., 16.30 น.
3. ติดตั้งกระจกโค้งบริ เวณจุดเสี่ ยง
4. แก้ไขปั ญหาการจราจรบริ เวณ 3 แยกสวนหลวง ร.5 ทางเข้าหมูบ่ า้ นพัฒนา
5. สร้างความตระหนักให้ผคู ้ นทัว่ ไปทราบว่าพุทธสถานถ้ าตลอด เป็ นสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ และเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวศักดิ์สิทธิ์มาตั้งแต่โบราณกาล ไม่ใช่ที่จอด
รถโดยสารสาธารณะและรถตูเ้ หมาคัน รองรับเมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
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ลาดับ
ประเด็น
3 ขยะ/ความสะอาด

4

ภูมิทศั น์

5

คุณภาพชีวติ

6

ยาเสพติด/
ความปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สิน

7

สิ่ งแวดล้อม

ความต้ องการทีใ่ ห้ เทศบาลเมืองทุ่งสงดาเนินการเป็ นเรื่ องเร่ งด่ วนระดับเมือง
1. จัดโครงการอบรมให้ความรู ้การคัดแยกขยะประเภทต่าง ๆ ให้กบั ชุมชน
จัดการประกวดบ้านสะอาดสวยงามระดับชุมชน และรณรงค์ให้วดั คัดแยกขยะ
หลังจากมีการจัดงานศพ
2. ดาเนินการมาตรการเกี่ยวกับขยะอย่างจริ งจัง
3. การทาความสะอาดถนนลดฝุ่ นละออง ควรล้างถนนอย่างน้อยเดือนละครั้ง
เนื่องจากรถเก็บขยะบีบน้ าลงถนน และควรล้างถังขยะบ้าง
4. ควบคุมการเก็บขยะตามเวลาที่กาหนด เพิ่มถังขยะ และเก็บให้หมดทุกชิ้น
1. จัดระเบียบสายไฟเพื่อความปลอดภัยและสวยงาม ให้ลงดินถนนชนปรี ดาจาก
หน้าเทศบาลทุ่งสงไปจรดสี่ แยกชนปรี ดา หรื อถนนเส้นอื่นที่มีความเหมาะสม
2. สร้างเอกลักษณ์ที่เป็ นของเมืองทุ่งสง เพื่อการส่งเสริ มการท่องเที่ยว
3. ปรับปรุ งภูมิทศั น์สถานที่ต่าง ๆ ทุกชุมชน และศูนย์พฒั นาเด็กเล็กทุกศูนย์ แจก
พันธุ์ไม้เพื่อให้ปลูกริ มถนนหรื อบริ เวณต่าง ๆ
1. พัฒนาสวนสาธารณะพฤกษาสิ รินธรและถ้ าตลอด ให้เป็ นสถานที่
ออกกาลังกายและเป็ นแหล่งท่องเที่ยวหลักของเทศบาลเมืองทุ่งสง
2. ปรับปรุ งวัดโคกสะท้อนให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยว
3. เพิ่ม WiFi หรื อ อินเตอร์เน็ต ฟรี ให้ทวั่ ถึงทุกชุมชน
4. ขอศูนย์ ICT ชุมชน ทุกชุมชน
5. จัดการศึกษาเบื้องต้นแบบเรี ยนฟรี จริ ง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล หรื อจัด
โครงการสอนพิเศษในราคาย่อมเยา
6. ตรวจคัดกรองป้ องกันโรคติดต่อโควิด-19 จากผูท้ ี่จะเดินทางเข้าเมืองทุกจุด
1. ติดตั้งตูแ้ ดงให้ครบทุกชุมชน และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตารวจเข้ามาตรวจอย่าง
สม่าเสมอเพื่อลดปั ญหายาเสพติด ดูแลความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินของ
ประชาชน
2. ปรับปรุ งระบบไฟส่องสว่างถนนและซอย โดยเฉพาะจุดเสี่ ยง เช่น บริ เวณหน้า
โรงแรม 7 ชั้น เป็ นต้น
3. ป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดในชุมชนอย่างจริ งจังและให้มีความยัง่ ยืน
4. สร้างสะพานลอยระหว่างช่วงโรงเรี ยนเสริ มปั ญญาและห้างสหไทย เพื่อให้
นักเรี ยนและประชาชนมีความสะดวกในการข้ามถนนช่วงชัว่ โมงเร่ งด่วน
1. รณรงค์ให้ปลูกต้นไม้ริมถนนเพื่อความสวยงามและความร่ มรื่ น สร้างป่ า
ชุมชน เพื่อการลดโลกร้อน
2. รณรงค์ปลูกจิตสานึกให้อนุรักษ์แม่น้ า ลาคลอง ห้วยหนอง ลาเหมือง การ
สร้างฝายน้ าล้นประเภทต่าง ๆ การป้ องกันการบุกรุ กริ มแม่น้ าลาคลอง
3. ขุดลอกคูคลองให้มีความสะอาด โดยเฉพาะคลองตม
4. รณรงค์ให้ประชาชนลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม
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ลาดับ
ประเด็น
8 การระบายน้ า/
การป้ องกันน้ าท่วม
9

ลานกีฬา/อุปกรณ์กีฬา

10

การสร้างอาชีพ/
เศรษฐกิจ

11
12

กล้องวงจรปิ ด CCTV
การบริ หารจัดการ

13

ประเพณี วฒั นธรรม

14

ระบบน้ า

15

ถนน

16

หอกระจายข่าว

17

ระบบไฟฟ้า

18

ช่วยเหลือ
กลุ่มผูเ้ ปราะบาง

ความต้ องการทีใ่ ห้ เทศบาลเมืองทุ่งสงดาเนินการเป็ นเรื่ องเร่ งด่ วนระดับเมือง
1. ขุดลอกคูคลอง/ท่อระบายน้ า/คูระบายน้ า ตามจุดต่าง ๆ อย่างน้อยเดือนละ
2 ครั้ง เพื่อป้ องกันน้ าท่วมซ้ าซาก
2. กาหนดแผนงาน/โครงการเพื่อป้ องกันและแก้ไขปั ญหาน้ าท่วมอย่างยัง่ ยืน
1. ส่งเสริ มการออกกาลังกายอย่างจริ งจัง เช่น การจัดหาอุปกรณ์กีฬา เครื่ องเล่น
เด็ก มาทดแทนของเก่าที่ชารุ ด ปรับปรุ งพื้นสนาม เป็ นต้น
2. ปรับพื้นที่หนองป่ าแก่ ให้เป็ นสถานที่พกั ผ่อนและออกกาลังกายของเทศบาล
เมืองทุ่งสง
3. สร้างสนามเด็กเล่นโรงเรี ยนอนุบาลในศูนย์จกั รกล ชุมชนหมู่บา้ นพัฒนา
4. เพิ่มสนามกีฬาออกกาลังกายที่มีมาตรฐาน
1. ส่งเสริ มอาชีพให้กบั ประชาชน ผูท้ ี่มารายได้นอ้ ย และผูว้ า่ งงาน
2. จัดหางานให้กบั นักศึกษาที่จบใหม่ในแหล่งงานในเครื อเทศบาลเมืองทุ่งสง
3. ช่วยประชาสัมพันธ์ตลาดชั้น 2 อย่างจริ งจังและเป็ นรู ปธรรม
1. ติดตั้งกล้องวงจรปิ ด CCTV ให้ครบทุกจุดที่ขอ โดยเฉพาะจุดเสี่ ยง (โดยด่วน)
1. เทศบาลควรพบประชาชนอย่างน้อย ปี ละ 3 ครั้ง
2. ปรับปรุ งระบบการแจ้งข่าวสารต่าง ๆ จากหน่วยงานราชการ
3. จัดสรรงบประมาณสวัสดิการค่าตอบแทนให้กบั ประธานชุมชนและ
คณะกรรมการชุมชน เพื่อเป็ นการสร้างขวัญและกาลังใจในการทางาน
4. ดูแลโครงการการฉี ดพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อบนถนนสายต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์อย่าง
แท้จริ ง
1. ส่งเสริ มประเพณี วฒั นธรรมด้านต่าง ๆ ให้ทุกชุมชนอย่างจริ งจัง
2. รณรงค์การใช้คาหรื อภาษาสุภาพ
1. ปรับปรุ งและซ่อมแซมระบบน้ าประปาชุมชนที่ไม่ไหลหรื อไหลช้า
2. ควรสร้างฝายน้ าล้นประเภทต่าง ๆ และสร้างเขื่อนบริ เวณคลองท่าโหลน เพื่อ
กักน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง
1. ซ่อมแซมถนนที่ชารุ ดในบางพื้นที่
2. ตีเส้นจราจรทุกถนน เช่น ถนนบ้านในหวัง ซอย 3-4 ถนนตลาดใน ซอย 1-3
ถนนชุมชนทุ่งสง-นาบอน เป็ นต้น
1. ติดตั้งหอกระจายข่าวให้ครบทุกชุมชน (โดยด่วน) เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ต่าง ๆ
1. ตัดกิ่งไม้ที่ติดกับสายไฟฟ้า
2. สารวจและปรับปรุ งหลอดไฟฟ้าที่ชารุ ด
3. เพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟ ป้ องกันกระแสไฟฟ้าตก
1. ดูแลและให้การช่วยเหลือผูส้ ูงอายุ คนพิการ และผูย้ ากไร้ ที่ช่วยเหลือตัวเอง
ไม่ได้
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4.11 สรุปความคิดเห็นทั่วไปและข้ อเสนอแนะ
(ข้ อมูลได้ จากการเก็บแบบสอบถาม)
ตารางที่ 62 สรุปความคิดเห็นทัว่ ไปและข้ อเสนอแนะ (ข้ อมูลได้ จากการเก็บแบบสอบถาม)
ลาดับ
ประเด็น
ความคิดเห็นทัว่ ไปและข้ อเสนอแนะ
1
ในช่วง 1 ปี ที่ผา่ นมา 1. การทาท่อระบายน้ า ขุดลอกคูคลอง เพื่อป้ องกันน้ าท่วม จัดการปัญหาน้ า
ท่านคิดว่างานด้านใด ท่วม การบริ หารจัดการน้ าท่วม การป้ องกันและแก้ไขปั ญหาน้ าท่วม คูคลอง
ของเทศบาลเมืองทุ่งสง ระบายน้ าตามแหล่งต่าง ๆ น้ าไหลสะดวกดี จัดการทาท่อระบายน้ าที่ดีข้ นึ
ที่มีการพัฒนาอย่าง
น้ าไหลลงท่อระบายเร็ ว เพราะเทศบาลได้ขดุ ลอกท่อระบายน้ าให้กว้างขวาง
ชัดเจนที่สุด
ขึ้น การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย (18 คน)
2. โครงสร้างพื้นฐาน การก่อสร้าง การปรับปรุ งถนน สะพานยกระดับ
ก่อสร้างทางสาธารณะ การสร้างถนนใหม่ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
(10 คน)
3. พัฒนาความเจริ ญก้าวหน้าให้ทนั สมัย มีความเจริ ญขึ้น แก้ไขปั ญหา
เศรษฐกิจ การทาหลาดชุมทางวันอาทิตย์ (4 คน)
4. การคัดแยกขยะ การจัดการขยะ (3 คน)
5. ดูแลสวนสาธารณะให้มีที่ออกกาลังกาย เพิ่มสถานที่ออกกาลังกาย (3 คน)
6. การศึกษา (3 คน)
7. การบริ การสังคมและสวัสดิการ คุณภาพชีวติ ด้านความเป็ นอยูข่ องชุมชน
(2 คน)
8. ด้านกีฬา (2 คน)
9. การจัดการเรื่ องน้ าเสี ยในคลอง (1 คน)
10. การดูแลความปลอดภัย (1 คน)
11. การส่งเสริ มวัฒนธรรม (1 คน)
12. การสร้างตึก สานักงานเทศบาลหลังใหม่ (1 คน)
13. ดีอยูแ่ ล้ว (1 คน)
2
ท่านมีความต้องการให้ 1. การจราจรติดขัด เพราะมีอบุ ตั ิเหตุเกิดขึ้นบ่อย ถนนเป็ นหลุมบ่อมากเกินไป
เทศบาลเมืองทุ่งสง
บางเส้นทางถนนเป็ นหลุมเป็ นบ่อ บางจุดลึกมากทาให้เกิดอันตรายเวลาขับรถ
ปรับปรุ งการ
และการจราจรติดขัดมาก รถเพิ่มขึ้นจานวนมาก การจอดรถยนต์ในตลาดสด
ดาเนินงานในเรื่ องใด ไม่เป็ นระเบียบ การจอดรถซ้อนคัน การวางพื้นที่ขายของบนทางเท้า ปล่อย
มากที่สุด เพราะอะไร ให้คนเดินบนถนน เพราะติดขัดมาก ๆ ช่วงเช้ารถติดมาก จัดระเบียบจราจร
ทางถนนยังไม่ทวั่ ถึงในช่วงเวลาเร่ งด่วน ควรจัดวันรถจอด วันคู่ วันคี่ ขยาย
พื้นที่เมืองทุ่งสง (23 คน)
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ประเด็น

ความคิดเห็นทัว่ ไปและข้ อเสนอแนะ
2. ถนนไม่เรี ยบ ไม่เสมอ เป็ นหลุม ทาให้การเดินทางไม่สะดวก ไม่อยากให้
ท่อระบายน้ ามาอยูข่ า้ งถนน ความสะอาดบนท้องถนน แสงสว่างตามถนน
การป้ องกันอุบตั ิเหตุ (10 คน)
3. ขยะ การเก็บขยะ ความสะอาด และจุดทิ้งขยะ เพราะจะได้ดูเป็ นระเบียบ
(6 คน)
4.การติดตั้งไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภคยังมีคุณภาพด้อยมาก ไฟในท้องถนน
เพราะเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของ
สายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ เพราะบางจุดไม่ปลอดภัย และหลายจุดที่ดูเกะกะ
(5 คน)
5. สิ่ งแวดล้อม เพิ่มต้นไม้ ดอกไม้ ให้ดูสวยงาม (สถานีรถไฟ) จัดการกลิ่นน้ า
เสี ยในชุมชน ยุง แมลงสาบ และหนู มีมาก มีผปู ้ ่ วยด้วยสัตว์เหล่านี้มาก
(4 คน)
6. ยาเสพติด เพราะเรื่ องที่ควรแก้ไขมากที่สุด การรักษาความปลอดภัยใน
ชุมชน การพัฒนาความรู ้แกเด็กและเยาวชน (3 คน)
7. ทางเท้าควรมีการตรวจ เพราะมีการตั้งแผงบนทางเท้า ช่วยจัดการปั ญหา
หมาที่ข้ บี นทางเท้าและหน้าร้าน เพราะมีบุคคลที่พาสุนขั มาขี้ตามทางเดินและ
หน้าร้าน (3 คน)
8. ทุก ๆ ปี เมื่อฝนตกหนัก น้ าท่วมทุกปี การระบายน้ าล่าช้า เสี ยหายมาก
(3 คน)
9. สะพานลอย 3 ปี แล้วยังไม่เสร็ จ (2 คน)
10. ประปาของเทศบาล เพราะน้ ามีความขุ่นมาก ไม่สามารถใช้ในการอุปโภค
ได้ บางครั้ง บางวันน้ าไม่ไหลทาให้ไม่มีน้ าใช้เลย (1 คน)
ท่ านคิดว่ าเทศบาลเมืองทุ่งสงมีจดุ เด่ นจุดด้ อยเรื่ องอะไร
3.1 มีจุดเด่นเรื่ องอะไร 1. การบริ หารจัดการน้ าท่วม แก้ปัญหาน้ าท่วม ป้ องกันน้ าท่วม คูระบายน้ า
ลาคลองสะอาด น้ าไม่ท่วม (8 คน)
2. เมืองเศรษฐกิจ เป็ นจุดศุนย์กลางการเดินทาง เส้นทางผ่านเยอะ
หลาดชุมทาง ประชาชนมีอาชีพเสริ ม ได้มีรายได้จากการขายสิ นค้าในหลาด
ชุมทาง (8 คน)
3. การบริ หารจัดการที่ดี การประชาสัมพันธ์ งานด้านวัฒนธรรมประเพณี การ
ประชาสัมพันธ์เข้าถึงประชาชน ได้รับรางวัลอยูต่ ลอด (4 คน)
4. กีฬา เป็ นเจ้าภาพแข่งกีฬาทุกประเภท สุดยอด (4 คน)
5. ถนนเส้นทาง (2 คน)
6. การศึกษา (2 คน)
7. การดูแลรักษาความสะอาด (1 คน)
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ความคิดเห็นทัว่ ไปและข้ อเสนอแนะ
8. วัฒนธรรม (1 คน)
9. รณรงค์สิ่งแวดล้อม (1 คน)

4

10. เทคโนโลยี (1 คน)
11. การรักษาความสะอาด (1 คน)
12. โทรทัศน์บริ เวณสี่ แยก เด่นเรื่ องการโฆษณาและห้างร้านต่าง ๆ (1 คน)
3.2 มีจุดด้อยเรื่ องอะไร 1. การจัดระเบียบถนน การจัดระเบียบการจราจร โดยเฉพาะในเทศกาลต่าง ๆ
สิ่ งกีดขวาง ที่จอดรถ เช่น เก้าอี้ จักรยาน เป็ นต้น การจราจรติดขัด การเอา
ถนนเป็ นที่ขายของ (19 คน)
2. ฝนตกน้ าท่วม ปั ญหาน้ าท่วมช่วงหลัง ๆ จะท่วมบ่อยทุกปี ทาให้เกิดความ
เสี ยหาย ท่อระบายน้ า ถนนชารุ ดบางพื้นที่ (7 คน)
3. ความสะอาดในชุมชน มีคนเลี้ยงหมูในชุมชน ทาให้มีกลิ่นมาก และทาให้
สุขภาพไม่ดี (3 คน)
4. ถนนเป็ นหลุมเป็ นบ่อ ถนนปะแล้วปะอีก (3)
5. ขาดความจริ งจังจริ งใจของผูบ้ ริ หาร ระบบการดูแล บริ หารงานในพื้นที่
(แย่มาก) (2 คน)
6. แสงสว่างตามท้องถนน (1 คน)
7. การให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการดาเนินการเรื่ องต่าง ๆ (1 คน)
8. ปั ญหายาเสพติด และการดูแลผูป้ ่ วยติดเตียงและผูพ้ ิการ (1 คน)
9. การให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการบริ หาร (1 คน)
ข้ อเสนอแนะต่อการการดาเนินงาน
4.1 ด้านโครงสร้าง
1. ระบบไฟฟ้า สายไฟฟ้า ไฟดับบ่อย ไม่ค่อยแก้ไข (5 คน)
พื้นฐาน
2. การก่อสร้างบารุ งรักษาถนนควรก่อสร้างให้เรี ยบร้อยและเกิดความ
สะดวกสบายควรมีการบริ การที่รวดเร็ วขึ้น ปรับปรุ งถนนในชุมชนที่มีหญ้า
ปกคลุมมาก (4 คน)
3. อยากให้มีสวนหย่อมสวยงาม สถานที่ออกกาลังกาย (3 คน)
4. จุดบริ การ WiFi ฟรี น่าจะเพิ่มขึ้น อินเทอร์เน็ทไม่ทวั่ ถึง สายไฟระโยง
ระยางไม่เรี ยบร้อย (2 คน)
5. เส้นทางการทาถนนเพิม่ ขึ้นและกีดขวางการจราจร (1 คน)
6. ระบบสาธารณูปโภคต้องยกระดับ (1 คน)
7. มีการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง และติดตามการใช้งานอย่างต่อเนื่อง (1 คน)
4.2 ด้านการศึกษา
1. พัฒนาภาษาอังกฤษให้กบั เด็ก เด็กยังอ่านหนังสื อไม่ออก (ภาษาไทยและ
และภาษาอังกฤษ) ส่งเสริ มด้านภาษาอังกฤษตั้งแต่อนุบาล ส่งเสริ มการสอน
ภาษาอังกฤษ ด้านภาษาต่างประเทศให้กบั นักเรี ยน ให้สามารถใช้
ภาษาอังกฤษของนักเรี ยนในชีวติ ประจาวัน (7 คน)
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2. ดูแลอาหารกลางวันเด็กให้เพียงพอ ดูแลอาหารกลางวันให้ถูกสุขลักษณะ
(4 คน)
3. พัฒนาด้านการเรี ยนการสอน ควรสอนทาความเข้าใจกับเด็กให้มากขึ้น
ส่งเสริ มกิจกรรมทั้งทางด้านภาษา วัฒนธรรม ศาสนา (3 คน)
4. สร้างความร่ วมมือกับต่างสถาบัน มีการนาความรู ้ใหม่ ๆ มาเสริ มสร้าง
พัฒนาการแก่เด็กในเขต (2 คน)
5. มีขอ้ แตกต่างของโครงการ EP และโครงการทัว่ ไปในโรงเรี ยนเทศบาล
ชัยชุมพล ถึงข้อเปรี ยบเทียบระหว่างคนมีเงินและคนทัว่ ไปของโครงการใน
โรงเรี ยน ดูแล้วมีความเหลื่อมล้ า แบ่งแยกระหว่างคนมีเงินและคนมีเงินน้อย
ซึ่งทุกคนอยากให้บุตรหลานเรี ยนเหมือนกันแต่ทาไม่ได้ (2 คน)
6. มีการส่งเสริ มครบทุกชนชั้น (1 คน)
7. การส่งเสริ มให้นกั เรี ยนมีกิจกรรมแข่งขันทักษะด้านความรู ้อย่างต่อเนื่อง
หลากหลายเพื่อพัฒนาส่งเสริ มสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น (1 คน)
8. การบารุ งอาคาร (1 คน)
9. ต้องพยายามให้นกั เรี ยนในเขตได้เรี ยน 100% (1 คน)
10. การศึกษาไปได้ดีและได้รับรางวัลอยูต่ ลอด (1 คน)
11. ดีมาก (1 คน)
12. ดี (1 คน)
1. ควรมีการเยีย่ มบ้านและจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อป้ องกันโรคในชุมชนอย่าง
ต่อเนื่องและทัว่ ถึง อสม. เยีย่ มชุมชนทุกบ้าน มี อสม. หมู่บา้ น แต่ไม่มี
ประสิ ทธิภาพในการดูแลชุมชน (5 คน)
2. จัดการยุงลายตามท่อน้ า การป้ องกันโรคไข้เลือดออก (4 คน)
3. น่าจะมีส่วนร่ วมกับชาวบ้านให้มากขึ้น ควรมีการกระจายข่าวสารให้ชดั เจน
ว่าควรปฏิบตั ิอย่างไรไปในทิศทางใด (2 คน)
4. อยากให้มีถงั ขยะมากกว่านี้ เพราะประชาชนที่อาศัยตามหมู่บา้ นต้อง
ออกมาทิ้งขยะไกลมากไม่สะดวก ทั้งที่การเก็บค่าขยะก็เท่ากับทุกครัวเรื อน
(1 คน)
5. การบริ การของสถานพยาบาล ควรเป็ นกัลยาณมิตรกับทุกคน (1 คน)
6. มาตรฐานอาหารในตลาดสด (1 คน)
7. บริ เวณก่อสร้างประชาชนจะเป็ นโรคทางเดินหายใจ (1 คน)
8. อยากให้เจ้าหน้าที่พน่ ยุง (พ่นควัน) มาฉี ดพ่นอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และ
ให้ทางานอย่างมประสิ ทธิภาพ (1 คน)
9. ควรขุดลอกคูคลองบ้าง เพราะมันสกปรกมาก (1 คน)
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4.4 ด้านบริ การสังคม
และสวัสดิการ

ความคิดเห็นทัว่ ไปและข้ อเสนอแนะ
1. พัฒนาความเป็ นอยูข่ องผูส้ ูงอายุ บริ การสังคมและสวัสดิการผูส้ ูงอายุ ดูแล
ผูส้ ูงอายุให้มากขึ้น ควรดูแลผูส้ ูงอายุให้ทวั่ ถึง (5 คน)
2. ใช้งบประมาณไม่เกิดกับชุมชน ควรใช้งบประมาณมาพัฒนาชุมชน
มากกว่าพาคนในชุมชนไปเที่ยว ไปแล้วไม่เกิดประโยชน์ ไม่คุม้ งบประมาณ
ของหลวง (2 คน)
3. ควรสนับสนุนให้เกิดสวัสดิการที่ดีข้ ึนในชุมชนในรู ปแบบที่เหมาะสมขึ้น
ในแต่ละพื้นที่เพิม่ มากขึ้น ควรปรับปรุ งคุณภาพชีวติ และแนวคิดของคนใน
สังคม ความเป็ นอยู่ การพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน (2 คน)
4. มีการส่งเสริ มและสนับสนุนด้านสวัสดิการให้แก่ประชาชนเป็ นอย่างดี
(1 คน)
5. เราไม่ตอ้ งการสวัสดิการ แต่ตอ้ งการความเป็ นอยูข่ องคนในชุมชนให้ดีข้ ึน
มีอาชีพ มีงานรองรับ ไม่ใช่ขอเงินจากรัฐบาลมาช่วยเหลือเพียงอย่างเดียว
(1 คน)
6. ปานกลาง (1 คน)
4.5 ด้านการจัดการด้าน 1. การดูแลการแยกขยะ ควรส่งเสริ มการลดปริ มาณขยะมูลฝอยและการคัด
สิ่ งแวดล้อมและ
แยกขยะ เพื่อส่งเสริ มให้ประชาชนนากลับมาใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น (2 คน)
ทรัพยากร
2. ท่อระบายน้ า ไม่เสร็จ ไม่มีการจัดการวางแผน (2 คน)
3. ความสะอาด เส้นทางหมูบ่ า้ นหญ้ารก วัชพืชคลุมเสาไฟฟ้า ขาดเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบ (2 คน)
4. ฝุ่ นเยอะ (1 คน)
5. การปลูกต้นไม้ (1 คน)
6. บ่อบาบัดจุดต่าง ๆ ต้องมีที่น้ าออกจากเขตเทศบาล (1 คน)
7. การพัฒนาด้านสิ่ งแวดล้อมเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง (1 คน)
8. การบารุ งถนน การตัดหญ้าตามถนนในซอยให้เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
(1 คน)
4.6 ด้านการพัฒนา
1. เสริ มสร้างอาชีพให้กบั ชุมชน รายได้เสริ มผูม้ ีรายได้นอ้ ย ฝึ กอาชีพให้กบั
เศรษฐกิจชุมชนและ
แม่บา้ น ผูว้ า่ งงาน สร้างรายได้โดยหาตลาด ลดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ส่งเสริ ม
อาชีพ
ให้ชุมชนมีรายได้เป็ นรู ปธรรม (12 คน)
2. เศรษฐกิจของประชาชนเพิ่มรายได้ รายได้นอ้ ยไม่เพียงพอกับเศรษฐกิจ
ปั จจุบนั (3 คน)
3. ภาพรวมการพัฒนาเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง (1 คน)
4. พัฒนาไม่ทวั่ ถึง ถึงเฉพาะประธานชุมชนและคนเกี่ยวข้อง (1 คน)
5. ไม่ได้มีอาชีพอะไรที่เทศบาลสนับสนุน (1 คน)
6. พอใช้ (1 คน)
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ความคิดเห็นทัว่ ไปและข้ อเสนอแนะ
4.7 ด้านการรักษาความ 1. ปั ญหายาเสพติด ปราบปรามยาเสพติดในชุมชน (8 คน)
สงบปลอดภัยในชุมชน 2. หลอดไฟฟ้าสาธารณะขาดบ่อย แสงสว่างบางจุดไม่เพียงพอ มีระบบแสง
สว่างที่เพียงพอ มีกล้องวงจรปิ ด ปากทางเข้าซอยแต่ละซอย (3 คน)
3. น่าจะมีการตรวจเฝ้าระวังของแต่ละชุมชน การตั้งตูต้ รวจของตารวจสาย
ตรวจ ตามหมู่บา้ นและซอยต่าง ๆ อยากให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจตราเพิม่ ขึ้น
เนื่องจากมีวยั รุ่ นมัว่ สุมมาก โดยเฉพาะบ้านเช่าต่าง ๆ ไม่ใช่คนในพื้นที่
(3 คน)
4. ไม่ชดั เจน ยังมีลกั เล็กขโมยน้อยเกิดขึ้นบ่อยครั้ง (1 คน)
5. สร้างจิตสานึกการมีส่วนร่ วมของประชาชน (1 คน)
6. ภาพรวมการดาเนินงานในด้านนี้เป็ นไปได้ดว้ ยดี (1 คน)
4.8 ด้านการป้ องกัน
1. พัฒนาท่อระบายน้ า ซ่อมแซมคูระบายน้ า (3 คน)
และบรรเทา
2. บริ หารจัดการน้ าท่วม การเฝ้าระวังน้ าท่วม (2 คน)
สาธารณภัย
3. การช่วยเหลือขั้นต้นจากภัยพิบตั ิน้ าท่วม ไม่ค่อยมีเจ้าหน้าที่เทศบาลเข้ามา
ดูแล (2 คน)
4. มีความรวดเร็ ว เพิ่มการป้ องกันโดยการประชาสัมพันธ์ (1 คน)
5. มีการป้ องกันการเกิดภัยพิบตั ิอย่างสม่าเสมอ (1 คน)
6. ป้ องกันสุดฝี มือ แต่บรรเทาไม่เป็ นรู ปธรรม (1 คน)
7. พอใช้ (1 คน)
4.9 ด้านการทานุบารุ ง 1. จัดให้มีการแข่งขันประกวด เพิ่ม/ส่งเสริ มประเพณี ด้ งั เดิมให้เพิม่ ขึ้น การ
ศิลปวัฒนธรรม
รักษาวัฒนธรรมของชุมชน (3 คน)
ประเพณี
2. ส่งเสริ มให้มีการแต่งกายตามเทศกาลนั้น ๆ มีการพัฒนาและทานุบารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมอีกทั้งยังมีการส่งเสริ มอย่างสม่าเสมอ (2 คน)
3. เทศกาลประเพณี ชกั พระดึงดูดรายได้ (1 คน)
4. พอใช้ (1 คน)
4.10 ด้านการบริ หาร 1. ประชาชนไม่มีส่วนร่ วม ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น (3 คน)
จัดการเทศบาล
2. เปิ ดเผยข้อมูลให้ตรวจสอบได้ (1 คน)
3. ทางานให้เห็นเป็ นรู ปธรรม ทาให้เกิดผลประโยชน์กบั ความต้องการของ
ชุมชนแต่ละชุมชนในแต่ละท้องที่ (1 คน)
4. ไม่ค่อยพบประชาชน (1 คน)
5. ควรมีการช่วยเหลือเวลาน้ าท่วมให้ทวั่ ถึงกว่าที่ผา่ น ๆ มา (1 คน)
6. ลงมาดูแลปากท้องชาวบ้าน เข้ามาดูแลการจราจร พัฒนาตลาด ทาความ
สะอาดจัดการให้เรี ยบร้อย (1 คน)
7. พอใช้ (1 คน)
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4.11 ด้านการรักษา
ความสะอาด

5

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
เพิ่มเติม

ความคิดเห็นทัว่ ไปและข้ อเสนอแนะ
1. เพิ่มถังขยะ ควรแยกถังขยะ (7 คน)
2. จัดถังขยะเพิ่ม และเก็บขยะให้ตรงเวลา ขยะที่ลน้ อยูน่ อกถัง ขยะที่ตกข้าง
ถัง พนักงานไม่เก็บ ควรเก็บกวาดขยะบนท้องถนนให้สะอาดเรี ยบร้อย
(4 คน)
3. รักษาความสะอาดในตลาดสด เรื่ องขยะ (3 คน)
4. วัชพืชตามเส้นทาง ต้องเพิ่มความถี่ในการพัฒนามากกว่านี้ (2 คน)
5. ยังไม่ดีพอ เพราขยะบางส่วนยังจัดการไม่ดีพอ ยังทิ้งขยะไม่เป็ นที่ รณรงค์
เก็บขยะให้บ่อยครั้ง (2 คน)
6. ดีมาก ๆ (2 คน)
7. ช่วยรักษาความสะอาดในตลาดสด มีกลิ่นเหม็น (1 คน)
8. เวลารถเก็บขยะมาเก็บขยะ บีบน้ าปล่อยน้ าทิ้งที่บนถนน ส่งกลิ่นเหม็น
(1 คน)
9. การจัดการขยะในลาคลอง (1 คน)
10. เพิม่ จิตสานึก/หน้าที่ของพลเมืองให้รักษาพื้นที่ไม่ทิง้ ขยะ (1 คน)
11. บริ เวณสวนหลวง ร.5 ควรให้มีการวางถังขยะให้มากกว่าเดิม และควรมี
ป้ ายบอกการฝ่ าฝื นผิดระเบียบที่ชดั เจนและควรมีเจ้าหน้าที่ตรวจตราบ้าง และ
ในส่วนของลูเ่ ดิม วิง่ ควรจัดสรรงบมาพัฒนาบ้าง ในส่วนของชุมชน
ยุทธศาสตร์ถงั ขยะมีนอ้ ยเกินไปและค่อนข้างจะชารุ ด (1 คน)
12. เป็ นสิ่ งที่ดีที่สุดที่ประชาชนในเทศบาลได้รับ (1 คน)
13. ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ คนเยอะ ขยะก็เยอะ ในคูคลองต่าง ๆ เช่น
สี่ แยกชนปรี ดา ส่งกลิ่นเหม็น เป็ นต้น (1 คน)
14. ควรมีการล้างถนน หลังจากน้ าท่วม เพราะท่วมทุกปี (1 คน)
15. ควรมีถงั ขยะให้แต่ละบ้าน (1 คน)
16. จัดดูแลถนนหนทาง เก็บกวาดขยะให้เรี ยบร้อย เก็บขยะเป็ นเวลาให้ถูก
สุขลักษณะ (1 คน)
17. ดีมาก (1 คน)
1. สท. ในเขตรับผิดชอบตัวเอง ต้องลงมาดูแลให้มากกว่านี้ เพราะตัวเองรู ้วา่
ชุมชนมีความต้องการอะไร และอะไรยังไม่มี ไม่เหมือนตอนลงมาหาเสี ยง
เลือกตั้ง (2 คน)
2. พนักงานเก็บขยะควรที่จะเพิ่มเงินเดือนสูง ๆ และสวัสดิการที่ดี ต้องอยูก่ บั
สิ่ งสกปรกเป็ นผูเ้ สี ยสละตัวเอง (1 คน)
3. ช่วยติดตามดูแลและดาเนินการพื้นที่รกร้างในซอยยุทธศาสตร์ 6 เป็ นแหล่ง
เพาะพันธุ์ยงุ และเป็ นที่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานโดยเฉพาะงู ซึ่งทาความ
เดือดร้อนกับผูอ้ าศัยในบริ เวณดังกล่าว (1 คน)
4. ขอให้เทศบาลลงมาดูแลทุกชุมชนให้เสมอภาค (1 คน)
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4.12 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ
การดาเนินงานตามภารกิจต่ าง ๆ ของเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช 5 ปี ย้ อนหลัง (ประจาปี 2558-2562)
ตารางที่ 63 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการดาเนินงานตามภารกิจต่ าง ๆ ของ
เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 5 ปี ย้ อนหลัง (ประจาปี 2558-2562)
ด้ าน
ค่ าเฉลีย่
ระดับความพึงพอใจ
2558 2559 2560 2561 2562 2558 2559 2560 2561
1. โครงสร้างพื้นฐาน
3.284 3.235 3.260 3.428 3.529 ปาน ปาน ปาน ปาน
กลาง กลาง กลาง กลาง
2. การศึกษา
3.333 3.257 3.328 3.472 3.511 ปาน ปาน ปาน ปาน
กลาง กลาง กลาง กลาง
3. สาธารณสุข
3.217 3.153 3.235 3.467 3.518 ปาน ปาน ปาน ปาน
กลาง กลาง กลาง กลาง
4. บริ การสังคมและสวัสดิการ 3.480 3.283 3.316 3.395 3.524 ปาน ปาน ปาน ปาน
กลาง กลาง กลาง กลาง
5. การจัดการด้านสิ่ งแวดล้อม 3.198 3.141 3.177 3.291 3.440 ปาน ปาน ปาน ปาน
และทรัพยากร
กลาง กลาง กลาง กลาง
6. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 3.218 3.121 3.112 3.228 3.411 ปาน ปาน ปาน ปาน
และอาชีพ
กลาง กลาง กลาง กลาง
7. การรักษาความสงบ
3.294 3.186 3.231 3.444 3.458 ปาน ปาน ปาน ปาน
ปลอดภัยในชุมชน
กลาง กลาง กลาง กลาง
8. การป้ องกันและบรรเทา
3.294 3.186 3.231 3.272 3.423 ปาน ปาน ปาน ปาน
สาธารณภัย
กลาง กลาง กลาง กลาง
9. การทานุบารุ ง
3.383 3.270 3.280 3.560 3.601 ปาน ปาน ปาน มาก
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
กลาง กลาง กลาง
10. การบริ หารจัดการเทศบาล 3.207 3.138 3.212 3.346 3.491 ปาน ปาน ปาน ปาน
กลาง กลาง กลาง กลาง
รวม
3.305 3.199 3.273 3.403 3.495 ปาน ปาน ปาน ปาน
กลาง กลาง กลาง กลาง

2562
มาก
มาก
มาก
มาก
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
มาก
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
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4.13 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ
การดาเนินงานตามนโยบายเร่ งด่ วน (วาระท้ องถิน่ เมืองทุ่งสง) 5 เรื่ อง
ของผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 5 ปี ย้ อนหลัง
(ประจาปี 2558-2562)
ตารางที่ 64 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการดาเนินงานตามนโยบายเร่ งด่ วน
(วาระท้ องถิ่นเมืองทุ่งสง) 5 เรื่ องของผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 5 ปี ย้ อนหลัง
(ประจาปี 2558-2562)
ด้ าน
ค่ าเฉลีย่
ระดับความพึงพอใจ
2558 2559 2560 2561 2562 2558 2559 2560 2561
1. จัดความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย 3.290 3.246 3.261 3.428 3.529 ปาน ปาน ปาน ปาน
ของบ้านเมือง ปรับปรุ งถนน
กลาง กลาง กลาง กลาง
ทางเท้า ปรับภูมิทศั น์เมือง และ
ยกระดับมาตรฐานตลาดสดน่า
ซื้อจัดทาฐานข้อมูลและจัด
ระเบียบการขายสิ นค้าหาบเร่
แผงลอยในเขตเทศบาลให้สาเร็ จ
2. สานต่อแผนป้ องกันและ
3.332 3.197 3.195 3.272 3.423 ปาน ปาน ปาน ปาน
แก้ไขปั ญหาภัยพิบตั ิอทุ กภัย
กลาง กลาง กลาง กลาง
วาตภัย และดินโคลนถล่ม
ควบคู่กบั การป้ องกันภัยแล้งที่
ส่งผลกระทบต่อชีวติ ความ
เป็ นอยูแ่ ละอาชีพของคนใน
ท้องถิ่นอย่างยัง่ ยืน
3. พัฒนารายได้ เพิม่
3.225 3.128 3.110 3.307 3.464 ปาน ปาน ปาน ปาน
ประสิ ทธิภาพการใช้
กลาง กลาง กลาง กลาง
งบประมาณ และการบริ หาร
ทรัพย์สินของเทศบาล
ขับเคลื่อนการพัฒนาศูนย์
กระจายสิ นค้าระบบรางภาคใต้ทุ่งสงให้สาเร็จ โดย
ประสานงานเชิงรุ กกับกลไก
ภาครัฐ เอกชน และประชา
สังคมทั้งในประเทศและ

2562
มาก

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง
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ด้ าน
2558
ต่างประเทศ และขับเคลื่อน
โครงการสถานีขนส่งย่อยให้
เสร็ จสมบูรณ์ เชื่อมโยงการใช้
งานกับสถานีขนส่งอาเภอทุ่งสง
เพื่อนามาซึ่งรายได้ในการ
พัฒนาเมืองในอนาคต
4. สนองนโยบายเร่ งด่วนของ
3.175
รัฐบาล และจังหวัด
นครศรี ธรรมราชในเรื่ องยาเสพ
ติด โดยป้ องกันกลุ่มเสี่ ยงและ
ประชาชนในท้องถิ่นไม่ให้เข้า
ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และ
ส่งเสริ มให้ผตู ้ ิดยาเสพติดได้รับ
การบาบัดรักษาให้กลับมาเป็ น
คนดีของสังคม ตามแนวทาง
“เมืองสี ขาว หัวใจสี เขียว”
5. กาหนดมาตรการ “เมืองสี ขาว 3.195
หัวใจสี เขียว”และปฏิบตั ิการขั้น
เด็ดขาดในการขจัดอบายมุขและ
ยาเสพติด รวมทั้งบังคับใช้
มาตรการปฏิบตั ิตามวินยั จราจร
และมาตรการประหยัดพลังงาน
ภายในองค์กรเทศบาลเมือง
ทุ่งสง
รวม
3.243

ค่ าเฉลีย่
2559 2560 2561

2558

ระดับความพึงพอใจ
2559 2560 2561

2562

2562

3.148

3.195

3.420

3.361

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

3.167

3.228

3.438

3.434

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

3.177

3.212

3.373

3.442

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง
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4.14 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ
การดาเนินงานตามนโยบายการพัฒนา 5 ด้ านของผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช 5 ปี ย้ อนหลัง (ประจาปี 2558-2562)
ตารางที่ 65 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการดาเนินงานตามนโยบายการ
พัฒนา 5 ด้ านของผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 5 ปี ย้ อนหลัง (ประจาปี 2558-2562)
ด้ าน
ค่ าเฉลีย่
ระดับความพึงพอใจ
2558 2599 2560 2561 2562 2558 2559 2560 2561
1. นโยบายด้านการพัฒนา
3.382 3.267 3.319 3.459 3.526 ปาน ปาน ปาน ปาน
การศึกษา ส่งเสริ มการกีฬา
กลาง กลาง กลาง กลาง
ศิลปวัฒนธรรม จารี ตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้าง
ทุ่งสงเป็ น “เมืองแห่ งการเรี ยนรู้ ”
2. นโยบายด้านการพัฒนา
3.218 3.121 3.112 3.228 3.411 ปาน ปาน ปาน ปาน
กลาง กลาง กลาง กลาง
เศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพการ

2562
มาก

ปาน
กลาง

พัฒนาและส่งเสริ มการค้าขาย ของ
ผูป้ ระกอบการ ทุกประเภท ทุก
ระดับ และชุมชน ให้สามารถเพิม่
รายได้ ลดรายจ่าย และมีขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
3. นโยบายด้านด้านการพัฒนา
3.263
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

3.173 3.233 3.397 3.504

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

มาก
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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
และผังชุมชน พัฒนาโครงสร้าง
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

2558
3.207

ค่ าเฉลีย่
2599 2560 2561 2562
3.138 3.212 3.346 3.491

2558
ปาน
กลาง

ระดับความพึงพอใจ
2559 2560 2561
ปาน ปาน ปาน
กลาง กลาง กลาง

2562
ปาน
กลาง

3.257

3.206 3.234 3.350 3.476

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

3.266

3.181 3.262 3.356 3.481

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง
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4.15 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ
การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาของเทศบาล 4 ยุทธศาสตร์ ตาม
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 5 ปี ย้ อนหลัง
(ประจาปี 2558-2562)
ตารางที่ 66 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาของเทศบาล 4 ยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 5 ปี ย้ อนหลัง
(ประจาปี 2558-2562)
ด้ าน
ค่ าเฉลีย่
ระดับความพึงพอใจ
2558 2559 2560 2561 2562 2558 2559 2560 2561
1. พัฒนาการศึกษา ศาสนา
3.452 3.267 3.321 3.477 3.527 ปาน ปาน ปาน ปาน
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และ
กลาง กลาง กลาง กลาง
การกีฬาแบบบูรณาการสู่
คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า
2. ร่ วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนา 3.271 3.207 3.240 3.337 3.468 ปาน ปาน ปาน ปาน
โครงสร้างพื้นฐาน รักษา
กลาง กลาง กลาง กลาง
สิ่ งแวดล้อม ป้ องกันน้ าท่วม
สู่เมืองน่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน
3. ร่ วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและ 3.246 3.159 3.206 3.301 3.469 ปาน ปาน ปาน ปาน
สังคม สู่คุณภาพชีวติ ที่ดีกว่า
กลาง กลาง กลาง กลาง
4. ปรับปรุ งและพัฒนาการ
3.223 3.148 3.215 3.346 3.491 ปาน ปาน ปาน ปาน
บริ หารจัดการองค์กรเทศบาล
กลาง กลาง กลาง กลาง
และองค์กรชุมชนสู่การบริ หาร
จัดการที่ดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่ วม
แบบบูรณาการรองรับความ
เปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริ ยะ
รวม
3.298 3.195 3.262 3.365 3.489 ปาน ปาน ปาน ปาน
กลาง กลาง กลาง กลาง

2562
มาก

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

ปาน
กลาง
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4.16 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการรักษา
ความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 5 ปี ย้ อนหลัง
(ประจาปี 2558-2562)
ตารางที่ 67 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการรักษาความสะอาดของเทศบาล
เมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 5 ปี ย้ อนหลัง (ประจาปี 2558-2562)
ด้ าน
ค่ าเฉลีย่
ระดับความพึงพอใจ
2558 2559 2560 2561 2562 2558 2559 2560 2561
1. ถนนมีความสะอาดมาก
3.36 3.30 3.45 3.36 3.59 ปาน ปาน ปาน ปาน
น้อยเพียงใด ในช่วงเวลา
กลาง กลาง กลาง กลาง
05.00-07.00 น.
2. ถนนมีความสะอาดมาก
3.32 3.20 3.40 3.43 3.52 ปาน ปาน ปาน ปาน
น้อยเพียงใด ในช่วงเวลา
กลาง กลาง กลาง กลาง
09.00-12.00 น.
3. ถนนมีความสะอาดมาก
3.23 3.17 3.32 3.43 3.46 ปาน ปาน ปาน ปาน
น้อยเพียงใด ในช่วงเวลา
กลาง กลาง กลาง กลาง
13.00-16.00 น.
4. โดยภาพรวมถนนมีความ
3.29 3.24 3.40 3.38 3.48 ปาน ปาน ปาน ปาน
สะอาดมากน้อยเพียงใด
กลาง กลาง กลาง กลาง
5. ความพึงพอใจต่อการปฏิบตั ิ 3.39 3.24 3.39 3.40 3.49 ปาน ปาน ปาน ปาน
หน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่
กลาง กลาง กลาง กลาง
เพียงใด
6. ความพึงพอใจต่อการเก็บ/
3.18 3.16 3.27 3.33 3.46 ปาน ปาน ปาน ปาน
ขนขยะ/การล้างทาความ
กลาง กลาง กลาง กลาง
สะอาด/การดูดฝุ่ น
7. พนักงานกวาดขยะปฏิบตั ิ
3.26 3.18 3.35 3.36 3.53 ปาน ปาน ปาน ปาน
หน้าที่ได้ทวั่ ถึงในพื้นที่
กลาง กลาง กลาง กลาง
รับผิดชอบเพียงใด
8. ภาพรวมการดาเนินงานของ 3.21 3.20 3.40 3.45 3.63 ปาน ปาน ปาน ปาน
เทศบาลด้านการรักษาความ
กลาง กลาง กลาง กลาง
สะอาด
รวม
3.27 3.210 3.372 3.391 3.519 ปาน ปาน ปาน ปาน
กลาง กลาง กลาง กลาง

2562
มาก

มาก

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
มาก

มาก

มาก
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4.17 เปรียบเทียบความพึงพอใจของชุมชนต่ าง ๆ ทีม่ ีต่อการดาเนินงานตาม
ภารกิจต่ าง ๆ ของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 4 ปี ย้ อนหลัง
(ประจาปี 2559-2562)
ตารางที่ 68 เปรียบเทียบความพึงพอใจของชุมชนต่ าง ๆ ทีม่ ตี ่ อการดาเนินงานตามภารกิจต่ าง ๆ ของเทศบาลเมือง
ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 4 ปี ย้ อนหลัง (ประจาปี 2559-2562)
ชุมชน
ค่ าเฉลีย่
ระดับความพึงพอใจ
2559 2560 2561 2562
2559
2560
2561
2562
1. เขาปรี ดี
2.449 3.559 3.437 3.590
น้อย
มาก
ปานกลาง
มาก
2. สะพานเหล็ก

3.337

3.181

2.402

3.415 ปานกลาง ปานกลาง

3. เปรมประชา

3.405

2.528

3.262

3.528 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

4. บ้านในหวัง
5. ทุ่งสง-ห้วยยอด

3.699
3.497

2.727
3.346

2.885
3.442

3.383
มาก
ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
3.657 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
มาก

6. หลังโรงพยาบาลทุ่งสง

3.632

3.340

3.671

3.556

7. ทุ่งสง-นาบอน
8. บ้านพักรถไฟทุ่งสง

3.400
3.202

3.614
3.313

2.647
2.890

3.709 ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
มาก
3.386 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

9. ประชาอุทิศ

1.968

3.336

3.817

3.492

10. ท่าแพเหนือ

3.166

3.372

3.435

3.361 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

11. ท่าแพใต้

3.449

3.463

3.035

3.617 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

12. บ้านนาเหนือ

3.256

3.287

3.927

3.253 ปานกลาง ปานกลาง

มาก

ปานกลาง

13. เสริ มชาติ

3.303

3.035

3.509

3.295 ปานกลาง ปานกลาง

มาก

ปานกลาง

14. ยุทธศาสตร์

3.077

3.318

3.248

3.464 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

15. ตลาดใน
16. ตะวันออกวัดชัยชุมพล

3.601
3.157

3.808
3.117

3.881
3.587

3.484
มาก
มาก
3.281 ปานกลาง ปานกลาง

มาก
มาก

ปานกลาง
ปานกลาง

17. หมู่บา้ นพัฒนา

3.364

3.055

3.520

4.444 ปานกลาง ปานกลาง

มาก

ปานกลาง

18. ตลาดสด

3.767

2.989

2.976

2.925

19. โดมทองธานี (ท่าแพ)

3.057

3.158

3.678

3.361 ปานกลาง ปานกลาง

20. ราชบริ พาร
21. ย่านการค้า

3.766
3.248

3.289
3.200

3.311
3.732

3.310
มาก
ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
3.337 ปานกลาง ปานกลาง
มาก
ปานกลาง

22. หน่วยงานของราชการ 3.464
รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชนฯ
รวม
3.199

3.204

3.577

3.484 ปานกลาง ปานกลาง

3.273

3.403

3.495

มาก

น้อย

มาก

ปานกลาง

ปานกลาง

น้อย

มาก

มาก

ปานกลาง
มาก

มาก

ปานกลาง
มาก

ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
มาก

มาก

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
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4.18 เปรียบเทียบความต้ องการทีใ่ ห้ เทศบาลเมืองทุ่งสงปรั บปรุ งการดาเนินงานเป็ นเรื่ องเร่ งด่ วน
ระดับเมือง 5 ปี ย้อนหลัง (ประจาปี 2558-2562)
ตารางที่ 69 เปรียบเทียบความต้ องการทีใ่ ห้ เทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุงการดาเนินงานเป็ นเรื่ องเร่ งด่วนระดับเมือง
5 ปี ย้ อนหลัง (ประจาปี 2558-2562)
ลาดับ
2558
2559
2560
2561
2562
1
การจราจร
หอกระจายข่าว
กล้องวงจรปิ ด CCTV การจราจร
ความเป็ นระเบียบ
เรี ยบร้อยของบ้านเมือง
2
สิ่ งแวดล้อม
กล้องวงจรปิ ด
หอกระจายข่าว
ยาเสพติด/
การจราจร
CCTV
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
3
เครื่ องเล่นเด็ก/
ฝายมีชีวิต/
ลานกีฬา/อุปกรณ์กีฬา กล้องวงจรปิ ด CCTV ขยะ/ความสะอาด
เครื่ องออกกาลังกาย คูระบายน้ า
4
ยาเสพติด
ลานกีฬา/
การจราจร
การระบายน้ า/
ภูมิทศั น์
อุปกรณ์กีฬา
การป้องกันน้ าท่วม
5
ขยะ/ความสะอาด
ปรับภูมิทศั น์/
ถนน
ถนน
คุณภาพชีวิต
สิ่ งแวดล้อม
ยาเสพติด/
6
ถนน
การสร้างอาชีพ
ปรับภูมิทศั น์/
ความเป็ นระเบียบ
สิ่ งแวดล้อม
เรี ยบร้อยของบ้านเมือง ความปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สิน

7
8

ไฟฟ้า
น้ าท่วม/คูระบายน้ า

การจราจร
ถนน

ฝายมีชีวิต/คูระบายน้ า
ขยะ/ความสะอาด

ลานกีฬา/อุปกรณ์กีฬา
ขยะ/ความสะอาด

9

ศิลปวัฒนธรรมและ
การส่งเสริ มอาชีพ

11
12
13

อาชญากรรม/
กล้อง CCTV
การศึกษา
-

ยาเสพติด/
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
การสร้างอาชีพ

หอกระจายข่าว

10

ยาเสพติด/
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ขยะ/ความสะอาด

14
15
16
17
18

-

ประเพณี วฒั นธรรม อุปกรณ์ที่ทาการชุมชน
สวนพฤกษา
ประเพณี วฒั นธรรม
ช่วยเหลือผูย้ ากไร้ จัดระเบียบการ
บิณฑบาตพระสงฆ์
ช่วยเหลือผูย้ ากไร้
-

ระบบไฟฟ้า
ภูมิทศั น์
สิ่ งแวดล้อม
การสร้างอาชีพ/
เศรษฐกิจ
ประเพณี วฒั นธรรม
ช่วยเหลือผูย้ ากไร้
ระบบน้ าประปา
คุณภาพชีวิต
-

สิ่ งแวดล้อม
การระบายน้ า/
การป้องกันน้ าท่วม
ลานกีฬา/อุปกรณ์กีฬา

การสร้างอาชีพ/
เศรษฐกิจ
กล้องวงจรปิ ด CCTV
การบริ หารจัดการ
ประเพณี วฒั นธรรม
ระบบน้ า
ถนน
หอกระจายข่าว
ระบบไฟฟ้า
ช่วยเหลือ
กลุ่มผูเ้ ปราะบาง

บทที่ 5
สรุ ปผลการประเมิน และข้ อเสนอแนะ
จากการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล สามารถสรุ ป ผลการประเมิ น ประกอบด้ว ย ข้อ มู ล ความพึ ง พอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการดาเนิ นงานของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประจาปี 2562 ในประเด็น 16
ประเด็นต่อไปนี้
1) สรุ ปภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดาเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ
2) สรุ ปภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดาเนินงานตามนโยบายเร่ งด่วน 5 เรื่ อง
3) สรุ ปภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดาเนินงานตามนโยบายการพัฒนา 5 ด้าน
4) สรุ ป ภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนที่ มีต่อ การด าเนิ นงานตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ
เทศบาล 4 ยุทธศาสตร์
5) สรุ ปภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการรักษาความสะอาด
6) สรุ ปความต้องการที่ให้เทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุ งการดาเนิ นงานเป็ นเรื่ องเร่ งด่วนระดับประชาชน
(ข้อมูลได้จากการเก็บแบบสอบถาม)
7) สรุ ปความต้องการที่ ให้เทศบาลเมื องทุ่ งสงปรั บปรุ งการดาเนิ นงานเป็ นเรื่ องเร่ งด่วนระดับชุมชน
(ข้อมูลได้จากการจัดเวที)
8) สรุ ปความต้องการที่ให้เทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุ งการดาเนินงานเป็ นเรื่ องเร่ งด่วนระดับเมือง (ข้อมูล
ได้จากการจัดเวที)
9) สรุ ปความคิดเห็นทัว่ ไปและข้อเสนอแนะ (ข้อมูลได้จากการเก็บแบบสอบถาม)
10) เปรี ยบเที ยบผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดาเนิ นงานตามภารกิ จต่าง ๆ
(5 ปี ย้อนหลัง)
11) เปรี ยบเทียบผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดาเนินงานตามนโยบายเร่ งด่วน
5 เรื่ อง (5 ปี ย้อนหลัง)
12) เปรี ยบเที ยบผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนที่ มีต่อการดาเนิ นงานตามนโยบายการ
พัฒนา 5 ด้าน (5 ปี ย้อนหลัง)
13) เปรี ยบเทียบผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาของเทศบาล 4 ยุทธศาสตร์ (5 ปี ย้อนหลัง)
14) เปรี ยบเทียบผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการรักษาความสะอาดของเทศบาล
เมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช (5 ปี ย้อนหลัง)
15) เปรี ยบเทียบความพึงพอใจของชุมชนต่าง ๆ ที่มีต่อการดาเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ (4 ปี ย้อนหลัง)
16) เปรี ยบเที ยบความต้องการที่ให้ เทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุ งการดาเนิ นงานเป็ นเรื่ องเร่ งด่วนระดับ
เมือง (5 ปี ย้อนหลัง)
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5.1 สรุ ปภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ีต่อการดาเนินงานตามภารกิจต่ าง ๆ ของเทศบาล
เมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปี 2562
ตารางที่ 70 สรุปภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการดาเนินงานตามภารกิจต่ าง ๆ ของเทศบาลเมือง
ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปี 2562
ภารกิจด้ าน
ค่ าเฉลีย่ ค่ าเบี่ยงเบน
ระดับ
อันดับ
มาตรฐาน ความพึงพอใจ
1. โครงสร้างพื้นฐาน
3.529
.67
มาก
2
2. การศึกษา
3.511
.63
มาก
5
3. สาธารณสุข
3.518
.77
มาก
4
4. บริ การสังคมและสวัสดิการ
3.524
.69
มาก
3
5. การจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากร
3.440
.81
ปานกลาง
8
6. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ
3.411
.78
ปานกลาง
10
7. การรักษาความสงบปลอดภัยในชุมชน
3.458
.72
ปานกลาง
7
8. การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3.423
.73
ปานกลาง
9
9. การทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรมประเพณี
3.601
.77
มาก
1
10. การบริ หารจัดการเทศบาล
3.491
.72
ปานกลาง
6
รวม
3.495
.59
ปานกลาง

110
5.2 สรุ ปภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ีต่อการดาเนินงานตามนโยบายเร่ งด่ วน
(วาระท้ องถิ่นเมืองทุ่งสง) 5 เรื่ องของผู้บริ หารเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจาปี 2562
ตารางที่ 71 สรุปภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการดาเนินงานตามนโยบายเร่ งด่ วน
(วาระท้ องถิ่นเมืองทุ่งสง) 5 เรื่ อง ของผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปี 2562
นโยบายเร่ งด่ วน (วาระท้ องถิ่นเมืองทุ่งสง) 5 เรื่ อง
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเบี่ยงเบน
ระดับ
อันดับ
มาตรฐาน
ความพึง
พอใจ
1. จัดความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของบ้านเมือง ปรับปรุ ง
3.529
.67
มาก
1
ถนน ทางเท้า ปรับภูมิทศั น์เมือง และยกระดับมาตรฐาน
ตลาดสดน่าซื้อจัดทาฐานข้อมูลและจัดระเบียบการขาย
สิ นค้าหาบเร่ แผงลอยในเขตเทศบาลให้สาเร็ จ
2. สานต่อแผนป้ องกันและแก้ไขปั ญหาภัยพิบตั ิอทุ กภัย
3.423
.73
ปานกลาง
4
วาตภัย และดินโคลนถล่ม ควบคูก่ บั การป้ องกันภัยแล้งที่
ส่งผลกระทบต่อชีวติ ความเป็ นอยูแ่ ละอาชีพของคนใน
ท้องถิ่นอย่างยัง่ ยืน
3. พัฒนารายได้ เพิ่มประสิ ทธิภาพการใช้งบประมาณ
3.464
.68
ปานกลาง
2
และการบริ หารทรัพย์สินของเทศบาล ขับเคลื่อนการ
พัฒนาศูนย์กระจายสิ นค้าระบบรางภาคใต้-ทุ่งสง ให้
สาเร็ จ โดยประสานงานเชิงรุ กกับกลไกภาครัฐ เอกชน
และประชาสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ
ขับเคลื่อนโครงการสถานีขนส่งย่อยให้เสร็จสมบูรณ์
เชื่อมโยงการ ใช้งานกับสถานีขนส่งอาเภอทุ่งสง เพื่อ
นามาซึ่งรายได้ในการพัฒนาเมืองในอนาคต
4. สนองนโยบายเร่ งด่วนของรัฐบาล และจังหวัด
3.361
.86
ปานกลาง
5
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 เรื่ อง

ค่ าเฉลีย่

ค่ าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

5. กาหนดมาตรการ “เมืองสี ขาว หัวใจสี เขียว” และ
ปฏิบตั ิการขั้นเด็ดขาดในการขจัดอบายมุขและยาเสพติด
รวมทั้งบังคับใช้มาตรการปฏิบตั ิตามวินยั จราจร และ
มาตรการประหยัดพลังงานภายในองค์กรเทศบาลเมือง
ทุ่งสง
รวม

3.434

.69

ระดับ
ความพึง
พอใจ
ปานกลาง

3.442

.62

ปานกลาง

อันดับ

3
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5.3 สรุ ปภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ีต่อการดาเนินงานตามนโยบายการพัฒนา 5 ด้ าน
ของผู้บริ หารเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปี 2562
ตารางที่ 72 สรุปภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการดาเนินงานตามนโยบายการพัฒนา 5 ด้ านของ
ผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปี 2562
นโยบายด้ าน
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเบี่ยงเบน
ระดับ
อันดับ
มาตรฐาน ความพึงพอใจ
1. การพัฒนาการศึกษา ส่งเสริ มการกีฬา
3.526
.59
มาก
1
ศิลปวัฒนธรรม จารี ตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพื่อสร้างทุ่งสงเป็ น “เมืองแห่ งการเรี ยนรู้ ”
2. การพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
3.411
.78
ปานกลาง
5
พัฒนาและส่งเสริ มการค้าขาย ของผูป้ ระกอบการ
ทุกประเภท ทุกระดับ และชุมชน ให้สามารถเพิ่ม
รายได้ ลดรายจ่าย และมีขีดความสามารถในการ
แข่งขัน
3. การพัฒนาคุณภาพชีวติ ให้อยูด่ ีมีสุข อยูเ่ ย็น
3.504
.67
มาก
2
เป็ นสุข อย่างยัง่ ยืน เพื่อดูแลความเป็ นอยูข่ อง
ประชาชนให้มีคุณภาพชีวติ ที่ดี บ้านเมืองสะอาด
และเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย มีความปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สิน ปลอดอาชญากรรม มีสุขภาวะ
สุขอนามัยที่ดี มีความสุข มีความอบอุ่นใน
ครอบครัวชุมชนเข้มแข็ง และมีส่ิงแวดล้อมที่ดี
4. การพัฒนาระบบการบริ หารจัดการ เพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพในบริ หารงานเทศบาลเมืองทุ่งสง
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ด้วยความโปร่ งใส
เป็ นธรรม ตรวจสอบได้ มุ่งผลประโยชน์ของ
ประชาชนเป็ นหลักบูรณาการทุกภาคส่วน ให้มี
ส่วนร่ วมร่ วมคิด ร่ วมวางแผน ร่ วมทา ร่ วม
ตรวจสอบ ร่ วมประเมินผล ร่ วมรับผิดชอบ ร่ วม
รับผลการพัฒนา และร่ วมภาคภูมิใจกับ
ความสาเร็ จจากผลของพัฒนาเมืองทุ่งสงที่ได้
ร่ วมกันทาอย่างต่อเนื่องด้วยความรู ้สึกรวมเป็ น
หนึ่งเดียวว่า “ทุกคนเป็ นเจ้ าของเมืองทุ่งสง
ร่ วมกัน”

3.491

.72

ปานกลาง

3
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นโยบายด้ าน

ค่ าเฉลีย่

5. การวางผังเมืองและผังชุมชน พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพื่อรองรับ
การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม การจัดการความ
เป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของบ้านเมือง
การจัดการจราจร และภูมิทศั น์ของเมือง การ
บริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
และที่สาคัญอย่างยิง่ คือการจัดการภัยพิบตั ิอุทกภัย
วาตภัย ดินถล่ม ภัยแล้ง และอัคคีภยั
รวม

3.476

3.481

ค่ าเบี่ยงเบน
ระดับ
มาตรฐาน ความพึงพอใจ
.62
ปานกลาง

.61

ปานกลาง

อันดับ
4
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5.4 สรุ ปภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ีต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ
เทศบาล 4 ยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปี 2562
ตารางที่ 73 สรุปภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ
เทศบาล 4 ยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปี 2562
ยุทธศาสตร์ ด้าน
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเบี่ยงเบน
ระดับ
อันดับ
มาตรฐาน ความพึงพอใจ
1. พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี
3.527
.59
มาก
1
ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่
คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า
2. ร่ วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3.468
.63
ปานกลาง
4
รักษาสิ่ งแวดล้อม ป้ องกันน้ าท่วม สู่เมืองน่าอยูอ่ ย่าง
ยัง่ ยืน
3. ร่ วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวติ
3.469
.69
ปานกลาง
3
ที่ดีกว่า
4. ปรับปรุ งและพัฒนาการบริ หารจัดการองค์กร
3.491
.72
ปานกลาง
2
เทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริ หารจัดการที่ดี
โดยทุกภาคีมีส่วนร่ วมแบบบูรณาการรองรับความ
เปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริ ยะ
รวม
3.489
.60
ปานกลาง
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5.5 สรุ ปภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ีต่อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปี 2562
ตารางที่ 74 สรุปภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการรักษาความสะอาดของเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปี 2562
ประเด็น
ค่ าเฉลีย่ ค่ าเบี่ยงเบน
ระดับ
อันดับ
มาตรฐาน ความพึงพอใจ
1. ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น.
3.59
.85
มาก
2
2. ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น.
3.52
.85
มาก
4
3. ถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลา 13.00-16.00 น.
3.46
.84
ปานกลาง
7
4. โดยภาพรวมถนนมีความสะอาดมากน้อยเพียงใด
3.48
.85
ปานกลาง
6
5. ความพึงพอใจต่อการปฏิบตั ิหน้าที่กวาดขยะของเจ้าหน้าที่เพียงใด
3.49
.86
ปานกลาง
5
6. ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ขนขยะ/การล้างทาความสะอาด/การดูด
3.46
.92
ปานกลาง
7
ฝุ่ น
7. พนักงานกวาดขยะปฏิบตั ิหน้าที่ได้ทวั่ ถึงในพื้นที่รับผิดชอบ
3.53
.84
มาก
3
เพียงใด
8. ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการรักษาความสะอาด
3.63
.83
มาก
1
รวม
3.519
.76
มาก
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5.6 สรุ ปความต้ องการทีใ่ ห้ เทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุ งการดาเนินงานเป็ นเรื่ องเร่ งด่ วนระดับ
ประชาชน (ข้ อมูลได้ จากการเก็บแบบสอบถาม)
ตารางที่ 75 สรุปความต้ องการทีใ่ ห้ เทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุงการดาเนินงานเป็ นเรื่ องเร่ งด่ วนระดับประชาชน
(ข้ อมูลได้ จากการเก็บแบบสอบถาม)
ลาดับ
ชุมชน
ความต้ องการทีใ่ ห้ เทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุงการดาเนินงานเป็ นเรื่ องเร่ งด่ วน
1 เขาปรี ดี
1. ขยะ (1 คน)
2. มีกลิ่นไม่พึงประสงค์จากในโรงฆ่าสัตว์ (1 คน)
3. การจัดระเบียบถนน (1 คน)
2 สะพานเหล็ก
-ไม่มี3 เปรมประชา
1. ปั ญหาน้ าท่วมขัง (1 คน)
4 บ้านในหวัง
1. การจราจร (2)
2. ถังขยะ (1 คน)
3. สุนขั จรจัด (1 คน)
5 ทุ่งสง-ห้วยยอด
-ไม่มี6 หลังโรงพยาบาลทุ่งสง 1. น้ าท่วม (3 คน)
2. แสงสว่างในช่วงกลางคืนในซอยที่มีความเสี่ ยงต่ออันตรายและแสงสว่างตามท้องถนน
(2 คน)
3. ปั ญหาเงินผูส้ ูงอายุ (1 คน)
4. ปรับปรุ งถนน (1 คน)
5. การวางขยะบนขอบฟุตบาท (1 คน)
7 ทุ่งสง-นาบอน
1. จราจร การจอดรถ (4 คน)
2. น้ าท่วม (2 คน)
3. ขยะ (2 คน)
4. ยาเสพติดในชุมชน (1 คน)
5. ปั ญหาทางเท้า (1 คน)
8 บ้านพักรถไฟทุ่งสง
1. จราจร (1 คน)
2. ตัดแต่งต้นไม้ที่เกะกะ (1 คน)
9 ประชาอุทิศ
1. การจราจร รถติด จัดระเบียบการจราจรในตลาดสด (5 คน)
2. ขยะ (1 คน)
3. โรงเรี ยนเทศบาลวัดชัยชุมพลหยุดบ่อยเกินไป (1 คน)
10 ท่าแพเหนือ
1. การจราจร (2 คน)
2. ถังขยะ (2 คน)
11 ท่าแพใต้
1. สุนขั จรจัด (1 คน)
2. ระบบการจราจร (1 คน)
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ลาดับ
ชุมชน
12 บ้านนาเหนือ

13

เสริ มชาติ

14

ยุทธศาสตร์

ความต้ องการทีใ่ ห้ เทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุงการดาเนินงานเป็ นเรื่ องเร่ งด่ วน
1. จราจร การจอดรถซ้อนคันในเวลาเร่ งด่วน ความระเบียบร้อยเรี ยบบนท้องถนน (7 คน)
2. ความสะอาด (3 คน)
3. ความปลอดภัยในยามค่าคืน (1 คน)
4. ยาเสพติด (1 คน)
1. ดูแลเรื่ องถนนเป็ นหลุมเป็ นบ่อเยอะ ชารุ ดบ่อย เช่น สายชนปรี ดา ยังมีน้ าขัง (3 คน)
2. การจราจรไม่คล่องตัวช่วงเวลาเร่ งด่วน รถติดมากเกินไป (2 คน)
3. รถเทศบาลเก็บขยะไม่หมด (ขยะเยอะเอาไปทีละนิดหน่อย) (1 คน)
4. แสงสว่างบนท้องถนนยังน้อย ไฟดับบ่อยไม่คอ่ ยมาเปลี่ยนหลอดไฟ (1 คน)
5. สาธารณสุข (1 คน)
6. การศึกษาในชุมชน (1 คน)
7. เศรษฐกิจ (1 คน)
8. ขุดลอกคูคลอง เพื่อเตรี ยมรับมือให้น้ าได้ไหลผ่านสะดวก (1 คน)
9. ร้านค้าแผงลอยใช้พ้นื ที่บนถนน ซึ่งไม่ถูกต้อง (1 คน)
10. เดินพาเหรด ควรปิ ดถนน (1 คน)
1. ปั ญหาการจราจรในชัว่ โมงเร่ งด่วน รถติดมาก ๆ การจัดระเบียบการจราจร การใช้รถใช้ถนน
ไม่มีระเบียบนึกจะจอดก็จอด การสร้างจิตสานึกวินยั ให้ประชาชน (11 คน)
2. ขยะ การจัดเก็บขยะ ถังขยะไม่เพียงพอ รวมถึงการจัดเก็บ แหล่งจัดเก็บขยะ มีการทิง้ น้ าขยะ
ลงบนถนนส่งกลิ่นเหม็น (5 คน)
3. ระบบสาธารณูปโภคทั้งหมด ไฟฟ้าและแสงสว่างของท้องถนน ไฟฟ้าตามชุมชน ความเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้อยของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ เพราะบางจุดไม่ปลอดภัย และหลายจุดที่ดูเกะกะ
(5 คน)
4. การบริ การด้านสาธารณสุข อนามัยชุมชน ความสะอาดบ้านเรื อน การป้ องกันโรค
ไข้เลือดออก การจัดการโรคติดต่อต่าง ๆ (5 คน)
5. ถนน แสงสว่างตามถนน/ซอย ด้านข้างถนนในชุมชนมีหญ้าปกคลุมมาก ควรตัดหญ้าให้
เรี ยบร้อย (4 คน)
6. น้ าท่วม (2 คน)
7. เศรษฐกิจ อาชีพสาหรับชุมชน สร้างตลาดเพิ่มช่องทางหารายได้ (2 คน)
8. ยาเสพติดในชุมชน (2 คน)
9. แหล่งท่องเที่ยว (1 คน)
10. การศึกษา (1 คน)
11. สิ่ งแวดล้อม (1 คน)
12. พัฒนาผูส้ ูงอายุ (1 คน)
13. สถานที่ก่อสร้าง เร่ งด่วนหน่อยก็ดี เพราะประชาชนบริ เวณก่อสร้างจะป่ วยโรคทางเดิน
หายใจ (1 คน)
14.สถานที่ออกกาลังกาย ประชาชนเริ่ มสนใจออกกาลังกาย สถานที่แออัด (1 คน)
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ลาดับ
ชุมชน
15 ตลาดใน

16

17
18

19
20
21

ความต้ องการทีใ่ ห้ เทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุงการดาเนินงานเป็ นเรื่ องเร่ งด่ วน
1. น้ าท่วม (1 คน)
2. ช่วยจัดการแม่คา้ หาบเร่ ตามหน้าโรงเรี ยนที่ไม่ใช่แม่คา้ ขายประจา (1 คน)
3. ยาเสพติด (1 คน)
4. ถังขยะ (1 คน)
5. ความปลอดภัยยามค่าคืน (1 คน)
ตะวันออกวัดชัยชุมพล 1. ปรับปรุ งลานกีฬา และศาลาชุมชน ให้เป็ นมาตรฐานที่ดีกว่านี้ ไม่เอาหนาชุมชน (4 คน)
2. ต้องการให้ท่านนายกและทางเทศบาลลงมาประชุมพบปะประชาชนบ้าง เพื่อที่จะได้เสนอ
ปั ญหา และรู ้ข่าวสาร (2 คน)
3. การระบายน้ า ป้ องกันน้ าท่วมและการช่วยเหลือเบื้องต้น (2 คน)
4. การช่วยเหลืองบประมาณเมื่อได้รับความเสี ยหายจากภัยพิบตั ิที่ผา่ นมาไม่เคยได้รับ
งบประมาณช่วยเหลือเลย เข้ามาสารวจเฉย ๆ ไม่ได้ดาเนินการช่วยเหลืออะไรเลย (2 คน)
5. การจราจร (1 คน)
6. ปรับปรุ งรางวี ซอยพัฒนาการ ซอย 12 เพราะรางวีหกั ต่างระดับพื้นถนนประมาณ 100 เมตร
กลัวเกิดอันตราย (1 คน)
7. ฉี ดน้ าทาความสะอาดถนนพัฒนาการ ซอย 12 เพราะสกปรกมาก (1 คน)
8. ประปาเทศบาล (1 คน)
หมู่บา้ นพัฒนา
-ไม่มีตลาดสด
1. ฟุตบาท (1 คน)
2. การจราจร (1 คน)
3. ขยะ (1 คน)
โดมทองธานี (ท่าแพ) 1. จราจร (2 คน)
ราชบริ พาร
1. จราจรมีการติดขัดขณะนักเรี ยนเลิกเรี ยน (1 คน)
2. จอดรถไม่เป็ นที่เป็ นทาง (1 คน)
ย่านการค้า
1. ท่อระบายน้ า ท่อระบายน้ าควรมีความปลอดภัย (6 คน)
2. การจราจร การจราจรตามซอย/ตรอก ติดป้ ายแจ้งให้ทราบโดยทัว่ ถึง (6 คน)
3. อยากให้มีถงั ขยะ โดยเฉพาะในซอย แยกขยะ ความสะอาดถนนหนทาง (6 คน)
4. ถนนหนทาง ความเรี ยบร้อยของเส้นทาง ถนนเข้าซอย ริ มฟุตบาท (4 คน)
5. ให้เมืองทุ่งสง คล้าย กทม. (1 คน)
6. ยาเสพติด (1 คน)
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ลาดับ
ชุมชน
ความต้ องการทีใ่ ห้ เทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุงการดาเนินงานเป็ นเรื่ องเร่ งด่ วน
22 หน่วยงานของราชการ 1. การจราจร ปั ญหารถติด การระบายรถช่วงเวลาเร่ งด่วน ถนนเป็ นหลุมบ่อ (10 คน)
รัฐวิสาหกิจ องค์กร
2. ขยะ ถังขยะ ความสะอาดของชุมชน (6 คน)
เอกชนและอื่น ๆ
3. จัดการปั ญหายาเสพติด ควรมีตารวจตรวจดูความเรี ยบร้อยในเวลากลางคืน ความปลอดภัย
(คนจรจัด) ติดกล้อง CCTV (6 คน)
4. ป้ องกันไข้เลือดออก กาจัดยุงลาย คูคลองให้สะอาด (5 คน)
5. ปั ญหาน้ าท่วม การจัดการคูระบายน้ า (2 คน)
6. ล้างถนนหนทางให้สะอาด (2 คน)
7. สิ่ งกีดขวางทางเท้า การวางของบนทางเท้า (2 คน)
8. พัฒนาตลาดให้สวยน่าอยู่ (1 คน)
9. สุนขั จรจัด (1 คน)
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5.7 สรุ ปความต้ องการทีใ่ ห้ เทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุ งการดาเนินงานเป็ นเรื่ องเร่ งด่ วนระดับชุ มชน
(ข้ อมูลได้ จากการจัดเวที)
ตารางที่ 76 สรุปความต้ องการทีใ่ ห้ เทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุงการดาเนินงานเป็ นเรื่ องเร่ งด่ วนระดับชุมชน
(ข้ อมูลได้ จากการจัดเวที)
ลาดับ
ชุมชน
ความต้ องการทีใ่ ห้ เทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุงการดาเนินงานเป็ นเรื่ องเร่ งด่ วน
1 เขาปรี ดี
1. ปรับปรุ ง ซ่อมแซม เครื่ องสูบของประชาชนชุมชนเขาปรี ดี หรื อซื้อเครื่ องสูบน้ าใหม่
(เครื่ องสูบน้ าเก่าจะเสื่ อมสภาพแล้ว)
2. ขอขยายเขตประปาชุมชน เนื่องจากชาวบ้านขาดแคลนน้ ามา 2 ปี แล้ว
3. ***ทาฝายมีชีวติ เพื่อให้มีน้ าและต้นไม้ ได้มีน้ าใช้ในฤดูแล้ง***
(ปั ญหาเดิม ปี 2560-2561)
4. ***ซ่อมแซมเสี ยงตามสาย เพื่อกระจายข่าวสารให้คนในชุมชนรับทราบข่าวสาร***
(ปั ญหาเดิม ปี 2561)
5. ติดตั้งกล้องวงจรปิ ด CCTV
2 สะพานเหล็ก
1. ติดตั้งเครื่ องขยายเสี ยงเพื่อสื่ อสารในชุมชน
2. ขุดลอกคูคลอง คูระบายน้ า ป้ องกันน้ าท่วมซ้ าซาก
3. เพิ่มรางวีต่อจากซอยพรานนุ่นก่อนถึงสุสานจีน
4. แก้ไขปั ญหาการจราจรติดขัดในช่วงเช้าบริ เวณสะพานคู่
5. เพิ่ม WiFi หรื อ อินเตอร์เน็ต ฟรี ให้ทวั่ ถึงทุกชุมชน
6. ***ติดตั้งกล้องวงจรปิ ด CCTV***
(ปั ญหาเดิม ปี 2557-2561)
3 เปรมประชา
1. ติดตั้งกล้องวงจรปิ ด CCTV
2. ติดตั้งหอกระจายข่าว
3. ***จัดการสุนขั และแมวจรจัด***
(ปั ญหาเดิม ปี 2561)
4. ***จัดระเบียบการจราจร***
(ปั ญหาเดิม ปี 2560-2561)
5. ***ดูแลความสะอาด***
(ปั ญหาเดิม ปี 2561)
4 บ้านในหวัง
1. ปรับปรุ งถนนชุมชนบ้านในหวัง ซอย 2 (ต่อเนื่องตลอดเส้นทาง)
2. เพิ่มขยายเสาไฟฟ้าและแสงสว่างบริ เวณถนนเลียบคลอง
3. ติดตั้งกล้องวงจรปิ ด CCTV บริ เวณจุดเสี่ ยง
4. ช่วยปรับปรุ งภูมิทศั น์ศาลาชุมชน
5. รณรงค์การปลูกป่ าถนนเลียบคลองจักรยานจากถ้ าทอหูกไปจรดป้ อมยามทางเข้า
สวนสาธารณะพฤกษาสิ รินธร
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ลาดับ
ชุมชน
5 ทุ่งสง-ห้วยยอด

6

หลังโรงพยาบาล
ทุ่งสง

7

ทุ่งสง-นาบอน

8

บ้านพักรถไฟทุ่งสง

ความต้ องการทีใ่ ห้ เทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุงการดาเนินงานเป็ นเรื่ องเร่ งด่ วน
1. ***ติดตั้งกล้องวงจรปิ ด CCTV***
(ปั ญหาเดิม ปี 2560-2561)
2. ***ติดตั้งหอกระจายข่าว***
(ปั ญหาเดิม ปี 2559-2561)
3. ซ่อมแซมและกั้นศาลาชุมชน
4. แก้ไขปั ญหาระบบส่องสว่างถนนในชุมชน
5. ติดตั้งตูแ้ ดงหรื อตูจ้ ราจรในชุมชน เพื่อให้มีการตรวจตราในเวลากลางคืน
1. ***ติดตั้งกล้องวงจรปิ ด CCTV เพื่อป้ องกันปั ญหาอาชญากรรมและการลักเล็กขโมย
น้อย***
(ปั ญหาเดิม ปี 2560-2561)
2. ติดตั้งตูแ้ ดงหรื อตูจ้ ราจร เพื่อให้มีเจ้าหน้าที่ตารวจมาคอยดูแลทรัพย์สินของประชาชน
และป้ องกันปั ญหายาเสพติด
3. ***ปรับปรุ งหอกระจายข่าว***
(ปั ญหาเดิม ปี 2560-2561)
4. ***ปรับปรุ งถนน คูระบายน้ า โดยเฉพาะบริ เวณวัดชัยชุมพล***
(ปั ญหาเดิม ปี 2560-2561)
5. จัดสรรงบประมาณเรื่ องสวัสดิการค่าตอบแทนให้กบั ประธานชุมชนและคณะกรรมการ
ชุมชน
1. จัดระเบียบจราจร ติดป้ าย ตีเส้นขาวแดง
2. ***ปรับปรุ งคูระบายน้ า ถนนทุ่งสง-นาบอน ซอย 1 เนื่องจากน้ าท่วมบ่อย***
(ปั ญหาเดิม ปี 2559-2561)
3. ***ขยายถนนทุ่งสง-นาบอน ซอย 3 ให้ทะลุซอย 5 (คสล.) เพื่อแก้ไขปั ญหาจราจรตอน
เช้าเย็น***
(ปั ญหาเดิม ปี 2560-2561)
4. ***สร้างศาลาชุมชนใหม่ บริ เวณถนนทุ่งสง-นาบอน ซอย 5 สุดซอย***
(ปั ญหาเดิม ปี 2560-2561)
5. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินการกิจกรรมสื บสานประเพณี วฒั นธรรม
1. ***แก้ปัญหาการจราจรภายในบ้านพักรถไฟทุ่งสง โดยเฉพาะช่วงเวลาเร่ งด่วน ช่วงรับส่ง
นักเรี ยนจะติดขัดมาก***
(ปั ญหาเดิม ปี 2559-2561)
2. ***ทาคูระบายน้ าแบบรางวี ภายในบ้านพักรถไฟและรอบ ๆ สนามฟุตบอลหลังบ้านพัก
รถไฟทุ่งสง เพื่อแก้ไขปั ญหาถนนแคบ รถขับสวนทางกันไม่ได้***
(ปั ญหาเดิม ปี 2559-2561)
3. ***ปรับปรุ งถนน ซ่อมแซมถนนและไหล่ทาง ส่วนที่ชารุ ด***
(ปั ญหาเดิม ปี 2561)
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ชุมชน

9

ประชาอุทิศ

10

ท่าแพเหนือ

11

ท่าแพใต้

12

บ้านนาเหนือ

ความต้ องการทีใ่ ห้ เทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุงการดาเนินงานเป็ นเรื่ องเร่ งด่ วน
4. ตัดและตกแต่งต้นที่มีความสูง ไม่ความปลอดภัยต่อผูอ้ ยูอ้ าศัยและสัญจรไปมาบริ เวณ
บ้านพักรถไฟทุ่งสง
5. ติดตั้งกล้องวงจรปิ ด CCTV ตามจุดสาคัญต่าง ๆ เพื่อสอดส่องดูแลความเคลื่อนไหวใน
บ้านพักรถไฟทุ่งสง
1. ฟื้ นฟูคลองตมให้มีความสะอาด
2. ทาถนนพร้อมท่อระบายน้ าและรางวี ถนนประชาอุทิศ ซอย 9
3. ติดตั้งหอกระจายข่าว
4. ขอถังขยะเพิ่มในถนนประชาอุทิศ ซอย 9
5. ติดตั้งกล้องวงจรปิ ด CCTV ในถนนประชาอุทิศ ซอย 9
1. ***อยากให้มีถงั ขยะในชุมชน***
(ปั ญหาเดิม ปี 2559-2561)
2. กากับการสร้างหมู่บา้ นโครงการต่าง ๆ ไม่ให้ส่งผลกระทบกับชุมชนและการใช้ถนน
3. การติดป้ ายสัญญาณจราจร การจัดระเบียบการจอดรถ
4. การซ่อมแซมถนนที่ชารุ ด เพื่อป้ องกันอุบตั ิเหตุ
1. ***แก้ไขตลิ่งพังบริ เวณที่ทาการชุมชน และฝั่งตรงกันข้ามกับ โดยการสร้าง
ฝาพนังกั้น***
(ปั ญหาเดิม ปี 2560-2561)
2. ***ซ่อมแซมหอกระจายข่าว สายและลาโพงชารุ ดเสี ยหาย***
(ปั ญหาเดิม ปี 2561)
3. เพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า ป้ องกันไฟฟ้าตก เนื่องจากมีจานวนบ้านเรื อนมากขึ้น
4. ***ติดตั้งตูแ้ ดงหรื อตูจ้ ราจร เพือ่ ให้มีเจ้าหน้าที่ตารวจมาคอยดูแลทรัพย์สินของประชาชน
ดูแลความเรี ยบร้อยในเวลากลางคืน***
(ปั ญหาเดิม ปี 2561)
5. ติดตั้งไฟสัญญาณจราจรทางเข้าโรงเรี ยนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ
6. ขอขยายเขตประปาไปที่บา้ นเลขที่ 42, 43, 43/1, 44, 44/1, 44/2
1. ***ติดตั้งกล้องวงจรปิ ด CCTV บริ เวณ 3 แยกทางเข้าโรงเรี ยนเทศบาลบ้านนาเหนือ***
(ปั ญหาเดิม ปี 2560-2561)
2. ควบคุมการเก็บขยะตามรอบวันที่กาหนด และเก็บให้หมดทุกชิ้น
3. ***ติดตั้งหอกระจายข่าวอย่างเร่ งด่วน เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ***
(ปั ญหาเดิม ปี 2560-2561)
4. จัดให้มีการตรวจสุขภาพให้แก่ประชาชน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
5. เพิ่มสถานที่ออกกาลังกาย
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ลาดับ
ชุมชน
13 เสริ มชาติ

14

ยุทธศาสตร์

15

ตลาดใน

ความต้ องการทีใ่ ห้ เทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุงการดาเนินงานเป็ นเรื่ องเร่ งด่ วน
1. ***ปรับภูมิทศั น์หนองป่ าแก่และจัดให้มีเครื่ องเล่นสาหรับเด็ก เพื่อให้เป็ นสถานที่
พักผ่อนและออกกาลังกาย***
(ปั ญหาเดิม ปี 2560-2561)
2. ***ขุดลอกคลอง ลาเหมือง ท่อน้ าทิ้ง ให้น้ าไหลผ่านได้สะดวก***
(ปั ญหาเดิม ปี 2561)
3. ***สร้างผนังกั้นน้ าบริ เวณริ มคลอง หลังโรงเรี ยนเทศบาลบ้านนาเหนือ ซึ่งเป็ นที่
ลุ่มต่า***
(ปั ญหาเดิม ปี 2561)
4. ควรจัดพื้นที่ให้ร้านค้าแผงลอยที่ต้ งั บนถนน (ริ มถนนเสริ มชาติ) เพราะจะทาให้การจราจร
คล่องตัวขึ้น
5. ปรับปรุ งและพัฒนาศูนย์พฒั นาเล็กเล็กหนองป่ าแก่
6. เพื่อให้การปฏิบตั ิหน้าที่ในการทากิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย เทศบาลควรจะอนุมตั ิ
ค่าตอบแทนให้ประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชน เพื่อเป็ นการสร้างขวัญและกาลังใจ
1. ควรจัดเจ้าหน้าที่ดา้ นสาธารณสุขมาตรวจสุขภาพเบื้องต้นและให้คาแนะนาการดูแล
สุขภาพให้กบั ประชาชนอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
2. ***ติดตั้งหอกระจายข่าว***
(ปั ญหาเดิม ปี 2561)
3. ***ติดตั้งกล้องวงจรปิ ด CCTV***
(ปั ญหาเดิม ปี 2561)
4. ปรับปรุ งระบบไฟฟ้าในชุมชน
1. ตีเส้นจราจร ถนนตลาดใน ซอย 1-3
2. ***ปรับปรุ งถนนในชุมชน โดยการลาดยางแอสฟัลท์***
(ปั ญหาเดิม ปี 2560-2561)
3. ***ติดตั้งกล้องวงจรปิ ด CCTV***
(ปั ญหาเดิม ปี 2560-2561)
4. ***ดูแลผูส้ ูงอายุติดเตียงและผูป้ ่ วยติดเตียง***
(ปั ญหาเดิม ปี 2561)
5. ขุดลอกคลองหลังห้องสมุดฯ ช่วงสุดซอย และสร้างบันไดลงคลอง
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ลาดับ
ชุมชน
16 ตะวันออก
วัดชัยชุมพล

17

หมู่บา้ นพัฒนา

18

ตลาดสด

ความต้ องการทีใ่ ห้ เทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุงการดาเนินงานเป็ นเรื่ องเร่ งด่ วน
1. ***ปรับปรุ งระบบประปาชุมชน ถนนพัฒนาการ ซอย 12 เนื่องจากน้ าไหลอ่อน เจ้าหน้าที่
เก็บค่าน้ าทุกเดือน แต่ไม่มีการปรับปรุ ง***
(ปั ญหาเดิม ปี 2561)
2. ***ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าบริ เวณทางเข้าถนนพัฒนาการซอย 12 เพื่อแก้ไขกระแสไฟฟ้า
ตกบ่อย ถนนพัฒนาการซอย 8 และ 12 และปรับปรุ งระบบส่องสว่างถนนบริ เวณบ้าน
นางสุภาพร ปลอดเถาว์ ข้างทางรถไฟ***
(ปั ญหาเดิม ปี 2561)
3. ดูแลผูป้ ่ วยติดเตียง
4. ทาลูกกรงรอบศาลาอเนกประสงค์ภายในชุมชน เพิ่มแสงสว่างภายในศาลาชุมชนและลาน
กีฬาชุมชน
5. ***ปรับปรุ งพื้นผิวจราจร จากบ้านเลขที่ 116 เลี้ยวซ้ายไปสนามเด็กเล่น ปรับปรุ งขอบ
ถนนริ มคลองปากซอยถนนพัฒนาการ ซอย 8***
(ปั ญหาเดิม ปี 2561).
6. ***ปรับปรุ งคอสะพานข้ามคลองทั้ง 2 ฝั่งสะพานทางข้ามคลองท่าโหลนไปถนน
พัฒนาการซอย 12 ข้างบ้านนายนุกร ทองคา***
(ปั ญหาเดิม ปี 2560- 2561)
1. ***ติดตั้งกล้องวงจรปิ ด CCTV***
(ปั ญหาเดิม ปี 2560-2561)
2. ***จัดการสุนขั และแมวจรจัด เพราะเยอะมาก***
(ปั ญหาเดิม ปี 2560-2561)
3. ***ดูแลการแยกขยะของชุมชน***
(ปั ญหาเดิม ปี 2560-2561)
4. จัดระเบียบการจราจรและการจอดรถถนนสายพัฒนาการ
5. ขุดลอกคูคลองในชุมชนเพื่อป้องกันน้ าท่วม
6. จัดทาซุม้ ทางเข้าชุมชน 3 ซุม้ จัดทาราวสะพานข้างศาลาชุมชน และปรับภูมิทศั น์บริ เวณ
ศาลาชุมชน
1. ช่วยฉี ดพ่นฆ่าเชื้อในตลาดสดและรอบตลาด
2. ***ติดตั้งกล้องวงจรปิ ด CCTV ในตลาดสดและรอบตลาด***
(ปั ญหาเดิม ปี 2560-2561)
3. ***ช่วยประชาสัมพันธ์ตลาดชั้น 2 อย่างจริ งจังและเป็ นรู ปธรรม เพราะแม่คา้ เดือดร้อน
มาก บางวันขายสิ นค้าไม่ได้เลย***
(ปั ญหาเดิม ปี 2561)
4. ***กาจัดหนูในตลาดมีเยอะมาก***
(ปั ญหาเดิม ปี 2560-2561)
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ลาดับ

ชุมชน

ความต้ องการทีใ่ ห้ เทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุงการดาเนินงานเป็ นเรื่ องเร่ งด่ วน
5. ***แก้ไขปั ญหาพื้นตลาดที่ลื่น การเดินทางเข้าออกมีความยากลาบาก***
(ปั ญหาเดิม ปี 2560-2561)

19

โดมทองธานี
(ท่าแพ)

20

ราชบริ พาร

1. ติดตั้งกล้องวงจรปิ ด CCTV ทางเข้าออก และถนนในชุมชน
2. ปรับปรุ งลานกีฬาและจัดหาอุปกรณ์กีฬาให้หลากหลาย
3. จัดให้มี WiFi หรื ออินเตอร์เน็ต ฟรี ให้ทวั่ ถึงทุกชุมชน
4. จัดระบบแสงสว่างภายในชุมชนด้วยระบบโซล่าเซลล์
5. จัดภูมิทศั น์ริมคลองท่าแพ
1. ***สร้างความตระหนักให้ผคู ้ นทัว่ ไปทราบว่าพุทธสถานถ้ าตลอด เป็ นสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์
และเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวศักดิ์สิทธิ์มาตั้งแต่โบราณกาล ไม่ใช่ที่จอดรถโดยสารสาธารณะ
และรถตูเ้ หมาคัน***
(ปั ญหาเดิม ปี 2561)
2. ***จัดระเบียบการจอดรถอย่างถาวรบนพื้นผิวถนนราชบริ พารตลอดแนวเส้น***
(ปั ญหาเดิม ปี 2561)
3. ***ตกแต่งสถานที่สวนสาธารณะถ้ าตลอด ให้อยูใ่ นสภาพที่ปลอดภัย สวยงามร่ มรื่ น น่า
เข้าเยีย่ มชม***
(ปั ญหาเดิม ปี 2561)
4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัยในสถานที่เพื่อป้ องกันอาชญากรรมและ
ยาเสพติด
5. สร้างจิตสานึกเรื่ องการทิ้งขยะ การดูแลรักษาน้ าประปาของส่วนรวม

21

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

22

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

1. จัดการท่อระบายน้ าให้มีความปลอดภัยในการเดินทาง
2. การจราจรตามซอย/ตรอก ควรติดป้ ายหรื อสัญลักษณ์แจ้งให้ทราบโดยทัว่ ถึง
3. อยากให้มีถงั ขยะเพิ่ม การคัดแยกขยะ ปรับปรุ งความสะอาดบนท้องถนน
4. ปรับปรุ งถนนหนทางให้มีความเรี ยบร้อยในทุกเส้นทาง
5. อยากให้เมืองทุ่งสง มีความเจริ ญคล้ายกับกรุ งเทพมหานคร
1. แก้ไขปั ญหาการจราจร ปั ญหารถติด การระบายรถในช่วงเวลาเร่ งด่วน ปรับปรุ งถนนที่
เป็ นหลุมเป็ นบ่อ
2. จัดการขยะ ถังขยะ ปรับปรุ งความสะอาดของชุมชน
3. จัดการปั ญหายาเสพติด ควรมีตารวจตรวจดูความเรี ยบร้อยในเวลากลางคืน แก้ไขปั ญหา
คนจรจัด ติดกล้อง CCTV ในจุดเสี่ ยง
4. ป้ องกันไข้เลือดออก กาจัดยุงลาย จัดการคูคลองให้สะอาด
5. แก้ไขปั ญหาน้ าท่วม จัดการคูระบายน้ า
6. ล้างถนนหนทางให้สะอาด
7. จัดการสิ่ งกีดขวางบนทางเท้า
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5.8 สรุ ปความต้ องการทีใ่ ห้ เทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุ งการดาเนินงานเป็ นเรื่ องเร่ งด่ วนระดับเมือง
(ข้ อมูลได้ จากการจัดเวที)
ตารางที่ 77 สรุปความต้ องการทีใ่ ห้ เทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุงการดาเนินงานเป็ นเรื่ องเร่ งด่ วนระดับเมือง
(ข้ อมูลได้ จากการจัดเวที)
ลาดับ
ประเด็น
ความต้ องการทีใ่ ห้ เทศบาลเมืองทุ่งสงดาเนินการเป็ นเรื่ องเร่ งด่ วนระดับเมือง
1 ความเป็ นระเบียบ
1. จัดการสนัขจรจัดอย่างจริ งจังและทัว่ ถึงทุกพื้นที่
เรี ยบร้อยของบ้านเมือง 2. จัดระเบียบตลาดเปิ ดท้าย ให้มีจานวนและวันทาการที่ลดลง
3. อยากให้มีสายตรวจเข้าตรวจทุกชุมชน กวดขันการมัว่ สุมและเด็กเยาวชนที่ขบั
รถเสี ยงดังเวลากลางคืน
4. หาวิธีการจัดการหรื อกาจัดนกพิราบ นกเอี้ยง และสัตว์อื่น ๆ ที่เป็ นพาหะ
นาโรค
5. จัดระเบียบการบิณฑบาตพระสงฆ์ที่ยนื รอบริ เวณจุดเดิมเป็ นเวลานาน
โดยเฉพาะถนนชนปรี ดา
6. จัดระเบียบคนเร่ ร่อน คนจรจัด คนสติไม่สมประกอบ บริ เวณตลาดเช้า
ตลาดสด ตลาดโต้รุ่ง ย่านการค้า และสถานีรถไฟ อาจจะสื่ อสารกับญาติพี่นอ้ ง
เพื่อร่ วมแก้ปัญหาหรื อส่งตัวรักษา
7. จัดระเบียบหาบเร่ แผงลอย ที่วางของขายบนทางสาธารณะ ทางเท้า บริ เวณ
ย่านการค้า ให้คนสามารถเดินสัญจรได้
8. ตรวจสอบการขายของเกินราคา โดยเฉพาะอาหารในหลาดชุมทาง
2 การจราจร
1. เพิ่มสัญญาณไฟจราจรบริ เวณจุดเสี่ ยง
2. จัดระเบียบจราจร ที่จอดรถ (แยกระหว่างรถจักรยานยนต์กบั รถยนต์) การจอด
รถซ้อนคัน การสร้างจิตสานึก เพื่อลดปั ญหารถติดและอุบตั ิเหตุ โดยเฉพาะ
ในช่วงเวลาเร่ งด่วน ช่วงเวลา 07.30 น., 15.30 น., 16.30 น.
3. ติดตั้งกระจกโค้งบริ เวณจุดเสี่ ยง
4. แก้ไขปั ญหาการจราจรบริ เวณ 3 แยกสวนหลวง ร.5 ทางเข้าหมูบ่ า้ นพัฒนา
5. สร้างความตระหนักให้ผคู ้ นทัว่ ไปทราบว่าพุทธสถานถ้ าตลอด เป็ นสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ และเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวศักดิ์สิทธิ์มาตั้งแต่โบราณกาล ไม่ใช่ที่จอด
รถโดยสารสาธารณะและรถตูเ้ หมาคัน รองรับเมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
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ลาดับ
ประเด็น
3 ขยะ/ความสะอาด

4

ภูมิทศั น์

5

คุณภาพชีวติ

6

ยาเสพติด/
ความปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สิน

7

สิ่ งแวดล้อม

ความต้ องการทีใ่ ห้ เทศบาลเมืองทุ่งสงดาเนินการเป็ นเรื่ องเร่ งด่ วนระดับเมือง
1. จัดโครงการอบรมให้ความรู ้การคัดแยกขยะประเภทต่าง ๆ ให้กบั ชุมชน
จัดการประกวดบ้านสะอาดสวยงามระดับชุมชน และรณรงค์ให้วดั คัดแยกขยะ
หลังจากมีการจัดงานศพ
2. ดาเนินการมาตรการเกี่ยวกับขยะอย่างจริ งจัง
3. การทาความสะอาดถนนลดฝุ่ นละออง ควรล้างถนนอย่างน้อยเดือนละครั้ง
เนื่องจากรถเก็บขยะบีบน้ าลงถนน และควรล้างถังขยะบ้าง
4. ควบคุมการเก็บขยะตามเวลาที่กาหนด เพิ่มถังขยะ และเก็บให้หมดทุกชิ้น
1. จัดระเบียบสายไฟเพื่อความปลอดภัยและสวยงาม ให้ลงดินถนนชนปรี ดาจาก
หน้าเทศบาลทุ่งสงไปจรดสี่ แยกชนปรี ดา หรื อถนนเส้นอื่นที่มีความเหมาะสม
2. สร้างเอกลักษณ์ที่เป็ นของเมืองทุ่งสง เพื่อการส่งเสริ มการท่องเที่ยว
3. ปรับปรุ งภูมิทศั น์สถานที่ต่าง ๆ ทุกชุมชน และศูนย์พฒั นาเด็กเล็กทุกศูนย์ แจก
พันธุ์ไม้เพื่อให้ปลูกริ มถนนหรื อบริ เวณต่าง ๆ
1. พัฒนาสวนสาธารณะพฤกษาสิ รินธรและถ้ าตลอด ให้เป็ นสถานที่
ออกกาลังกายและเป็ นแหล่งท่องเที่ยวหลักของเทศบาลเมืองทุ่งสง
2. ปรับปรุ งวัดโคกสะท้อนให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยว
3. เพิ่ม Wifi หรื อ อินเตอร์เน็ต ฟรี ให้ทวั่ ถึงทุกชุมชน
4. ขอศูนย์ ICT ชุมชน ทุกชุมชน
5. จัดการศึกษาเบื้องต้นแบบเรี ยนฟรี จริ ง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล หรื อจัด
โครงการสอนพิเศษในราคาย่อมเยา
6. ตรวจคัดกรองป้ องกันโรคติดต่อโควิด-19 จากผูท้ ี่จะเดินทางเข้าเมืองทุกจุด
1. ติดตั้งตูแ้ ดงให้ครบทุกชุมชน และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตารวจเข้ามาตรวจอย่าง
สม่าเสมอเพื่อลดปั ญหายาเสพติด ดูแลความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินของ
ประชาชน
2. ปรับปรุ งระบบไฟส่องสว่างถนนและซอย โดยเฉพาะจุดเสี่ ยง เช่น บริ เวณหน้า
โรงแรม 7 ชั้น เป็ นต้น
3. ป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดในชุมชนอย่างจริ งจังและให้มีความยัง่ ยืน
4. สร้างสะพานลอยระหว่างช่วงโรงเรี ยนเสริ มปั ญญาและห้างสหไทย เพื่อให้
นักเรี ยนและประชาชนมีความสะดวกในการข้ามถนนช่วงชัว่ โมงเร่ งด่วน
1. รณรงค์ให้ปลูกต้นไม้ริมถนนเพื่อความสวยงามและความร่ มรื่ น สร้างป่ า
ชุมชน เพื่อการลดโลกร้อน
2. รณรงค์ปลูกจิตสานึกให้อนุรักษ์แม่น้ า ลาคลอง ห้วยหนอง ลาเหมือง การ
สร้างฝายน้ าล้นประเภทต่าง ๆ การป้ องกันการบุกรุ กริ มแม่น้ าลาคลอง
3. ขุดลอกคูคลองให้มีความสะอาด โดยเฉพาะคลองตม
4. รณรงค์ให้ประชาชนลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม
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8 การระบายน้ า/
การป้ องกันน้ าท่วม
9

ลานกีฬา/อุปกรณ์กีฬา

10

การสร้างอาชีพ/
เศรษฐกิจ

11
12

กล้องวงจรปิ ด CCTV
การบริ หารจัดการ

13

ประเพณี วฒั นธรรม

14

ระบบน้ า

15

ถนน

16

หอกระจายข่าว

17

ระบบไฟฟ้า

18

ช่วยเหลือ
กลุ่มผูเ้ ปราะบาง

ความต้ องการทีใ่ ห้ เทศบาลเมืองทุ่งสงดาเนินการเป็ นเรื่ องเร่ งด่ วนระดับเมือง
1. ขุดลอกคูคลอง/ท่อระบายน้ า/คูระบายน้ า ตามจุดต่าง ๆ อย่างน้อยเดือนละ
2 ครั้ง เพื่อป้ องกันน้ าท่วมซ้ าซาก
2. กาหนดแผนงาน/โครงการเพื่อป้ องกันและแก้ไขปั ญหาน้ าท่วมอย่างยัง่ ยืน
1. ส่งเสริ มการออกกาลังกายอย่างจริ งจัง เช่น การจัดหาอุปกรณ์กีฬา เครื่ องเล่น
เด็ก มาทดแทนของเก่าที่ชารุ ด ปรับปรุ งพื้นสนาม เป็ นต้น
2. ปรับพื้นที่หนองป่ าแก่ ให้เป็ นสถานที่พกั ผ่อนและออกกาลังกายของเทศบาล
เมืองทุ่งสง
3. สร้างสนามเด็กเล่นโรงเรี ยนอนุบาลในศูนย์จกั รกล ชุมชนหมู่บา้ นพัฒนา
4. เพิ่มสนามกีฬาออกกาลังกายที่มีมาตรฐาน
1. ส่งเสริ มอาชีพให้กบั ประชาชน ผูท้ ี่มารายได้นอ้ ย และผูว้ า่ งงาน
2. จัดหางานให้กบั นักศึกษาที่จบใหม่ในแหล่งงานในเครื อเทศบาลเมืองทุ่งสง
3. ช่วยประชาสัมพันธ์ตลาดชั้น 2 อย่างจริ งจังและเป็ นรู ปธรรม
1. ติดตั้งกล้องวงจรปิ ด CCTV ให้ครบทุกจุดที่ขอ โดยเฉพาะจุดเสี่ ยง (โดยด่วน)
1. เทศบาลควรพบประชาชนอย่างน้อย ปี ละ 3 ครั้ง
2. ปรับปรุ งระบบการแจ้งข่าวสารต่าง ๆ จากหน่วยงานราชการ
3. จัดสรรงบประมาณสวัสดิการค่าตอบแทนให้กบั ประธานชุมชนและ
คณะกรรมการชุมชน เพื่อเป็ นการสร้างขวัญและกาลังใจในการทางาน
4. ดูแลโครงการการฉี ดพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อบนถนนสายต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์อย่าง
แท้จริ ง
1. ส่งเสริ มประเพณี วฒั นธรรมด้านต่าง ๆ ให้ทุกชุมชนอย่างจริ งจัง
2. รณรงค์การใช้คาหรื อภาษาสุภาพ
1. ปรับปรุ งและซ่อมแซมระบบน้ าประปาชุมชนที่ไม่ไหลหรื อไหลช้า
2. ควรสร้างฝายน้ าล้นประเภทต่าง ๆ และสร้างเขื่อนบริ เวณคลองท่าโหลน เพื่อ
กักน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง
1. ซ่อมแซมถนนที่ชารุ ดในบางพื้นที่
2. ตีเส้นจราจรทุกถนน เช่น ถนนบ้านในหวัง ซอย 3-4 ถนนตลาดใน ซอย 1-3
ถนนชุมชนทุ่งสง-นาบอน เป็ นต้น
1. ติดตั้งหอกระจายข่าวให้ครบทุกชุมชน (โดยด่วน) เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ต่าง ๆ
1. ตัดกิ่งไม้ที่ติดกับสายไฟฟ้า
2. สารวจและปรับปรุ งหลอดไฟฟ้าที่ชารุ ด
3. เพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟ ป้ องกันกระแสไฟฟ้าตก
1. ดูแลและให้การช่วยเหลือผูส้ ูงอายุ คนพิการ และผูย้ ากไร้ ที่ช่วยเหลือตัวเอง
ไม่ได้
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(ข้ อมูลได้ จากการเก็บแบบสอบถาม)
ตารางที่ 78 สรุปความคิดเห็นทัว่ ไปและข้ อเสนอแนะ (ข้ อมูลได้ จากการเก็บแบบสอบถาม)
ลาดับ
ประเด็น
ความคิดเห็นทัว่ ไปและข้ อเสนอแนะ
1
ในช่วง 1 ปี ที่ผา่ นมา
1. การทาท่อระบายน้ า ขุดลอกคูคลอง เพื่อป้ องกันน้ าท่วม จัดการปัญหา
ท่านคิดว่างานด้านใดของ น้ าท่วม การบริ หารจัดการน้ าท่วม การป้ องกันและแก้ไขปั ญหาน้ าท่วม
เทศบาลเมืองทุ่งสงที่มี
คูคลองระบายน้ าตามแหล่งต่าง ๆ น้ าไหลสะดวกดี จัดการทาท่อระบายน้ าที่
การพัฒนาอย่างชัดเจน
ดีข้ ึน น้ าไหลลงท่อระบายเร็ ว เพราะเทศบาลได้ขดุ ลอกท่อระบายน้ าให้
ที่สุด
กว้างขวางขึ้น การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย (18 คน)
2. โครงสร้างพื้นฐาน การก่อสร้าง การปรับปรุ งถนน สะพานยกระดับ
ก่อสร้างทางสาธารณะ การสร้างถนนใหม่ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
(10 คน)
3. พัฒนาความเจริ ญก้าวหน้าให้ทนั สมัย มีความเจริ ญขึ้น แก้ไขปั ญหา
เศรษฐกิจ การทาหลาดชุมทางวันอาทิตย์ (4 คน)
4. การคัดแยกขยะ การจัดการขยะ (3 คน)
5. ดูแลสวนสาธารณะให้มีที่ออกกาลังกาย เพิ่มสถานที่ออกกาลังกาย (3 คน)
6. การศึกษา (3 คน)
7. การบริ การสังคมและสวัสดิการ คุณภาพชีวติ ด้านความเป็ นอยูข่ องชุมชน
(2 คน)
8. ด้านกีฬา (2 คน)
9. การจัดการเรื่ องน้ าเสี ยในคลอง (1 คน)
10. การดูแลความปลอดภัย (1 คน)
11. การส่งเสริ มวัฒนธรรม (1 คน)
12. การสร้างตึก สานักงานเทศบาลหลังใหม่ (1 คน)
13. ดีอยูแ่ ล้ว (1 คน)
2
ท่านมีความต้องการให้
1. การจราจรติดขัด เพราะมีอบุ ตั ิเหตุเกิดขึ้นบ่อย ถนนเป็ นหลุมบ่อมาก
เทศบาลเมืองทุ่งสง
เกินไป บางเส้นทางถนนเป็ นหลุมเป็ นบ่อ บางจุดลึกมากทาให้เกิดอันตราย
ปรับปรุ งการดาเนินงาน เวลาขับรถ และการจราจรติดขัดมาก รถเพิ่มขึ้นจานวนมาก การจอดรถยนต์
ในเรื่ องใดมากที่สุด
ในตลาดสดไม่เป็ นระเบียบ การจอดรถซ้อนคัน การวางพื้นที่ขายของบนทาง
เพราะอะไร
เท้า ปล่อยให้คนเดินบนถนน เพราะติดขัดมาก ๆ ช่วงเช้ารถติดมาก จัด
ระเบียบจราจรทางถนนยังไม่ทวั่ ถึงในช่วงเวลาเร่ งด่วน ควรจัดวันรถจอด
วันคู่ วันคี่ ขยายพื้นที่เมืองทุ่งสง (23 คน)
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ความคิดเห็นทัว่ ไปและข้ อเสนอแนะ
2. ถนนไม่เรี ยบ ไม่เสมอ เป็ นหลุม ทาให้การเดินทางไม่สะดวก ไม่อยากให้
ท่อระบายน้ ามาอยูข่ า้ งถนน ความสะอาดบนท้องถนน แสงสว่างตามถนน
การป้ องกันอุบตั ิเหตุ (10 คน)
3. ขยะ การเก็บขยะ ความสะอาด และจุดทิ้งขยะ เพราะจะได้ดูเป็ นระเบียบ
(6 คน)
4.การติดตั้งไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภคยังมีคุณภาพด้อยมาก ไฟในท้องถนน
เพราะเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของ
สายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ เพราะบางจุดไม่ปลอดภัย และหลายจุดที่ดูเกะกะ
(5 คน)
5. สิ่ งแวดล้อม เพิ่มต้นไม้ ดอกไม้ ให้ดูสวยงาม (สถานีรถไฟ) จัดการกลิ่นน้ า
เสี ยในชุมชน ยุง แมลงสาบ และหนู มีมาก มีผปู ้ ่ วยด้วยสัตว์เหล่านี้มาก
(4 คน)
6. ยาเสพติด เพราะเรื่ องที่ควรแก้ไขมากที่สุด การรักษาความปลอดภัยใน
ชุมชน การพัฒนาความรู ้แกเด็กและเยาวชน (3 คน)
7. ทางเท้าควรมีการตรวจ เพราะมีการตั้งแผงบนทางเท้า ช่วยจัดการปั ญหา
หมาที่ข้ บี นทางเท้าและหน้าร้าน เพราะมีบุคคลที่พาสุนขั มาขี้ตามทางเดิน
และหน้าร้าน (3 คน)
8. ทุก ๆ ปี เมื่อฝนตกหนัก น้ าท่วมทุกปี การระบายน้ าล่าช้า เสี ยหายมาก
(3 คน)
9. สะพานลอย 3 ปี แล้วยังไม่เสร็ จ (2 คน)
10. ประปาของเทศบาล เพราะน้ ามีความขุ่นมาก ไม่สามารถใช้ในการ
อุปโภคได้ บางครั้ง บางวันน้ าไม่ไหลทาให้ไม่มีน้ าใช้เลย (1 คน)
ท่ านคิดว่ าเทศบาลเมืองทุ่งสงมีจดุ เด่ นจุดด้ อยเรื่ องอะไร
3.1 มีจุดเด่นเรื่ องอะไร
1. การบริ หารจัดการน้ าท่วม แก้ปัญหาน้ าท่วม ป้ องกันน้ าท่วม คูระบายน้ า
ลาคลองสะอาด น้ าไม่ท่วม (8 คน)
2. เมืองเศรษฐกิจ เป็ นจุดศูนย์กลางการเดินทาง เส้นทางผ่านเยอะ
หลาดชุมทาง ประชาชนมีอาชีพเสริ ม ได้มีรายได้จากการขายสิ นค้าในหลาด
ชุมทาง (8 คน)
3. การบริ หารจัดการที่ดี การประชาสัมพันธ์ งานด้านวัฒนธรรมประเพณี
การประชาสัมพันธ์เข้าถึงประชาชน ได้รับรางวัลอยูต่ ลอด (4 คน)
4. กีฬา เป็ นเจ้าภาพแข่งกีฬาทุกประเภท สุดยอด (4 คน)
5. ถนนเส้นทาง (2 คน)
6. การศึกษา (2 คน)
7. การดูแลรักษาความสะอาด (1 คน)
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8. วัฒนธรรม (1 คน)
9. รณรงค์สิ่งแวดล้อม (1 คน)

4

10. เทคโนโลยี (1 คน)
11. การรักษาความสะอาด (1 คน)
12. โทรทัศน์บริ เวณสี่ แยก เด่นเรื่ องการโฆษณาและห้างร้านต่าง ๆ (1 คน)
3.2 มีจุดด้อยเรื่ องอะไร
1. การจัดระเบียบถนน การจัดระเบียบการจราจร โดยเฉพาะในเทศกาล
ต่าง ๆ สิ่ งกีดขวาง ที่จอดรถ เช่น เก้าอี้ จักรยาน เป็ นต้น การจราจรติดขัด การ
เอาถนนเป็ นที่ขายของ (19 คน)
2. ฝนตกน้ าท่วม ปั ญหาน้ าท่วมช่วงหลัง ๆ จะท่วมบ่อยทุกปี ทาให้เกิดความ
เสี ยหาย ท่อระบายน้ า ถนนชารุ ดบางพื้นที่ (7 คน)
3. ความสะอาดในชุมชน มีคนเลี้ยงหมูในชุมชน ทาให้มีกลิ่นมาก และทาให้
สุขภาพไม่ดี (3 คน)
4. ถนนเป็ นหลุมเป็ นบ่อ ถนนปะแล้วปะอีก (3)
5. ขาดความจริ งจังจริ งใจของผูบ้ ริ หาร ระบบการดูแล บริ หารงานในพื้นที่
(แย่มาก) (2 คน)
6. แสงสว่างตามท้องถนน (1 คน)
7. การให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการดาเนินการเรื่ องต่าง ๆ (1 คน)
8. ปั ญหายาเสพติด และการดูแลผูป้ ่ วยติดเตียงและผูพ้ ิการ (1 คน)
9. การให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการบริ หาร (1 คน)
ข้ อเสนอแนะต่อการการดาเนินงาน
4.1 ด้านโครงสร้าง
1. ระบบไฟฟ้า สายไฟฟ้า ไฟดับบ่อย ไม่ค่อยแก้ไข (5 คน)
พื้นฐาน
2. การก่อสร้างบารุ งรักษาถนนควรก่อสร้างให้เรี ยบร้อยและเกิดความ
สะดวกสบายควรมีการบริ การที่รวดเร็ วขึ้น ปรับปรุ งถนนในชุมชนที่มีหญ้า
ปกคลุมมาก (4 คน)
3. อยากให้มีสวนหย่อมสวยงาม สถานที่ออกกาลังกาย (3 คน)
4. จุดบริ การ WiFi ฟรี น่าจะเพิ่มขึ้น อินเทอร์เน็ทไม่ทวั่ ถึง สายไฟระโยง
ระยางไม่เรี ยบร้อย (2 คน)
5. เส้นทางการทาถนนเพิม่ ขึ้นและกีดขวางการจราจร (1 คน)
6. ระบบสาธารณูปโภคต้องยกระดับ (1 คน)
7. มีการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง และติดตามการใช้งานอย่างต่อเนื่อง (1 คน)
4.2 ด้านการศึกษา
1. พัฒนาภาษาอังกฤษให้กบั เด็ก เด็กยังอ่านหนังสื อไม่ออก (ภาษาไทยและ
และภาษาอังกฤษ) ส่งเสริ มด้านภาษาอังกฤษตั้งแต่อนุบาล ส่งเสริ มการสอน
ภาษาอังกฤษ ด้านภาษาต่างประเทศให้กบั นักเรี ยน ให้สามารถใช้
ภาษาอังกฤษของนักเรี ยนในชีวติ ประจาวัน (7 คน)
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4.3 ด้านสาธารณสุข

ความคิดเห็นทัว่ ไปและข้ อเสนอแนะ
2. ดูแลอาหารกลางวันเด็กให้เพียงพอ ดูแลอาหารกลางวันให้ถูกสุขลักษณะ
(4 คน)
3. พัฒนาด้านการเรี ยนการสอน ควรสอนทาความเข้าใจกับเด็กให้มากขึ้น
ส่งเสริ มกิจกรรมทั้งทางด้านภาษา วัฒนธรรม ศาสนา (3 คน)
4. สร้างความร่ วมมือกับต่างสถาบัน มีการนาความรู ้ใหม่ ๆ มาเสริ มสร้าง
พัฒนาการแก่เด็กในเขต (2 คน)
5. มีขอ้ แตกต่างของโครงการ EP และโครงการทัว่ ไปในโรงเรี ยนเทศบาล
ชัยชุมพล ถึงข้อเปรี ยบเทียบระหว่างคนมีเงินและคนทัว่ ไปของโครงการใน
โรงเรี ยน ดูแล้วมีความเหลื่อมล้ า แบ่งแยกระหว่างคนมีเงินและคนมีเงินน้อย
ซึ่งทุกคนอยากให้บุตรหลานเรี ยนเหมือนกันแต่ทาไม่ได้ (2 คน)
6. มีการส่งเสริ มครบทุกชนชั้น (1 คน)
7. การส่งเสริ มให้นกั เรี ยนมีกิจกรรมแข่งขันทักษะด้านความรู ้อย่างต่อเนื่อง
หลากหลายเพื่อพัฒนาส่งเสริ มสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น (1 คน)
8. การบารุ งอาคาร (1 คน)
9. ต้องพยายามให้นกั เรี ยนในเขตได้เรี ยน 100% (1 คน)
10. การศึกษาไปได้ดีและได้รับรางวัลอยูต่ ลอด (1 คน)
11. ดีมาก (1 คน)
12. ดี (1 คน)
1. ควรมีการเยีย่ มบ้านและจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อป้ องกันโรคในชุมชนอย่าง
ต่อเนื่องและทัว่ ถึง อสม. เยีย่ มชุมชนทุกบ้าน มี อสม. หมู่บา้ น แต่ไม่มี
ประสิ ทธิภาพในการดูแลชุมชน (5 คน)
2. จัดการยุงลายตามท่อน้ า การป้ องกันโรคไข้เลือดออก (4 คน)
3. น่าจะมีส่วนร่ วมกับชาวบ้านให้มากขึ้น ควรมีการกระจายข่าวสารให้
ชัดเจน ว่าควรปฏิบตั ิอย่างไรไปในทิศทางใด (2 คน)
4. อยากให้มีถงั ขยะมากกว่านี้ เพราะประชาชนที่อาศัยตามหมู่บา้ นต้อง
ออกมาทิ้งขยะไกลมากไม่สะดวก ทั้งที่การเก็บค่าขยะก็เท่ากับทุกครัวเรื อน
(1 คน)
5. การบริ การของสถานพยาบาล ควรเป็ นกัลยาณมิตรกับทุกคน (1 คน)
6. มาตรฐานอาหารในตลาดสด (1 คน)
7. บริ เวณก่อสร้างประชาชนจะเป็ นโรคทางเดินหายใจ (1 คน)
8. อยากให้เจ้าหน้าที่พน่ ยุง (พ่นควัน) มาฉี ดพ่นอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และ
ให้ทางานอย่างมประสิ ทธิภาพ (1 คน)
9. ควรขุดลอกคูคลองบ้าง เพราะมันสกปรกมาก (1 คน)
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ความคิดเห็นทัว่ ไปและข้ อเสนอแนะ
4.4 ด้านบริ การสังคมและ 1. พัฒนาความเป็ นอยูข่ องผูส้ ูงอายุ บริ การสังคมและสวัสดิการผูส้ ูงอายุ ดูแล
สวัสดิการ
ผูส้ ูงอายุให้มากขึ้น ควรดูแลผูส้ ูงอายุให้ทวั่ ถึง (5 คน)
2. ใช้งบประมาณไม่เกิดกับชุมชน ควรใช้งบประมาณมาพัฒนาชุมชน
มากกว่าพาคนในชุมชนไปเที่ยว ไปแล้วไม่เกิดประโยชน์ ไม่คุม้ งบประมาณ
ของหลวง (2 คน)
3. ควรสนับสนุนให้เกิดสวัสดิการที่ดีข้ ึนในชุมชนในรู ปแบบที่เหมาะสมขึ้น
ในแต่ละพื้นที่เพิม่ มากขึ้น ควรปรับปรุ งคุณภาพชีวติ และแนวคิดของคนใน
สังคม ความเป็ นอยู่ การพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน (2 คน)
4. มีการส่งเสริ มและสนับสนุนด้านสวัสดิการให้แก่ประชาชนเป็ นอย่างดี
(1 คน)
5. เราไม่ตอ้ งการสวัสดิการ แต่ตอ้ งการความเป็ นอยูข่ องคนในชุมชนให้ดีข้ ึน
มีอาชีพ มีงานรองรับ ไม่ใช่ขอเงินจากรัฐบาลมาช่วยเหลือเพียงอย่างเดียว
(1 คน)
6. ปานกลาง (1 คน)
4.5 ด้านการจัดการด้าน 1. การดูแลการแยกขยะ ควรส่งเสริ มการลดปริ มาณขยะมูลฝอยและการคัด
สิ่ งแวดล้อมและ
แยกขยะ เพื่อส่งเสริ มให้ประชาชนนากลับมาใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น (2 คน)
ทรัพยากร
2. ท่อระบายน้ า ไม่เสร็จ ไม่มีการจัดการวางแผน (2 คน)
3. ความสะอาด เส้นทางหมูบ่ า้ นหญ้ารก วัชพืชคลุมเสาไฟฟ้า ขาดเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบ (2 คน)
4. ฝุ่ นเยอะ (1 คน)
5. การปลูกต้นไม้ (1 คน)
6. บ่อบาบัดจุดต่าง ๆ ต้องมีที่น้ าออกจากเขตเทศบาล (1 คน)
7. การพัฒนาด้านสิ่ งแวดล้อมเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง (1 คน)
8. การบารุ งถนน การตัดหญ้าตามถนนในซอยให้เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
(1 คน)
4.6 ด้านการพัฒนา
1. เสริ มสร้างอาชีพให้กบั ชุมชน รายได้เสริ มผูม้ ีรายได้นอ้ ย ฝึ กอาชีพให้กบั
เศรษฐกิจชุมชนและ
แม่บา้ น ผูว้ า่ งงาน สร้างรายได้โดยหาตลาด ลดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ส่งเสริ ม
อาชีพ
ให้ชุมชนมีรายได้เป็ นรู ปธรรม (12 คน)
2. เศรษฐกิจของประชาชนเพิ่มรายได้ รายได้นอ้ ยไม่เพียงพอกับเศรษฐกิจ
ปั จจุบนั (3 คน)
3. ภาพรวมการพัฒนาเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง (1 คน)
4. พัฒนาไม่ทวั่ ถึง ถึงเฉพาะประธานชุมชนและคนเกี่ยวข้อง (1 คน)
5. ไม่ได้มีอาชีพอะไรที่เทศบาลสนับสนุน (1 คน)
6. พอใช้ (1 คน)
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4.7 ด้านการรักษาความ
สงบปลอดภัยในชุมชน

4.8 ด้านการป้ องกันและ
บรรเทา
สาธารณภัย

4.9 ด้านการทานุบารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

4.10 ด้านการบริ หาร
จัดการเทศบาล

ความคิดเห็นทัว่ ไปและข้ อเสนอแนะ
1. ปั ญหายาเสพติด ปราบปรามยาเสพติดในชุมชน (8 คน)
2. หลอดไฟฟ้าสาธารณะขาดบ่อย แสงสว่างบางจุดไม่เพียงพอ มีระบบแสง
สว่างที่เพียงพอ มีกล้องวงจรปิ ด ปากทางเข้าซอยแต่ละซอย (3 คน)
3. น่าจะมีการตรวจเฝ้าระวังของแต่ละชุมชน การตั้งตูต้ รวจของตารวจ
สายตรวจ ตามหมู่บา้ นและซอยต่าง ๆ อยากให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจตราเพิ่มขึ้น
เนื่องจากมีวยั รุ่ นมัว่ สุมมาก โดยเฉพาะบ้านเช่าต่าง ๆ ไม่ใช่คนในพื้นที่
(3 คน)
4. ไม่ชดั เจน ยังมีลกั เล็กขโมยน้อยเกิดขึ้นบ่อยครั้ง (1 คน)
5. สร้างจิตสานึกการมีส่วนร่ วมของประชาชน (1 คน)
6. ภาพรวมการดาเนินงานในด้านนี้เป็ นไปได้ดว้ ยดี (1 คน)
1. พัฒนาท่อระบายน้ า ซ่อมแซมคูระบายน้ า (3 คน)
2. บริ หารจัดการน้ าท่วม การเฝ้าระวังน้ าท่วม (2 คน)
3. การช่วยเหลือขั้นต้นจากภัยพิบตั ิน้ าท่วม ไม่ค่อยมีเจ้าหน้าที่เทศบาลเข้ามา
ดูแล (2 คน)
4. มีความรวดเร็ ว เพิ่มการป้ องกันโดยการประชาสัมพันธ์ (1 คน)
5. มีการป้ องกันการเกิดภัยพิบตั ิอย่างสม่าเสมอ (1 คน)
6. ป้ องกันสุดฝี มือ แต่บรรเทาไม่เป็ นรู ปธรรม (1 คน)
7. พอใช้ (1 คน)
1. จัดให้มีการแข่งขันประกวด เพิ่ม/ส่งเสริ มประเพณี ด้ งั เดิมให้เพิม่ ขึ้น การ
รักษาวัฒนธรรมของชุมชน (3 คน)
2. ส่งเสริ มให้มีการแต่งกายตามเทศกาลนั้น ๆ มีการพัฒนาและทานุบารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมอีกทั้งยังมีการส่งเสริ มอย่างสม่าเสมอ (2 คน)
3. เทศกาลประเพณี ชกั พระดึงดูดรายได้ (1 คน)
4. พอใช้ (1 คน)
1. ประชาชนไม่มีส่วนร่ วม ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น (3 คน)
2. เปิ ดเผยข้อมูลให้ตรวจสอบได้ (1 คน)
3. ทางานให้เห็นเป็ นรู ปธรรม ทาให้เกิดผลประโยชน์กบั ความต้องการของ
ชุมชนแต่ละชุมชนในแต่ละท้องที่ (1 คน)
4. ไม่ค่อยพบประชาชน (1 คน)
5. ควรมีการช่วยเหลือเวลาน้ าท่วมให้ทวั่ ถึงกว่าที่ผา่ น ๆ มา (1 คน)
6. ลงมาดูแลปากท้องชาวบ้าน เข้ามาดูแลการจราจร พัฒนาตลาด ทาความ
สะอาดจัดการให้เรี ยบร้อย (1 คน)
7. พอใช้ (1 คน)
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4.11 ด้านการรักษาความ
สะอาด

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
เพิ่มเติม

ความคิดเห็นทัว่ ไปและข้ อเสนอแนะ
1. เพิ่มถังขยะ ควรแยกถังขยะ (7 คน)
2. จัดถังขยะเพิ่ม และเก็บขยะให้ตรงเวลา ขยะที่ลน้ อยูน่ อกถัง ขยะที่ตกข้าง
ถัง พนักงานไม่เก็บ ควรเก็บกวาดขยะบนท้องถนนให้สะอาดเรี ยบร้อย
(4 คน)
3. รักษาความสะอาดในตลาดสด เรื่ องขยะ (3 คน)
4. วัชพืชตามเส้นทาง ต้องเพิ่มความถี่ในการพัฒนามากกว่านี้ (2 คน)
5. ยังไม่ดีพอ เพราขยะบางส่วนยังจัดการไม่ดีพอ ยังทิ้งขยะไม่เป็ นที่ รณรงค์
เก็บขยะให้บ่อยครั้ง (2 คน)
6. ดีมาก ๆ (2 คน)
7. ช่วยรักษาความสะอาดในตลาดสด มีกลิ่นเหม็น (1 คน)
8. เวลารถเก็บขยะมาเก็บขยะ บีบน้ าปล่อยน้ าทิ้งที่บนถนน ส่งกลิ่นเหม็น
(1 คน)
9. การจัดการขยะในลาคลอง (1 คน)
10. เพิม่ จิตสานึก/หน้าที่ของพลเมืองให้รักษาพื้นที่ไม่ทิง้ ขยะ (1 คน)
11. บริ เวณสวนหลวง ร.5 ควรให้มีการวางถังขยะให้มากกว่าเดิม และควรมี
ป้ ายบอกการฝ่ าฝื นผิดระเบียบที่ชดั เจนและควรมีเจ้าหน้าที่ตรวจตราบ้าง และ
ในส่วนของลูเ่ ดิม วิง่ ควรจัดสรรงบมาพัฒนาบ้าง ในส่วนของชุมชน
ยุทธศาสตร์ถงั ขยะมีนอ้ ยเกินไปและค่อนข้างจะชารุ ด (1 คน)
12. เป็ นสิ่ งที่ดีที่สุดที่ประชาชนในเทศบาลได้รับ (1 คน)
13. ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ คนเยอะ ขยะก็เยอะ ในคูคลองต่าง ๆ เช่น
สี่ แยกชนปรี ดา ส่งกลิ่นเหม็น เป็ นต้น (1 คน)
14. ควรมีการล้างถนน หลังจากน้ าท่วม เพราะท่วมทุกปี (1 คน)
15. ควรมีถงั ขยะให้แต่ละบ้าน (1 คน)
16. จัดดูแลถนนหนทาง เก็บกวาดขยะให้เรี ยบร้อย เก็บขยะเป็ นเวลาให้ถูก
สุขลักษณะ (1 คน)
17. ดีมาก (1 คน)
1. สท. ในเขตรับผิดชอบตัวเอง ต้องลงมาดูแลให้มากกว่านี้ เพราะตัวเองรู ้วา่
ชุมชนมีความต้องการอะไร และอะไรยังไม่มี ไม่เหมือนตอนลงมาหาเสี ยง
เลือกตั้ง (2 คน)
2. พนักงานเก็บขยะควรที่จะเพิ่มเงินเดือนสูง ๆ และสวัสดิการที่ดี ต้องอยูก่ บั
สิ่ งสกปรกเป็ นผูเ้ สี ยสละตัวเอง (1 คน)
3. ช่วยติดตามดูแลและดาเนินการพื้นที่รกร้างในซอยยุทธศาสตร์ 6 เป็ น
แหล่งเพาะพันธุ์ยงุ และเป็ นที่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานโดยเฉพาะงู ซึ่งทา
ความเดือดร้อนกับผูอ้ าศัยในบริ เวณดังกล่าว (1 คน)
4. ขอให้เทศบาลลงมาดูแลทุกชุมชนให้เสมอภาค (1 คน)
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5.10 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ีต่อการดาเนินงานตามภารกิจ
ต่ าง ๆ ของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 5 ปี ย้อนหลัง (ประจาปี 2558-2562)
ตารางที่ 79 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการดาเนินงานตามภารกิจต่ าง ๆ ของ
เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 5 ปี ย้ อนหลัง (ประจาปี 2558-2562)
ด้ าน
ค่ าเฉลีย่
ระดับความพึงพอใจ
2558 2559 2560 2561 2562 2558 2559 2560 2561 2562
1. โครงสร้างพื้นฐาน
3.284 3.235 3.260 3.428 3.529 ปาน ปาน ปาน ปาน มาก
กลาง กลาง กลาง กลาง
2. การศึกษา
3.333 3.257 3.328 3.472 3.511 ปาน ปาน ปาน ปาน มาก
กลาง กลาง กลาง กลาง
3. สาธารณสุข
3.217 3.153 3.235 3.467 3.518 ปาน ปาน ปาน ปาน มาก
กลาง กลาง กลาง กลาง
4. บริ การสังคมและ
3.480 3.283 3.316 3.395 3.524 ปาน ปาน ปาน ปาน มาก
สวัสดิการ
กลาง กลาง กลาง กลาง
5. การจัดการด้านสิ่ งแวดล้อม 3.198 3.141 3.177 3.291 3.440 ปาน ปาน ปาน ปาน ปาน
และทรัพยากร
กลาง กลาง กลาง กลาง กลาง
6. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 3.218 3.121 3.112 3.228 3.411 ปาน ปาน ปาน ปาน ปาน
และอาชีพ
กลาง กลาง กลาง กลาง กลาง
7. การรักษาความสงบ
3.294 3.186 3.231 3.444 3.458 ปาน ปาน ปาน ปาน ปาน
ปลอดภัยในชุมชน
กลาง กลาง กลาง กลาง กลาง
8. การป้ องกันและบรรเทา
3.294 3.186 3.231 3.272 3.423 ปาน ปาน ปาน ปาน ปาน
สาธารณภัย
กลาง กลาง กลาง กลาง กลาง
9. การทานุบารุ ง
3.383 3.270 3.280 3.560 3.601 ปาน ปาน ปาน มาก มาก
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
กลาง กลาง กลาง
10. การบริ หารจัดการ
3.207 3.138 3.212 3.346 3.491 ปาน ปาน ปาน ปาน ปาน
เทศบาล
กลาง กลาง กลาง กลาง กลาง
รวม
3.305 3.199 3.273 3.403 3.495 ปาน ปาน ปาน ปาน ปาน
กลาง กลาง กลาง กลาง กลาง
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5.11 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ีต่อการดาเนินงานตามนโยบาย
เร่ งด่ วน (วาระท้ องถิ่นเมืองทุ่งสง) 5 เรื่ องของผู้บริ หารเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช 5 ปี ย้อนหลัง (ประจาปี 2558-2562)
ตารางที่ 80 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการดาเนินงานตามนโยบายเร่ งด่ วน
(วาระท้ องถิ่นเมืองทุ่งสง) 5 เรื่ องของผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 5 ปี ย้ อนหลัง
(ประจาปี 2558-2562)
ด้ าน
ค่ าเฉลีย่
ระดับความพึงพอใจ
2558 2559 2560 2561 2562 2558 2559 2560 2561
1. จัดความเป็ นระเบียบ
3.290 3.246 3.261 3.428 3.529 ปาน ปาน ปาน ปาน
เรี ยบร้อยของบ้านเมือง
กลาง กลาง กลาง กลาง
ปรับปรุ งถนน ทางเท้า ปรับภูมิ
ทัศน์เมือง และยกระดับ
มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อจัดทา
ฐานข้อมูลและจัดระเบียบการ
ขายสิ นค้าหาบเร่ แผงลอยใน
เขตเทศบาลให้สาเร็ จ
2. สานต่อแผนป้ องกันและ
3.332 3.197 3.195 3.272 3.423 ปาน ปาน ปาน ปาน
แก้ไขปั ญหาภัยพิบตั ิอทุ กภัย
กลาง กลาง กลาง กลาง
วาตภัย และดินโคลนถล่ม
ควบคู่กบั การป้ องกันภัยแล้งที่
ส่งผลกระทบต่อชีวติ ความ
เป็ นอยูแ่ ละอาชีพของคนใน
ท้องถิ่นอย่างยัง่ ยืน
3. พัฒนารายได้ เพิ่ม
3.225 3.128 3.110 3.307 3.464 ปาน ปาน ปาน ปาน
ประสิ ทธิภาพการใช้
กลาง กลาง กลาง กลาง
งบประมาณ และการบริ หาร
ทรัพย์สินของเทศบาล
ขับเคลื่อนการพัฒนาศูนย์
กระจายสิ นค้าระบบรางภาคใต้ทุ่งสงให้สาเร็จ โดย
ประสานงานเชิงรุ กกับกลไก
ภาครัฐ เอกชน และ
ประชาสังคมทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ และขับเคลื่อน
โครงการสถานีขนส่งย่อยให้

2562
มาก

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง
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ด้ าน
2558
เสร็ จสมบูรณ์ เชื่อมโยงการใช้
งานกับสถานีขนส่งอาเภอ
ทุ่งสง เพื่อนามาซึ่งรายได้ใน
การพัฒนาเมืองในอนาคต
4. สนองนโยบายเร่ งด่วนของ 3.175
รัฐบาล และจังหวัด
นครศรี ธรรมราชในเรื่ อง
ยาเสพติด โดยป้ องกันกลุ่มเสี่ ยง
และประชาชนในท้องถิ่นไม่ให้
เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
และส่งเสริ มให้ผตู ้ ิดยาเสพติด
ได้รับการบาบัดรักษาให้
กลับมาเป็ นคนดีของสังคม ตาม
แนวทาง “เมืองสี ขาว หัวใจสี
เขียว”
5. กาหนดมาตรการ “เมืองสี
3.195
ขาว หัวใจสี เขียว”และ
ปฏิบตั ิการขั้นเด็ดขาดในการ
ขจัดอบายมุขและยาเสพติด
รวมทั้งบังคับใช้มาตรการ
ปฏิบตั ิตามวินยั จราจร และ
มาตรการประหยัดพลังงาน
ภายในองค์กรเทศบาลเมือง
ทุ่งสง
รวม
3.243

ค่ าเฉลีย่
2559 2560 2561

2562

2558

ระดับความพึงพอใจ
2559 2560 2561

3.148

3.195 3.420 3.361

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

3.167

3.228 3.438 3.434

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

3.177

3.212 3.373 3.442

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

2562
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5.12 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ีต่อการดาเนินงานตามนโยบาย
การพัฒนา 5 ด้ านของผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 5 ปี ย้อนหลัง
(ประจาปี 2558-2562)
ตารางที่ 81 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการดาเนินงานตามนโยบายการ
พัฒนา 5 ด้ านของผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 5 ปี ย้ อนหลัง (ประจาปี 2558-2562)
ด้ าน
ค่ าเฉลีย่
ระดับความพึงพอใจ
2558 2599 2560 2561 2562 2558 2559 2560 2561
1. นโยบายด้านการพัฒนา
3.382 3.267 3.319 3.459 3.526 ปาน ปาน ปาน ปาน
การศึกษา ส่งเสริ มการกีฬา
กลาง กลาง กลาง กลาง
ศิลปวัฒนธรรม จารี ตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้าง
ทุ่งสงเป็ น “เมืองแห่ งการเรี ยนรู้ ”
2. นโยบายด้านการพัฒนา
3.218 3.121 3.112 3.228 3.411 ปาน ปาน ปาน ปาน
กลาง กลาง กลาง กลาง
เศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพการ

2562
มาก

ปาน
กลาง

พัฒนาและส่งเสริ มการค้าขาย
ของผูป้ ระกอบการ ทุกประเภท
ทุกระดับ และชุมชน ให้สามารถ
เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และมีขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
3. นโยบายด้านด้านการพัฒนา
3.263 3.173
คุณภาพชีวติ ให้อยูด่ ีมีสุข อยูเ่ ย็น
เป็ นสุข อย่างยัง่ ยืน เพื่อดูแลความ
เป็ นอยูข่ องประชาชนให้มี
คุณภาพชีวติ ที่ดี บ้านเมืองสะอาด
และเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย มีความ
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
ปลอดอาชญากรรม มีสุขภาวะ
สุขอนามัยที่ดี มีความสุข มีความ
อบอุ่นในครอบครัวชุมชน
เข้มแข็ง และมีส่ิ งแวดล้อมที่ดี

3.233

3.397

3.504

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

มาก
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ด้ าน

ค่ าเฉลีย่
2558 2599 2560 2561
3.207 3.138 3.212 3.346

4. นโยบายด้านการพัฒนาระบบ
การบริ หารจัดการ เพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพในบริ หารงาน
เทศบาลเมืองทุ่งสงโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล ด้วยความโปร่ งใส
เป็ นธรรม ตรวจสอบได้ มุ่งผล
ประโยชน์ของประชาชนเป็ น
หลัก บูรณาการทุกภาคส่วน ให้มี
ส่วนร่ 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
3.257 3.206
และผังชุมชน พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ เพื่อรองรับการ
พัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม
การจัดการความเป็ นระเบียบ
เรี ยบร้อยของบ้านเมือง การจัด
การจราจร และภูมิทศั น์ของเมือง
การบริ หารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม และที่สาคัญอย่างยิง่
คือการจัดการภัยพิบตั ิอทุ กภัย
วาตภัย ดินถล่ม ภัยแล้ง และ
อัคคีภยั
รวม
3.266 3.181

2562
3.491

2558
ปาน
กลาง

ระดับความพึงพอใจ
2559 2560 2561
ปาน ปาน ปาน
กลาง กลาง กลาง

2562
ปาน
กลาง

3.234

3.350

3.476

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

3.262

3.356

3.481

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง
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5.13 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ีต่อการดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของเทศบาล 4 ยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช 5 ปี ย้อนหลัง (ประจาปี 2558-2562)
ตารางที่ 82 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาของเทศบาล 4 ยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 5 ปี ย้ อนหลัง
(ประจาปี 2558-2562)
ด้ าน
ค่ าเฉลีย่
ระดับความพึงพอใจ
2558 2559 2560 2561 2562 2558 2559 2560 2561
1. พัฒนาการศึกษา ศาสนา
3.452 3.267 3.321 3.477 3.527 ปาน ปาน ปาน ปาน
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และ
กลาง กลาง กลาง กลาง
การกีฬาแบบบูรณาการสู่
คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า
2. ร่ วมกันจัดวางผังเมือง
3.271 3.207 3.240 3.337 3.468 ปาน ปาน ปาน ปาน
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
กลาง กลาง กลาง กลาง
รักษาสิ่ งแวดล้อม ป้ องกัน
น้ าท่วม สู่เมืองน่าอยูอ่ ย่าง
ยัง่ ยืน
3. ร่ วมกันพัฒนาเศรษฐกิจ
3.246 3.159 3.206 3.301 3.469 ปาน ปาน ปาน ปาน
และสังคม สู่คุณภาพชีวติ ที่
กลาง กลาง กลาง กลาง
ดีกว่า
4. ปรับปรุ งและพัฒนาการ
3.223 3.148 3.215 3.346 3.491 ปาน ปาน ปาน ปาน
บริ หารจัดการองค์กรเทศบาล
กลาง กลาง กลาง กลาง
และองค์กรชุมชนสู่การ
บริ หารจัดการที่ดีโดยทุกภาคี
มีส่วนร่ วมแบบบูรณาการ
รองรับความเปลี่ยนแปลงสู่
เทศบาลอัจฉริ ยะ
รวม
3.298 3.195 3.262 3.365 3.489 ปาน ปาน ปาน ปาน
กลาง กลาง กลาง กลาง

2562
มาก

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

ปาน
กลาง
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5.14 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ีต่อการรักษาความสะอาดของ
เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 5 ปี ย้อนหลัง (ประจาปี 2558-2562)
ตารางที่ 83 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการรักษาความสะอาดของเทศบาล
เมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 5 ปี ย้ อนหลัง (ประจาปี 2558-2562)
ด้ าน
ค่ าเฉลีย่
ระดับความพึงพอใจ
2558 2559 2560 2561 2562 2558 2559 2560 2561
1. ถนนมีความสะอาดมาก
3.36 3.30 3.45 3.36 3.59 ปาน ปาน ปาน ปาน
น้อยเพียงใด ในช่วงเวลา
กลาง กลาง กลาง กลาง
05.00-07.00 น.
2. ถนนมีความสะอาดมาก
3.32 3.20 3.40 3.43 3.52 ปาน ปาน ปาน ปาน
น้อยเพียงใด ในช่วงเวลา
กลาง กลาง กลาง กลาง
09.00-12.00 น.
3. ถนนมีความสะอาดมาก
3.23 3.17 3.32 3.43 3.46 ปาน ปาน ปาน ปาน
น้อยเพียงใด ในช่วงเวลา
กลาง กลาง กลาง กลาง
13.00-16.00 น.
4. โดยภาพรวมถนนมีความ
3.29 3.24 3.40 3.38 3.48 ปาน ปาน ปาน ปาน
สะอาดมากน้อยเพียงใด
กลาง กลาง กลาง กลาง
5. ความพึงพอใจต่อการ
3.39 3.24 3.39 3.40 3.49 ปาน ปาน ปาน ปาน
ปฏิบตั ิหน้าที่กวาดขยะของ
กลาง กลาง กลาง กลาง
เจ้าหน้าที่เพียงใด
6. ความพึงพอใจต่อการเก็บ/ 3.18 3.16 3.27 3.33 3.46 ปาน ปาน ปาน ปาน
ขนขยะ/การล้างทาความ
กลาง กลาง กลาง กลาง
สะอาด/การดูดฝุ่ น
7. พนักงานกวาดขยะปฏิบตั ิ 3.26 3.18 3.35 3.36 3.53 ปาน ปาน ปาน ปาน
หน้าที่ได้ทวั่ ถึงในพื้นที่
กลาง กลาง กลาง กลาง
รับผิดชอบเพียงใด
8. ภาพรวมการดาเนินงาน
3.21 3.20 3.40 3.45 3.63 ปาน ปาน ปาน ปาน
ของเทศบาลด้านการรักษา
กลาง กลาง กลาง กลาง
ความสะอาด
รวม
3.27 3.210 3.372 3.391 3.519 ปาน ปาน ปาน ปาน
กลาง กลาง กลาง กลาง

2562
มาก

มาก

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
มาก

มาก

มาก
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5.15 เปรียบเทียบความพึงพอใจของชุ มชนต่ าง ๆ ทีม่ ีต่อการดาเนินงานของเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช 4 ปี ย้อนหลัง (ประจาปี 2559-2562)
ตารางที่ 84 เปรียบเทียบความพึงพอใจของชุมชนต่ าง ๆ ทีม่ ตี ่ อการดาเนินงานของเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช 4 ปี ย้ อนหลัง (ประจาปี 2559-2562)
ชุมชน
ค่ าเฉลีย่
ระดับความพึงพอใจ
2559 2560 2561 2562
2559
2560
2561
1. เขาปรี ดี
2.449 3.559 3.437 3.590
น้อย
มาก
ปานกลาง
2. สะพานเหล็ก

3.337

3.181

2.402

3.415 ปานกลาง ปานกลาง

3. เปรมประชา

3.405

2.528

3.262

3.528 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

4. บ้านในหวัง
5. ทุ่งสง-ห้วยยอด

3.699
3.497

2.727
3.346

2.885
3.442

3.383
มาก
ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
3.657 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
มาก

6. หลังโรงพยาบาลทุ่งสง

3.632

3.340

3.671

3.556

7. ทุ่งสง-นาบอน
8. บ้านพักรถไฟทุ่งสง

3.400
3.202

3.614
3.313

2.647
2.890

3.709 ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
มาก
3.386 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

9. ประชาอุทิศ

1.968

3.336

3.817

3.492

10. ท่าแพเหนือ

3.166

3.372

3.435

3.361 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

11. ท่าแพใต้

3.449

3.463

3.035

3.617 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

12. บ้านนาเหนือ

3.256

3.287

3.927

3.253 ปานกลาง ปานกลาง

มาก

ปานกลาง

13. เสริ มชาติ

3.303

3.035

3.509

3.295 ปานกลาง ปานกลาง

มาก

ปานกลาง

14. ยุทธศาสตร์

3.077

3.318

3.248

3.464 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

15. ตลาดใน
16. ตะวันออกวัดชัยชุมพล

3.601
3.157

3.808
3.117

3.881
3.587

3.484
มาก
มาก
3.281 ปานกลาง ปานกลาง

มาก
มาก

ปานกลาง
ปานกลาง

17. หมู่บา้ นพัฒนา

3.364

3.055

3.520

4.444 ปานกลาง ปานกลาง

มาก

ปานกลาง

18. ตลาดสด

3.767

2.989

2.976

2.925

19. โดมทองธานี (ท่าแพ)

3.057

3.158

3.678

3.361 ปานกลาง ปานกลาง

20. ราชบริ พาร
21. ย่านการค้า

3.766
3.248

3.289
3.200

3.311
3.732

3.310
มาก
ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
3.337 ปานกลาง ปานกลาง
มาก
ปานกลาง

22. หน่วยงานของราชการ 3.464
รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชนฯ
รวม
3.199

3.204

3.577

3.484 ปานกลาง ปานกลาง

3.273

3.403

3.495

มาก

น้อย

มาก

ปานกลาง

ปานกลาง

น้อย

2562
มาก

มาก

มาก

ปานกลาง
มาก

มาก

ปานกลาง
มาก

ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
มาก

มาก

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
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5.16 เปรียบเทียบความต้ องการทีใ่ ห้ เทศบาลเมืองทุ่งสงปรั บปรุ งการดาเนินงานเป็ นเรื่ องเร่ งด่ วน
ระดับเมือง 5 ปี ย้อนหลัง (ประจาปี 2558-2562)
ตารางที่ 85 เปรียบเทียบความต้ องการทีใ่ ห้ เทศบาลเมืองทุ่งสงปรับปรุงการดาเนินงานเป็ นเรื่ องเร่ งด่วนระดับเมือง
5 ปี ย้ อนหลัง (ประจาปี 2558-2562)
ลาดับ
2558
2559
2560
2561
2562
1
การจราจร
หอกระจายข่าว
กล้องวงจรปิ ด CCTV การจราจร
ความเป็ นระเบียบ
เรี ยบร้อยของบ้านเมือง
2
สิ่ งแวดล้อม
กล้องวงจรปิ ด
หอกระจายข่าว
ยาเสพติด/
การจราจร
CCTV
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
3
เครื่ องเล่นเด็ก/
ฝายมีชีวิต/
ลานกีฬา/อุปกรณ์กีฬา กล้องวงจรปิ ด CCTV ขยะ/ความสะอาด
เครื่ องออกกาลังกาย คูระบายน้ า
4
ยาเสพติด
ลานกีฬา/
การจราจร
การระบายน้ า/
ภูมิทศั น์
อุปกรณ์กีฬา
การป้องกันน้ าท่วม
5
ขยะ/ความสะอาด
ปรับภูมิทศั น์/
ถนน
ถนน
คุณภาพชีวิต
สิ่ งแวดล้อม
ยาเสพติด/
6
ถนน
การสร้างอาชีพ
ปรับภูมิทศั น์/
ความเป็ นระเบียบ
สิ่ งแวดล้อม
เรี ยบร้อยของบ้านเมือง ความปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สิน

7
8

ไฟฟ้า
น้ าท่วม/คูระบายน้ า

การจราจร
ถนน

ฝายมีชีวิต/คูระบายน้ า
ขยะ/ความสะอาด

ลานกีฬา/อุปกรณ์กีฬา
ขยะ/ความสะอาด

9

ศิลปวัฒนธรรมและ
การส่งเสริ มอาชีพ

11
12
13

อาชญากรรม/
กล้อง CCTV
การศึกษา
-

ยาเสพติด/
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
การสร้างอาชีพ

หอกระจายข่าว

10

ยาเสพติด/
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ขยะ/ความสะอาด

14
15
16
17
18

-

ประเพณี วฒั นธรรม อุปกรณ์ที่ทาการชุมชน
สวนพฤกษา
ประเพณี วฒั นธรรม
ช่วยเหลือผูย้ ากไร้ จัดระเบียบการ
บิณฑบาตพระสงฆ์
ช่วยเหลือผูย้ ากไร้
-

ระบบไฟฟ้า
ภูมิทศั น์
สิ่ งแวดล้อม
การสร้างอาชีพ/
เศรษฐกิจ
ประเพณี วฒั นธรรม
ช่วยเหลือผูย้ ากไร้
ระบบน้ าประปา
คุณภาพชีวิต
-

สิ่ งแวดล้อม
การระบายน้ า/
การป้องกันน้ าท่วม
ลานกีฬา/อุปกรณ์กีฬา

การสร้างอาชีพ/
เศรษฐกิจ
กล้องวงจรปิ ด CCTV
การบริ หารจัดการ
ประเพณี วฒั นธรรม
ระบบน้ า
ถนน
หอกระจายข่าว
ระบบไฟฟ้า
ช่วยเหลือ
กลุ่มผูเ้ ปราะบาง
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ภาคผนวก

เอกสารประกอบการเก็บข้อมูล

แบบประเมิน
ความพึงพอใจของประชาชน
ที่มีต่อการดาเนินงาน
ของเทศบาลเมืองทุ่งสง

1

แบบสอบถาม
เรื่ อง ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการดาเนินงานของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปี 2562
คาชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้ จดั ทาขึ้นเพื่อสารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดาเนิ นงานของเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประจาปี 2562โดยข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถามฉบับนี้เทศบาลเมืองทุ่งสงจะนาผลไปใช้ในการปรับปรุ 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. กรุณาทาเครื่ องหมาย / ลงใน............ทีต่ รงกับความเป็ นจริงของตัวท่ านให้ มากทีส่ ุ ด
2. ผู้ประเมินต้ องการประเมินความพึงพอใจของท่ านช่ วงเวลาตั้งแต่ วนั ที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
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 2562
คาชี้แจง ให้ ท่านทาเครื่ องหมาย / 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 หรื อพอใจน้ อยที่สุด
เมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปี 2562
(5)

1. ด้ านโครงสร้ างพื้นฐาน
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. มีการระบุหมายเลขเสาไฟฟ้าทุกเสา
7. มีสวนสาธารณะ สวนหย่อม สวยงามและเป็ นระเบียบ
8. การจัดการด้านการผังเมือง/การควบคุมอาคาร/การตรวจอาคาร
9. ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. ด้ านการศึกษา
10. การให้ความรู ้และจัดกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์แก่เด็กและเยาวชน
11. การสนับสนุนการศึกษาในโรงเรี ยนและการเรี ยนรู ้ของประชาชน/
ชุมชน เช่น มีหอสมุด/ที่อ่านหนังสื อพิมพ์ประจาชุมชน/อินเตอร์เน็ต
ชุมชน เป็ นต้น
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 2562
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. การป้องกันการเป็ นโรคหรื อโรคติดต่อของนักเรี ยน
28. การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรี ยนอย่างทัว่ ถึง
29. ภาพรวมการดาเนินงานของเทศบาลด้านการศึกษา

3. ด้ านสาธารณสุข
30. การรณรงค์และป้องกันเฝ้าระวังเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่
เช่น โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งในและนอก
โรงเรี ยน เป็ นต้น
31. ความพึงพอใจต่อการส่ งเสริ มและสนับสนุนการป้องกันปัญหา
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 หรื อพอใจน้ อยที่สุด
(4) (3) (2) (1)

4
ประเด็นพิจารณา
ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการดาเนินงานของเทศบาล
เมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปี 2562
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 ป้องกัน เฝ้าระวัง และ
รณรงค์ให้เกิดสุ ขภาพที่ดีแก่ประชาชน เช่น การดูแลสุ ขภาพประชาชน
ในชุมชนโดยอาสาสมัครสาธารณสุ ข (อสม.)
45. การป้องกัน เฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก
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. ความพึงพอใจต่อโครงการพลิกถุงพลิกโลกมุ่งสู่ ทุ่งสงเมืองคาร์ 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 แก่ผปู ้ 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 หรื อพอใจน้ อยที่สุด
(4) (3) (2) (1)
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ประเด็นพิจารณา
ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการดาเนินงานของเทศบาล
เมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปี 2562
7. ด้ านการรักษาความสงบปลอดภัยในชุมชน
57. การพัฒนา และปรับปรุ ง พร้อมทั้งจัดหาเครื่ องมือเครื่ องใช้ใน
การจราจร และส่ งเสริ มความร่ วมมือของประชาชนให้ปฏิบตั ิตามกฎ
จราจร
58. ไฟฟ้าสาธารณะมีอย่างเพียงพอ 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 านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
63.
64.
65.
66.
67.
68.

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนด้านน้ าท่วม
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนด้านภัยแล้ง
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนด้านอัคคีภยั
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนด้านวาตภัย
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนด้านอุบตั ิเหตุ
ความพึงพอใจต่อโครงการบริ หารจัดการน้ าท่วมเมืองทุ่งสงแบบ
บูรณาการ
69. ความพึงพอใจต่อการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
70. ความพึงพอใจต่อการให้ความรู ้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทา
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
ที่สุด
(5)

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปาน น้ อย น้ อย เหตุผลที่พอใจน้ อย
กลาง
ที่สุด หรื อพอใจน้ อยที่สุด
(4) (3) (2) (1)
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ประเด็นพิจารณา
ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการดาเนินงานของเทศบาล
เมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปี 2562
10. ด้ านการบริหารจัดการเทศบาล
76. เทศบาลรับฟังความคิดเห็นหรื อข้อเสนอแนะจากประชาชนและมี
ช่องทางให้ท่านแสดงความคิดเห็นหรื อเสนอแนะวิธีการดาเนินงาน
77. การดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลเป็ นไปตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
78. การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู ้ขอ้ 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 หรื อพอใจน้ อยที่สุด
(4) (3) (2) (1)

7
ตอนที่ 3 ความต้ องการทีใ่ ห้ เทศบาลเมืองทุ่งสงดาเนินการเป็ นเรื่ องเร่ งด่ วนระดับประชาชน ความคิดเห็นทัว่ ไปและข้ อเสนอแนะ
ระดับความต้ องการเร่ งด่ วน
ความต้ องการทีใ่ ห้ เทศบาลเมืองทุ่งสงดาเนินการเป็ นเรื่ องเร่ 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 อเสนอแนะอื่น ๆ …………………………………………………………………………………………………………………………
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เอกสารประกอบการจัดเวที
การรายงานผลการประเมิน

เอกสารประกอบการจัดเวที
การรายงานผลการประเมิน

แบบฟอร์มสรุปประเด็นการจัดเวทีการรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ
เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปี 2562
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ความต้องการที่ให้เทศบาลเมืองทุ่งสงดาเนินการเป็นเรื่องเร่งด่วน (ระดับชุมชน)
ระดับความต้องการเร่งด่วน
1

ความต้องการที่ให้เทศบาลเมืองทุ่งสงดาเนินการเป็นเรื่องเร่งด่วน

2
3
4
5
การจัดลาดับความต้องการทีใ่ ห้เทศบาลเมืองทุ่งสงดาเนินการเป็นเรื่องเร่งด่วน (ระดับเมือง)
ระดับความ
เร่งด่วน
1
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ประเด็น

ความต้องการที่ให้เทศบาลเมืองทุ่งสงดาเนินการ
เป็นเรื่องเร่งด่วน

รายชื่ อผ้ ูเข้ าร่ วม
การจัดเวทีการรายงาน
ผลการประเมิน

ตัวอย่างรูปประกอบ
การลงสารวจพื้นที่จริง
และ
การจัดเวทีการรายงาน
ผลการประเมิน

บุคลากรดาเนินโครงการ
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
1 นายรัฐศวรรธน์ กิ่งแก้ว
ตำแหน่งงำนปัจจุบัน
ประวัติกำรศึกษำ
ควำมเชี่ยวชำญ

2

ประสบกำรณ์กำรเป็นที่ปรึกษำ
และประเมินผล
นางอัญชลี แพรกปาน
ตำแหน่งงำนปัจจุบัน
ประวัติกำรศึกษำ
ควำมเชี่ยวชำญ

3

ประสบกำรณ์กำรเป็นที่ปรึกษำ
และประเมินผล
นางคนึงนิจ ศรีสุวรรณ
ตำแหน่งงำนปัจจุบัน
ประวัติกำรศึกษำ
ควำมเชี่ยวชำญ

4

ประสบกำรณ์กำรเป็นที่ปรึกษำ
และประเมินผล
นางสาววิไลวรรณ ชานาญคา
ตำแหน่งงำนปัจจุบัน
ประวัติกำรศึกษำ
ควำมเชี่ยวชำญ
ประสบกำรณ์กำรเป็นที่ปรึกษำ
และประเมินผล

ข้อมูลส่วนตัว
ผู้จัดการโครงการ
หัวหน้ำสำนักงำนบริหำรกำรวิจัย และอำจำรย์ประจำสำขำวิชำบริหำรธุรกิจ
คณะวิทยำกำรจัดกำร วิทยำลัยเทคโนโลยีภำคใต้
อส.บ. (เทคโนโลยีขนถ่ำยวัสดุ) สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ
บธ.บ. (กำรตลำด) มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสำหกำร) มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
เทคโนโลยีกำรผลิต/กำรบริหำรจัดกำร/กำรประเมินผลโครงกำร/
กำรจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน/สังคมผู้สูงวัย
13 ปี (พ.ศ. 2549-2561)
ผู้เชี่ยวชาญการประเมินผลการดาเนินงานและการให้บริการ
หัวหน้ำสำนักงำนแผนและประกันคุณภำพ วิทยำลัยเทคโนโลยีภำคใต้
บธ.บ. (กำรบัญชี) วิทยำลัยเทคโนโลยีภำคใต้
บธ.ม. (บริหำรธุรกิจ) วิทยำลัยเทคโนโลยีภำคใต้
กำรบัญชี/บริหำรธุรกิจ/งำนประกันคุณภำพ/แผนงำนและงบประมำณ/
กำรประเมินผลกำรดำเนินงำนและกำรให้บริกำร
10 ปี (พ.ศ. 2552-2561)
ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินประเมินผลสัมฤทธิข์ องภารกิจและ
ความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ
อำจำรย์ประจำสำขำวิชำกำรบัญชี คณะวิทยำกำรจัดกำร วิทยำลัยเทคโนโลยีภำคใต้
บธ.บ. (กำรบัญชี) วิทยำลัยศรีโสภณ
บธ.ม. (บริหำรธุรกิจ) มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
บธ.ม. (กำรบัญชี) มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
กำรบัญชี/บริหำรธุรกิจ/กำรประเมินประเมินผลสัมฤทธิ์ของภำรกิจและควำมคุ้มค่ำ
ของกำรใช้งบประมำณ
10 ปี (พ.ศ. 2552-2561)
ผู้ประเมินด้านการประเมินผลการดาเนินงาน
อำจำรย์ประจำสำขำวิชำรัฐศำสตร์ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
วิทยำลัยเทคโนโลยีภำคใต้
ศศ.บ. (รัฐศำสตร์) มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
ร.ม. (รัฐศำสตร์) มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
รัฐศำสตร์กำรเมืองกำรปกครอง
8 ปี (พ.ศ. 2554-2561)

ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
5 นางสาวประวิตรี ดุกทอง
ตำแหน่งงำนปัจจุบัน
ประวัติกำรศึกษำ
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8

ข้อมูลส่วนตัว
ผู้ประเมินด้านการประเมินผลการดาเนินงาน
ผู้จัดกำรงำนวำรสำรเทคโนโลยีภำคใต้ วิทยำลัยเทคโนโลยีภำคใต้
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยำลัยเทคโนโลยีภำคใต้
บธ.ม. (บริหำรธุรกิจ) วิทยำลัยเทคโนโลยีภำคใต้
ควำมเชี่ยวชำญ
กำรบริหำรธุรกิจ/สถิติ/โปรแกรม SPSS
ประสบกำรณ์กำรเป็นที่ปรึกษำและ 8 ปี (พ.ศ. 2554-2561)
ประเมินผล
นางสาวสุกัญญา ใจเย็น
ผู้ประเมินด้านการประเมินผลการให้บริการ
ตำแหน่งงำนปัจจุบัน
อำจำรย์ประจำสำขำวิชำบริหำรธุรกิจ คณะวิทยำกำรจัดกำร
วิทยำลัยเทคโนโลยีภำคใต้
ประวัติกำรศึกษำ
บธ.บ. (กำรเงิน) สถำบันเทคโนโลยีรำชมงคล
บธ.ม. (บริหำรธุรกิจ) มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์
ควำมเชี่ยวชำญ
บริหำรธุรกิจ/กำรเงินธุรกิจ/งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ/
กำรประเมินผลกำรให้บริกำร
ประสบกำรณ์กำรเป็นที่ปรึกษำและ 9 ปี (พ.ศ. 2553-2561)
ประเมินผล
นางสาวเสาวภาคย์ พักตร์จันทร์ ผู้ประเมินด้านการประเมินผลการให้บริการ
ตำแหน่งงำนปัจจุบัน
เจ้ำหน้ำที่ประจำสำนักงำนแผนและประกันคุณภำพ วิทยำลัยเทคโนโลยีภำคใต้
ประวัติกำรศึกษำ
บธ.บ. (กำรบัญชี) วิทยำลัยเทคโนโลยีภำคใต้
บธ.ม. (บริหำรธุรกิจ) วิทยำลัยเทคโนโลยีภำคใต้
ควำมเชี่ยวชำญ
งำนประกันคุณภำพ
ประสบกำรณ์กำรเป็นที่ปรึกษำและ 8 ปี (พ.ศ. 2554-2561)
ประเมินผล
นายสุจนิ ต์ สมทรง
ผู้ช่วยผู้ประเมินและผู้ประสานงาน
ตำแหน่งงำนปัจจุบัน
ประธำนชุมชนบ้ำนในหวัง และ
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรสภำชุมชนเมือง เทศบำลเมืองทุ่งสง
ประวัติกำรศึกษำ
ประถมศึกษำ โรงเรียนเทศบำลวัดโคกสะท้อน
มัธยมศึกษำตอนต้น โรงเรียนคณำศัยวิทยำ
มัธยมศึกษำตอนปลำย กศน. อำเภอทุ่งสง
ควำมเชี่ยวชำญ
กำรจัดกำรเหมืองหิน/กำรบริหำรชุมชน/กำรบริหำรสภำชุมชน
ประสบกำรณ์กำรเป็นที่ปรึกษำและ 1 ปี (พ.ศ. 2561)
ประเมินผล

