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บทที ่5 
สรปุผล  อภปิรายผล 

 
5.1  สรุปผล 

จากการวิเคราะหการประเมินการปฏิบัติงานของเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ ปงบประมาณ 2558 ในครั้งนี้  สามารถ
สรุปผลในภาพรวมตามการประเมินผลการปฏิบัติงานใน 12 ดาน                 
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 ตารางที ่5.1 สรุปผลในภาพรวมการประเมินผลการปฏิบัติงานใน 
12 ดาน ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

ผลการปฏบิัตงิาน 
คาเฉ
ลี่ย ระดบั รอย

ละ 
1.  ดานการบริการประชาชน   4.14 มาก 82.8

0 
2.  ดานการบริหารบานเมืองท่ีดี   4.02 มาก 80.4

0 
3.  ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ   4.06 มาก 81.2

0 
4.  ดานการพัฒนาชุมชน   4.09 มาก 81.8

0 
5.  ดานพัฒนาและอนุรักษระบบนิเวศน

ส่ิงแวดลอมและพลังงาน   
4.10 มาก 82.0

0 
6.  ดานการศึกษา   4.17 มาก 83.4

0 
7.  ดานสาธารณะสุข   4.16 มาก 83.2

0 
8.  ดานการกีฬาและนันทนาการ   4.08 มาก 81.6

0 
9.  ดานศาสนา ขนบธรรมเนยีมประเพณี ศิลปะ 

วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน  
4.19 มาก 83.8

0 
10. ดานการพัฒนาการคมนาคมขนสงและการ 4.09 มาก 81.8
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สาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน   0 
11. ดานการจัดเก็บภาษี   3.99 มาก 79.8

0 
12. ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน 

4.12 มาก 82.4
0 

คาเฉลีย่รวม 4.10 มาก 
82.0

0 

 จากตารางท่ี 5.1 พบวา โดยภาพรวมผูตอบแบบสอบถาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ คาเฉลี่ยผลการ
ปฏิบัติงาน 12 ดาน อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 82.02 เม่ือพิจารณา
เปนรายดาน พบวา ดานท่ีมีผลการปฏิบัติงานสูงท่ีสุด คือ ดานศาสนา 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
รองลงมา คือ ดานการศึกษา ดานสาธารณสุข ดานการบริการประชาชน 
ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ดานพัฒนาและ
อนุรักษระบบนิเวศนส่ิงแวดลอมและพลังงาน                 ดานการพัฒนา
ชุมชน ดานการพัฒนาการคมนาคมขนสงและการสาธารณูปโภคข้ัน
พ้ืนฐาน ดานการกีฬาและนันทนาการ  ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ ดาน
การบริหารบานเมืองท่ีดี และดานการจัดเก็บภาษี ตามลําดับ ดังนี้ 

 
 ดานการบริการประชาชน โดยภาพรวมผูตอบแบบสอบถาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานดาน            การบริการประชาชนในระดับ
มาก ( C =4.14) เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ย
ผลการปฏิบัติงานดานการบริการประชาชนสูงท่ีสุด คือ ระยะเวลาใน
การใหบริการสาธารณะดานตางๆ มีความรวดเร็วเปนธรรม รองลงมา 
คือ ระบบงานบริการมีความยืดหยุน คลองตัว มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สวนประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการบริการ
ประชาชนตํ่าท่ีสุด คือ เปดโอกาสใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารและ
แสดงความคิดเห็น 
 ดานการบริหารบานเมืองที่ดี โดยภาพรวมผูตอบแบบสอบถาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน            ดานการบริหารบานเมืองท่ีดีในระดับ
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มาก ( C =4.02) เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ย
ผลการปฏิบัติงานดานการบริหารบานเมืองท่ีดีสูงท่ีสุด คือ กฎระเบียบมี
ความชัดเจน กระบวนการดําเนินการทันตอความเปลี่ยนแปลงมากท่ีสุด 
รองลงมา คือ เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม                   ใน
การรับรูเสนอความคิดเห็น คนในองคกรใสใจตอปญหาสาธารณะ และ
กระตือรือรนในการแกปญหา และความมีคุณธรรมจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร สวนประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงาน                     
ดานการบริหารบานเมืองท่ีดีตํ่าท่ีสุด คือ ใชทรัพยากรอยางจํากัด เกิด
ประโยชนสูงสุดแกสวนรวม 
 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยภาพรวมผูตอบแบบสอบถาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน                     ดานการพัฒนาเศรษฐกิจใน
ระดับมาก ( C =4.06) เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา ประเด็นท่ีมี
คาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการพัฒนาเศรษฐกิจสูงท่ีสุด คือ การ
สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนดําเนินตน                 ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รองลงมา คือ การปรับปรุงและพัฒนาตลาด
เทศบาล การประชาสัมพันธและสงเสริมการทองเท่ียว การสงเสริมการ
รวมกลุมทางเศรษฐกิจในรูปแบบของสหกรณ การพัฒนางานบริการ
ของสถานธนานุบาล การสงเสริมใหประชาชนมีรายไดท่ีพอเพียงใน
ครอบครัว และการสงเสริม             กลุมอาชีพในชุมชนใหมีศักยภาพ 
สวนประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการพัฒนาเศรษฐกิจตํ่า
ท่ีสุด คือ การใหบริการของสถานธนานุบาล 
 ดานการพัฒนาชุมชน  โดยภาพรวมผูตอบแบบสอบถาม
ประเมินผลการปฏิบั ติงานดานการพัฒนาชุมชน   ในระดับมาก 
( C =4.09) เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผล
การปฏิบัติงานดานการพัฒนาชุมชนสูงท่ีสุด คือ การวางแผนพัฒนา
ชุมชนตรงตามความตองการของชุมชน รองลงมา คือ     การพัฒนาและ
ปรับปรุงสภาพภูมิทัศนภายในชุมชน งานพัฒนาชุมชนดาน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ              การสงเสริมอาชีพ และ
การศึกษาใหกับชุมชน และความม่ันใจในการบริหารการพัฒนาชุมชน
อยางย่ังยืน    สวนประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการพัฒนา
ชุมชนตํ่าท่ีสุด คือ การสงเสริมอาชีพหรือรายไดเสริมของคนในชุมชน 
 ดานพัฒนาและอนรุกัษระบบนเิวศนสิ่งแวดลอมและพลังงาน โดย
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ภาพรวมผูตอบแบบสอบถามประเมินผลการปฏิบัติงานดานพัฒนา และ
อนุรักษระบบนิเวศน ส่ิงแวดลอมและพลังงานในระดับมาก  ( C =4.10) 
เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการ
ปฏิบัติงานดานพัฒนาและอนุรักษระบบนิเวศน ส่ิงแวดลอมและพลังงาน
สูงท่ีสุด คือ การรักษาสมดุลของระบบนิเวศนและส่ิงแวดลอม รองลงมา 
คือ การควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษ การรักษาความสะอาดในชุมชน 

การรักษาสภาพแวดลอมบริเวณเส่ียง (เชน สวนสาธารณะ โรงฆาสัตว) 
การเก็บ-ขน ขยะมูลฝอย การปรับปรุงภูมิทัศนและพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียว            
การพัฒนาระบบทอระบายน้ําและระบบบําบัดน้ําเสียในชุมชน การ
สงเสริมและพัฒนาการใชพลังงานท่ีไมทําลายส่ิงแวดลอม และการ
พัฒนาระบบบําบัดน้ําเสียรวมของเมือง สวนประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการ
ปฏิบัติงานดานพัฒนาและอนุรักษระบบนิเวศน ส่ิงแวดลอมและพลังงาน
ตํ่าท่ีสุด คือ การเสริมสรางศักยภาพของชุมชนในการจัดการขยะมูล
ฝอย 
 ดานการศึกษา โดยภาพรวมผูตอบแบบสอบถามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานดานการศึกษาในระดับมาก ( C = 4.17) เม่ือพิจารณาเปนราย
ประเด็น พบวา ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการศึกษาสูง
ท่ีสุด  คือ การสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนเทศบาล รองลงมา คือ การรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียน
เทศบาล การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนเทศบาล              การมีพัฒนาการท่ีดีของนักเรียนโรงเรียน
เทศบาล การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาล 
และการอานออกเขียนไดของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล สวนประเด็นท่ีมี
คาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการศึกษาตํ่าท่ีสุด คือ การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีทางการศึกษา และเครือขายทางการศึกษา 
 ดานสาธารณสุข โดยภาพรวมผูตอบแบบสอบถามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานดานสาธารณสุข          ในระดับมาก (C = 4.16) เม่ือพิจารณา
เปนรายประเด็น พบวา ประเด็น ท่ี มีค า เฉลี่ ยผลการปฏิบั ติงาน                     
ดานสาธารณสุขสูงท่ีสุด คือ การสรางภูมิคุมกันใหประชาชนมีสุขภาพดี
ถวนหนา รองลงมา คือ การสงเสริมใหประชาชนไดรับบริการดาน
สาธารณสุขท่ีเหมาะสมและไดมาตรฐาน สวนประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการ
ปฏิบัติงานดานสาธารณสุขตํ่าท่ีสุด คือ การสรางภูมิคุมกัน การปองกัน
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และควบคุมโรคติดตอหรือโรคอ่ืน 
 ดานการกีฬาและนันทนาการ โดยภาพรวมผูตอบแบบสอบถาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานดานการกีฬา และนันทนาการ ในระดับมาก 
( C = 4.08) เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผล             
การปฏิบัติงานดานการกีฬา และนันทนาการสูงท่ีสุด คือ การสงเสริม
และพัฒนา การกีฬาและนันทนาการ          ในชุมชน รองลงมา คือ การ
จัดสถานท่ีเลนกีฬาและออกกําลังกาย และการสงเสริมกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน           ในชุมชน สวนประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงาน
ดานการกีฬา และนันทนาการตํ่าท่ีสุด คือ การจัด               การแขงขัน
กีฬาสําหรับเด็กและเยาวชน และการจัดหาอุปกรณกีฬาสําหรับชุมชน 
 ดานศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถิ่น โดยภาพรวมผูตอบแบบสอบถามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานดานศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถ่ินในระดับมาก ( C =4.19) เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็น 
พบวา ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานศาสนา ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินสูงท่ีสุด คือ การ
สงเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถ่ิน 
รองลงมา คือ การสงเสริมจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรมอันดีงามตาม
หลักธรรมของศาสนา และการสนับสนุนงบประมาณดานการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม ประเพณีทองถ่ิน สวนประเด็นท่ีมี
คาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ 
วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินตํ่าท่ีสุด คือ การสงเสริมและสนับสนุน
ใหชุมชนอนุรักษ           ภูมิปญญาทองถ่ิน 
 
 ดานการพัฒนาการคมนาคมขนสงและการสาธารณูปโภคขั้น
พื้นฐาน โดยภาพรวมผูตอบแบบสอบถามประเมินผลการปฏิบัติงานดาน
การพัฒนาการคมนาคมขนสงและการสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน ใน
ระดับมาก ( C = 4.09) เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา ประเด็นท่ีมี
คาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงาน                     ดานการพัฒนาการคมนาคม
ขนสงและการสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานสูงท่ีสุด คือ การกอสรางถนนท่ี
ไดมาตรฐาน  และการพัฒนาสวนสาธารณะเทศบาล รองลงมา คือ การ
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ขยายเขตระบบประปา การบํารุงรักษา ซอมแซมถนน  และการดูแลสวน
เกาะกลางถนน   สวนประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการ
พัฒนาการคมนาคมขนสงและการสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานตํ่าท่ีสุด คือ 
การขยายเขตระบบไฟฟา และการบํารุงรักษา ซอมแซมทางเดินเทา 
 ดานการจัดเก็บภาษี โดยภาพรวมผูตอบแบบสอบถามประเมินผล
การปฏิบั ติงานดานการจัดเก็บภาษีในระดับมาก ( C =3.99) เ ม่ือ
พิจารณาเปนรายประเด็น พบวา ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงาน            
ดานการจัดเก็บภาษีสูงท่ีสุด คือ ระบบในการใหบริการข้ันตอนมีแผนผัง 
คูมือแจงใหปฏิบัติอยางชัดเจน  รองลงมา คือ สถานท่ี เชน ท่ีต้ังเดินทาง
ไปมาสะดวก มีบริเวณเพียงพอ มีบริการน้ําดื่ม ท่ีจอดรถ การออกบริการ
ประชาชนนอกสถานท่ีไดดีเพียงใด บริการดวยความชัดเจน ยุติธรรม 
โปรงใส ตรวจสอบได เอกสารแบบฟอรมตางๆ มีจํานวนเพียงพอ เขาใจ
งายไมซับซอนความเหมาะสมของกระบวนและข้ันตอนการคืนเงินภาษี 
กระบวนและข้ันตอนการย่ืนแบบเสียภาษีมีความสะดวกและรวดเร็ว  
และการสงเสริมและประชาสัมพันธความรูความเขาใจเก่ียวกับการชําระ
ภาษี สวนประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการจัดเก็บภาษีตํ่า
ท่ีสุด คือ การประชาสัมพันธกําหนดระยะเวลาในการย่ืนแบบแสดง
รายการชําระภาษีชัดเจน เพียงพอ 

 ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน โดย
ภาพรวมผูตอบแบบสอบถามประเมินผลการปฏิบัติงานดานความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในระดับมาก ( C =4.12)  
เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา  ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการ
ปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนสูง
ท่ีสุด คือ การสรางความเขมแข็งและความอบอุนของสถาบันครอบครัว 
รองลงมา คือ การจัดสายตรวจ อปพร. การจัดสวัสดิการเยียวยาผูประสบ
สาธารณภัย การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  การจัดระเบียบทางเทา
และถนน  และการแกไขและปองกันปญหายาเสพติดในชุมชน สวน
ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชนตํ่าท่ีสุด คือ การแกไขปญหา                  การ
ทะเลาะวิวาทและการกอกวนของกลุมวัยรุน (แกงมอเตอรไซต) 
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 ตารางที่ 5.2 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจตอผลการ
ดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

ผลการประเมนิความพงึพอใจตอผลการ
ดาํเนนิงาน 

ของเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ 

คาเฉ
ลี่ย ระดบั รอย

ละ 

 1. เจาหนาท่ีใหบริการ/การอํานวยความสะดวก
ใหแกประชาชนอยางท่ัวถึง  

4.22 มาก 84.4
0 

 2. ข้ันตอนการใหบริการและส่ิงอํานวยความ
สะดวก  

4.12 มาก 82.4
0 

 3. การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขาวสาร
ของเทศบาล 

4.15 มาก 83.0
0 

 4. การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมใน
โครงการ/กิจกรรมของเทศบาล 

4.09 มาก 81.8
0 

 5. การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความ
คิดเห็นในโครงการ/กิจกรรมของเทศบาล 

4.02 มาก 80.4
0 

 6. ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม 

4.07 มาก 81.4
0 

 7. เทศบาลมีผลงานท่ีเกิดข้ึนคุมคากับ
งบประมาณท่ีจายไป 

4.07 มาก 81.4
0 

 8. การรายงานผลการดําเนินงานตอสาธารณะ 4.09 มาก 81.8
0 
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ของเทศบาล 
 9. ผลการดําเนินงาน โครงการ กิจกรรม
นําไปสูการแกปญหา 

4.03 มาก 80.6
0 

10. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการ
ดําเนินงานโครงการ กิจกรรมของเทศบาล 

4.04 มาก 80.8
0 

รวม 4.09 มาก 81.8
0 

 จากตารางท่ี 5.2 พบวา โดยภาพรวมผูตอบแบบสอบถามประเมิน
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุในภาพ
รวมอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 81.80 เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็น  
พบวา ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจตอผลการ
ดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ           ในภาพรวมสูงท่ีสุด คือ 
เจาหนาท่ีใหบริการ/การอํานวยความสะดวกใหแกประชาชนอยางท่ัวถึง 
รองลงมา คือ                การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขาวสาร
ของเทศบาล ข้ันตอนการใหบริการและส่ิงอํานวยความสะดวก  การ
สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรมของเทศบาล  การ
รายงานผลการดําเนินงานตอสาธารณะของเทศบาล เทศบาลมีผลงานท่ี
เกิดข้ึนคุมคากับงบประมาณท่ีจายไป ความโปรงใสในการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินงาน
โครงการ กิจกรรมของเทศบาล และ              ผลการดําเนินงาน
โครงการ กิจกรรมนําไปสูการแกปญหา สวนประเด็นคาเฉลี่ยผลการ
ประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ในภาพรวมตํ่าท่ีสุด คือ การเปดโอกาสใหประชาชน              แสดง
ความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรมของเทศบาล 
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5.2  อภิปรายผล 

 จากการวิเคราะหการประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ อําเภอเมืองกาฬสินธุ  จังหวัดกาฬสินธุ มีประเด็นท่ีนาสนใจท่ี
นํามาอภิปรายผล ดังนี้ 
 การประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 12 ดาน 
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก            คิดเปนรอยละ 82.00 ผลการ
ปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุของผูรับบริการ โดยใชเกณฑ
ประเมินตัวช้ีวัดรอยละของระดับผลการปฏิบัติงานได 7 คะแนนใน
ภาพรวม   
          เม่ือพิจารณาผลการประเมินระดับคะแนนผลการปฏิบัติงานตอ
คุณภาพการใหบริการ ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ จะเห็นวาระหวางป 
พ.ศ. 2556 ถึงป พ.ศ. 2557 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ มีการพัฒนาการผล
การปฏิบัติงานท่ีดีข้ึน โดยในภาพรวมระดับคะแนนเพ่ิมจากรอยละ 
74.00 เปนรอยละ 82.00 
 
5.3  ขอเสนอแนะทั่วไป  

5.3.1 ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงคุณภาพการบริการ 
จากผลการประเมินท่ีพบวาระดับผลการปฏิบัติงานของบริการ

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ                    มีคาคะแนนอยูในระดับ มาก ทุก
ดาน หากตองการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการใหบริการขององคกร                
มีขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 

1) ควรจัดหาส่ิงอํานวยความสะดวกดานสาธารณูปโภคและ
อ่ืน ๆ สําหรับประชาชนผูมาติดตอรับบริการ เชน ท่ีนั่ง น้ําดื่ม ตลอดจน
การจัดภูมิทัศน สภาพแวดลอมสถานท่ีทํางาน  

2) ควรจัดโครงการปรับปรุงการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
และจัดหาอุปกรณ เครื่องมือท่ีทันสมัยในการใหบริการ เพ่ือตอบสนอง
ความตองการของประชาชนดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ 
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3) ควรจัดโครงการฝกอบรมพัฒนาพนักงานเจาหนาท่ีท่ี
ปฏิบัติงานใหบริการประชาชนในดานบุคลิกภาพและเทคนิคการบริการที่
สรางความประทับใจและเกิดความรูสึกตองการมาใชบริการซ้ํา 

4) ควรสงเสริมศักยภาพการทํางานและทักษะการปฏิบัติ
รวมกับชุมชน และเพ่ิมพูน                 การเรียนรูภาษาตางประเทศใน
การเตรียมการเขาสูสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตหรือ
อาเซียน 

5) ควรมีการวางแผนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน เชน ดาน
สุขภาพอนามัย ดานสาธารณูปการ (ถนน ทอระบายน้ํา ไฟฟาสองสวาง
ตามหมูบาน  การจัดการขยะในหมูบาน) เพ่ือพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
สังคม และสุดทายจะทําใหประชาชนของเทศบาลตําบลเหนือ มีความ
เปนอยูท่ีดีข้ึนในระยะยาว               

6) ควรจัดต้ังศูนยบริการใหคําปรึกษาแกประชาชนในดาน
ตางๆ เชน ศูนยสงเสริมอาชีพเพ่ือท่ีจะหาแนวทางในการแกไขปญหา 
อุปสรรค ไดตรงประเด็น   

7) ทุกงานบริการควรมีการประเมินผลหรือสํารวจความพึง
พอใจในขณะท่ีมีผูมาใชบริการ หรือการประเมินความพึงพอใจผาน 
Website  

8) ควรมีการติดตามผลหลังการใหบริการ เพ่ือนําขอมูลท่ีได
ไปปรับปรุงและพัฒนางานตอไป 

5.3.2 ขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาและกําหนดนโยบายการบริหาร 
เพ่ือเปนการยกระดับศักยภาพการใหบริการประชาชน ควรมี

การกําหนดนโยบายในการพัฒนา โดยเนนในดานตอไปนี้ 
1) ควรวางแผนสําหรับการพัฒนาชุมชนแบบเศรษฐกิจ

พอเพียง และกําหนดนโยบาย            ในการพัฒนาทองถ่ินโดยการให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาและบริหารจัดการตามหลักธรร
มาภิบาล 

2) ควรจัดต้ังเครือขายความรวมมือระหวางองคกรปกครอง
ทองถ่ินกับภาครัฐ ภาควิชาการ  ภาคประชาชน และเอกชนท่ีมีการ
บริหารจัดการการใหบริการ   
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3 )  ค ว ร ส ง เ ส ริ ม แ ล ะ ใ ห ค ว า ม สํ า คั ญ กั บ ป ญ ญ า แ ล ะ
ประสบการณของชาวบาน ใชภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาชาวบานมา
ปรับใชใหสอดคลองกลมกลืนกับวิชาการแผนใหม และนําไปใชไดจริง
อยางเหมาะสม นําไปสูการพ่ึงตนเองของชุมชนได 

4) ควรสรางเครือขายสถาบันเศรษฐกิจชุมชน เพ่ือสนับสนุน
เศรษฐกิจพอเพียงสนับสนุน         การบริหารบนความเส่ียงตํ่า 

5) จัดโครงการฝกอบรมเพ่ือสงเสริมความรูดานเศรษฐกิจ
พอเพียงสําหรับผูปฏิบัติงานของศูนยการเรียนรูของชุมชนเพ่ือสงเสริม
และขยายความคิดเศรษฐกิจพอเพียงสูภาคปฏิบัติในระบบเศรษฐกิจ
ชุมชนทองถ่ิน และกระตุนใหชุมชนต่ืนตัวกับการมีเศรษฐกิจพอเพียง
หรือเศรษฐศาสตรแหงความพอดี            บนพ้ืนฐานของศาสนธรรม  

6) สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหมๆ 
ใหแกชุมชนโดยการรวมมือกับสถาบันการศึกษาหรือนักวิจัยในดาน
ตางๆ เชน องคความรูเก่ียวกับการอนุรักษ และจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติกับการสงวนหรือเพ่ือการใชอยางย่ังยืนยาวนาน  
องคความรูเก่ียวกับเทคโนโลยี การผลิต การเกษตร เปนตน 

5.3.3 ขอเสนอแนะและความตองการของประชาชน 
1)  ตองการใหสรางและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือให

คุณภาพชีวิตของประชาชนดีข้ึนในเรื่องตางๆ เชน การปรับปรุงระบบ
น้ําประปา ใหคุณภาพน้ําไดมาตรฐาน การปรับปรุงและขุดลอกทอระบาย
น้ําในชุมชน การเก็บขยะมูลฝอย การสํารวจและเปลี่ยนหลอดไฟสอง
สวางในหมูบาน ปญหามลภาวะทางอากาศ ส่ิงแวดลอม ประชาสัมพันธ
ขาวสารในชุมชน การซอมแซมและปรับปรุงถนนในชุมชน การจัด
สวัสดิการในดานตางๆ   

2) ดานศึกษาประชาชนตองการใหจัดหาเครื่องมือ วัสดุ 
อุปกรณทางการศึกษา และ              นําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาชวยใน
การจัดการเรียนการสอนเพ่ือให เ กิดประสิทธิผลทางการศึกษา
ทุนการศึกษา 

3) สงเสริม สนับสนุน อนุรักษ ศิลปวัฒนธรรม ใหดํารงอยูคู
สังคมไทย และควรจัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรมงานประเพณี
ตางๆ เพ่ิมสูงข้ึนกวาปจจุบัน จัดกิจกรรมตางๆ 
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4) ตองการใหมีการจัดอบรมอาชีพเสริมใหกับกลุมแมบาน
และผูท่ีกําลังวางงาน เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีรายได 

5) ตองการใหมีการแกไขและปราบปรามยาเสพติดอยาง
เขมงวดและจริงจัง 
         6) ตองการใหบุคลากรในเทศบาลเมืองกาฬสินธุลงพ้ืนท่ี
เพ่ือเย่ียมเยือน รับขอรองทุกข               จากประชาชนเพ่ือการพัฒนา
ชุมชนใหเขมแข็งอยางจริงจัง   
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บทสรุปสาํหรบัผูบริหาร 
(Executive  Summary) 

 

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงาน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ   อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ  ประจําป
งบประมาณ 2558 ใน 12 ดาน ซึ่งครอบคลุมทุกภารกิจของเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ  ไดแก ดานการบริการประชาชน ดานการบริหาร
บานเมืองท่ีดี ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ ดานการพัฒนาชุมชน  ดาน
พัฒนาและอนุรักษระบบนิเวศนส่ิงแวดลอมและพลังงาน ดานการศึกษา 
ด านสาธารณสุข  ด านการ กีฬาและนันทนาการ  ด านศาสนา 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน ดาน
การพัฒนาการคมนาคมขนสงและการสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน ดาน
การจัดเก็บภาษี และดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน 
 โดยผู วิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากประชาชนผูรับบริการ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  จํานวน 1,505  คน  ซึ่ งภาพรวมผูตอบ
แบบสอบถามประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
คาเฉลี่ยผล                   การปฏิบัติงานอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 
81.80 คิดเปนระดับผลการปฏิบัติงานมากกวารอยละ 80 ข้ึนไป            
มีคาเทากับ 7 คะแนน รายละเอียดดังตอไปนี้ 
 ดานการบริการประชาชน โดยภาพรวมผูตอบแบบสอบถาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน               ดานการบริการประชาชนในระดับ
มาก ( C =4.14) คิดเปนรอยละ 80.40 เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็น 
พบวา ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการบริการประชาชน
สูงท่ีสุด คือ ระยะเวลาในการใหบริการสาธารณะดานตางๆ มีความ
รวดเร็วเปนธรรม รองลงมา คือ ระบบงานบริการมีความยืดหยุน 
คลองตัว                   มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สวนประเด็นท่ีมี
คาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการบริการประชาชนตํ่าท่ีสุด คือ เปด
โอกาสใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารและแสดงความคิดเห็น 
 ดานการบริหารบานเมืองที่ดี โดยภาพรวมผูตอบแบบสอบถาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน                ดานการบริหารบานเมืองท่ีดีใน
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ระดับมาก ( C = 4.02) คิดเปนรอยละ 80.40 เม่ือพิจารณาเปนราย
ประเด็น  พบวา ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการบริหาร
บานเมืองท่ีดีสูงท่ีสุด คือ กฎระเบียบมีความชัดเจน กระบวนการ
ดําเนินการทันตอความเปลี่ยนแปลงมากท่ีสุด รองลงมา คือ เปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการรับรูเสนอความคิดเห็น คนในองคกร
ใสใจตอปญหาสาธารณะ และกระตือรือรนในการแกปญหา และความมี
คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากร สวนประเด็นท่ีมี
คาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงาน                     ดานการบริหารบานเมืองท่ีดีตํ่า
ท่ีสุด คือ ใชทรัพยากรอยางจํากัด เกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม 
 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยภาพรวมผูตอบแบบสอบถาม
ประเมินผลการปฏิบั ติงานดานการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับมาก 
( C =4.06) คิดเปนรอยละ 81.20 เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา 
ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการพัฒนาเศรษฐกิจสูงท่ีสุด 
คือ การสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนดําเนินตน                 ตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รองลงมา คือ การปรับปรุงและพัฒนา
ตลาดเทศบาล การประชาสัมพันธและสงเสริมการทองเท่ียว การสงเสริม
การรวมกลุมทางเศรษฐกิจในรูปแบบของสหกรณ การพัฒนางาน
บริการของสถานธนานุบาล การสงเสริมใหประชาชนมีรายไดท่ีพอเพียง
ในครอบครัว และการสงเสริม             กลุมอาชีพในชุมชนใหมี
ศักยภาพ สวนประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการพัฒนา
เศรษฐกิจตํ่าท่ีสุด คือ การใหบริการของสถานธนานุบาล 
 ดานการพัฒนาชุมชน  โดยภาพรวมผูตอบแบบสอบถาม
ประเ มินผลการปฏิบั ติงานดานการพัฒนาชุมชน  ในระดับมาก 
( C =4.09) คิดเปนรอยละ 81.80 เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา 
ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการพัฒนาชุมชนสูงท่ีสุด คือ 
การวางแผนพัฒนาชุมชนตรงตามความตองการของชุมชน รองลงมา 
คือ การพัฒนาและปรับปรุงสภาพภูมิทัศนภายในชุมชน งานพัฒนา
ชุมชน              ดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การสงเสริมอาชีพ 
และการศึกษาใหกับชุมชน และความม่ันใจในการบริหาร การพัฒนา
ชุมชนอยางย่ังยืน สวนประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการ
พัฒนาชุมชนตํ่าท่ีสุด คือ การสงเสริมอาชีพหรือรายไดเสริมของคนใน
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ชุมชน 
 ดานพัฒนาและอนรุกัษระบบนิเวศนสิ่งแวดลอมและพลังงาน โดย
ภาพรวมผูตอบแบบสอบถามประเมินผลการปฏิบัติงานดานพัฒนาและ
อนุรักษระบบนิเวศน ส่ิงแวดลอมและพลังงาน ในระดับมาก                
( C = 4.10) เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผล
การปฏิบัติงานดานพัฒนาและอนุรักษระบบนิเวศน ส่ิงแวดลอมและ
พลังงานสูงท่ีสุด คือ การรักษาสมดุลของระบบนิเวศนและส่ิงแวดลอม 
รองลงมา คือ การควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษ การรักษาความสะอาด
ในชุมชน การรักษาสภาพแวดลอมบริเวณเส่ียง (เชน สวนสาธารณะ โรง
ฆาสัตว) การเก็บ-ขน ขยะมูลฝอย การปรับปรุงภูมิทัศนและพัฒนาพ้ืนท่ีสี
เขียว            การพัฒนาระบบทอระบายน้ําและระบบบําบัดน้ําเสียใน
ชุมชน การสงเสริมและพัฒนาการใชพลังงานท่ีไมทําลายส่ิงแวดลอม 
และการพัฒนาระบบบําบัดน้ําเสียรวมของเมือง สวนประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ย
ผลการปฏิบัติงานดานพัฒนาและอนุรักษระบบนิเวศน ส่ิงแวดลอมและ
พลังงานตํ่าท่ีสุด คือ การเสริมสรางศักยภาพของชุมชนในการจัดการ
ขยะมูลฝอย 
 ดานการศึกษา  โดยภาพรวมผูตอบแบบสอบถามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานดานการศึกษาในระดับมาก ( C =4.17) คิดเปนรอยละ 83.40 
เ ม่ือ พิจารณาเปนรายประเด็น  พบว า  ประเด็น ท่ี มีค า เฉลี่ ยผล              
การปฏิบัติงานดานการศึกษาสูงท่ีสุด คือ การสงเสริมใหชุมชนมีสวน
รวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล รองลงมา คือ การรักษา
ความสะอาดบริเวณโรงเรียนเทศบาล การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล การมีพัฒนาการท่ีดีของนักเรียน
โรงเรียนเทศบาล การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
ของเทศบาล และการอานออกเขียนไดของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 
สวนประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการศึกษาตํ่าท่ีสุด คือ 
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษา และเครือขายทางการศึกษา 
 ดานสาธารณสุข โดยภาพรวมผูตอบแบบสอบถามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานดานสาธารณะสุข             ในระดับมาก ( C =4.16) คิดเปน
รอยละ 83.20 เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ย
ผลการปฏิบัติงานดานสาธารณสุขสูงท่ีสุด คือ การสรางภูมิคุมกันให
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ประชาชนมีสุขภาพดีถวนหนา รองลงมา คือ การสงเสริมใหประชาชน
ไดรับบริการดานสาธารณสุขท่ีเหมาะสมและไดมาตรฐาน สวนประเด็นท่ี
มีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานสาธารณสุขตํ่าท่ีสุด คือ การสราง
ภูมิคุมกัน การปองกันและควบคุมโรคติดตอหรือโรคอ่ืน 
 
 ดานการกีฬาและนันทนาการ โดยภาพรวมผูตอบแบบสอบถาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานดาน             การกีฬา และนันทนาการ ใน
ระดับมาก ( C = 4.08) คิดเปนรอยละ 81.60 เม่ือพิจารณาเปนราย
ประเด็น พบวา ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการกีฬา และ
นันทนาการสูงท่ีสุด คือ การสงเสริมและพัฒนา การกีฬาและ
นันทนาการในชุมชน รองลงมา คือ การจัดสถานท่ีเลนกีฬาและออก
กําลังกาย และการสงเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนในชุมชน สวน
ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานการกีฬา และนันทนาการ         
ตํ่าท่ีสุด คือ การจัดการแขงขันกีฬาสําหรับเด็กและเยาวชน และการ
จัดหาอุปกรณกีฬาสําหรับชุมชน 
 ดานศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถิ่น โดยภาพรวมผูตอบแบบสอบถามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานดานศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถ่ินในระดับมาก ( C = 4.19) คิดเปนรอยละ 83.80 เม่ือ
พิจารณาเปนรายประเด็น พบวา ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงาน
ดานศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถ่ิน                สูงท่ีสุด คือ การสงเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถ่ิน รองลงมา คือ                   การสงเสริม
จริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรมอันดีงามตามหลักธรรมของศาสนา 
และการสน ับสน ุนงบประมาณดานการสืบสานศิลปวัฒนธรรม  
ขนบธรรมเนียม ประเพณีทองถ่ิน สวนประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผล การ
ปฏิบัติงานดานศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถ่ินตํ่าท่ีสุด คือ                 การสงเสริมและสนับสนุนให
ชุมชนอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน 
 ดานการพัฒนาการคมนาคมขนสงและการสาธารณูปโภคขั้น
พื้นฐาน โดยภาพรวมผูตอบแบบสอบถามประเมินผลการปฏิบัติงานดาน
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การพัฒนาการคมนาคมขนสงและการสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน ใน
ระดับมาก (C = 4.09) คิดเปนรอยละ 81.80 เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็น 
พบวา ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงาน ดานการพัฒนาการ
คมนาคมขนสงและการสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานสูงท่ีสุด คือ การ
กอสรางถนนท่ีไดมาตรฐาน  และการพัฒนาสวนสาธารณะเทศบาล 
รองลงมา คือ การขยายเขตระบบประปา การบํารุงรักษา ซอมแซมถนน 
และการดูแลสวนเกาะกลางถนน   สวนประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการ
ปฏิบัติงานดานการพัฒนา  การคมนาคมขนสงและการสาธารณูปโภค
ข้ันพ้ืนฐานตํ่าท่ีสุด คือ การขยายเขตระบบไฟฟา และการบํารุงรักษา 
ซอมแซมทางเดินเทา 
 ดานการจัดเก็บภาษี โดยภาพรวมผูตอบแบบสอบถามประเมินผล
การปฏิบัติงานดานการจัดเก็บภาษีในระดับมาก ( C = 3.99) คิดเปนรอย
ละ79.80 เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผล
การปฏิบัติงานดานการจัดเก็บภาษีสูงท่ีสุด คือ ระบบในการใหบริการ
ข้ันตอนมีแผนผัง คูมือแจงใหปฏิบัติอยางชัดเจน รองลงมา คือ สถานท่ี 
เชน ท่ีต้ังเดินทางไปมาสะดวก มีบริเวณเพียงพอ มีบริการน้ําดื่ม ท่ีจอด
รถ การออกบริการประชาชนนอกสถานท่ีไดดีเพียงใด บริการดวยความ
ชัดเจน ยุติธรรม โปรงใส ตรวจสอบได เอกสารแบบฟอรมตางๆ มี
จํานวนเพียงพอ เขาใจงายไมซับซอนความเหมาะสมของกระบวนและ
ข้ันตอน           การคืนเงินภาษี กระบวนและข้ันตอนการย่ืนแบบเสีย
ภาษีมีความสะดวกและรวดเร็ว  และการสงเสริมและประชาสัมพันธ
ความรูความเขาใจเก่ียวกับการชําระภาษ ีสวนประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการ
ปฏิบัติงาน               ดานการจัดเก็บภาษีตํ่าท่ีสุด คือ การประชาสัมพันธ
กําหนดระยะเวลาในการย่ืนแบบแสดงรายการชําระภาษีชัดเจน 
เพียงพอ 

 ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน โดย
ภาพรวมผู ตอบแบบสอบถามประเมินผลการปฏิบัติงานดานความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในระดับมาก ( C =4.12)            
คิดเปนรอยละ 82.40 เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา ประเด็นท่ีมี
คาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชนสูงท่ีสุด คือ การสรางความเขมแข็งและความอบอุนของ
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สถาบันครอบครัว รองลงมา คือ การจัดสายตรวจ อปพร. การจัด
สวัสดิการเยียวยาผูประสบสาธารณภัย การปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย  การจัดระเบียบทางเทาและถนน  และการแกไขและปองกันปญหา
ยาเสพติดในชุมชน สวนประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานดานความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนตํ่าท่ีสุด คือ การแกไข
ปญหาการทะเลาะวิวาทและการกอกวนของกลุมวัยรุน (แกงมอเตอร
ไซต) 
 ผลการประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ โดยภาพรวมผูตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ
ตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุในภาพรวมอยูในระดับ
มาก ( C =4.09) คิดเปนรอยละ 81.80 เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็น 
พบวา ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจตอผลการ
ดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุในภาพรวมสูงท่ีสุด คือ เจาหนาท่ี
ใหบริการ/การอํานวยความสะดวกใหแกประชาชนอยางท่ัวถึง 
รองลงมา คือ การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขาวสารของเทศบาล 
ขั้นตอนการใหบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก การสงเสริมให
ประชาชน                มีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรมของเทศบาล 
การรายงานผลการดําเนินงานตอสาธารณะของเทศบาล  เทศบาลมี
ผลงานที่เกิดขึ้นคุมคากับงบประมาณที่จายไป ความโปรงใสในการ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรม ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการ
ดําเนินงานโครงการ กิจกรรมของเทศบาล และผลการดําเนินงาน
โครงการ กิจกรรมนําไปสูการแกปญหา สวนประเด็นคาเฉลี่ยผลการ
ประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ในภาพรวมตํ่าท่ีสุด คือ การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็น
ในโครงการ/กิจกรรมของเทศบาล 
 ซึ่งขอมูลดังกลาวขางตนจะเปนแนวทางนําไปพัฒนาปรับปรุง
การปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพกอใหเกิดประสิทธิผลในการ
ดําเนินงานภาพรวมของเทศบาล 
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