
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการใหบริการประชาชนของเทศบาลตําบลไมเรียง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

มีจํานวนผูกรอบแบบประเมินจากการรับบริการท้ังหมด จํานวน 100 คน มีรายละเอียด ดังนี้
***************************************************

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป
๑. เพศ 1. ชาย จํานวน 45 คน 2 เพศหญิง จํานวน 55 คน

๒. อายุ
2.1 อายุต่ํากวา ๓๐ ป จํานวน 15 คน 2.2 อายุ ๓๑ ป – ๔๐ จํานวน 21 คน
2.3 อายุ 41 ป - ๕๐ ป จํานวน 27 คน 2.4 อายุมากกวา ๕๐ ป จํานวน 37 คน

๓. การศึกษา
3.1 ประถมศึกษา จํานวน 9 คน 3.2 มัธยมศึกษา จํานวน 20 คน
3.3 ปวช./ปวส. จํานวน 35 คน 3.4 ปริญญาตรี จํานวน 34 คน
3.5 ปริญญาโท จํานวน 2 คน 3.6 สูงกวาปริญญาโท ไมมี
3.7 อ่ืน ๆ ไมมี

๔. อาชีพ
4.1 เกษตรกร จํานวน 33 คน 4.2 คาขาย จํานวน 28 คน
4.3 รับจาง จํานวน 13 คน 4.4 รับราชการ จํานวน 8 คน
4.5 ธุรกิจสวนตัว จํานวน 3 คน 4.6 นักเรียน/นักศึกษา จํานวน 15 คน
4.7 อ่ืน ๆ ไมมี

สวนท่ี 2 เรื่องท่ีขอรับบริการ
......-…… คน การยื่นเรื่องรองทุกข/รองเรียน .......2.....คน การขอใชวัสด/ุอุปกรณ ฯลฯ
......5.....คน การขอเขาดูกลองวงจรปด .......7....คน การขออนุญาตกอสรางอาคาร
......15.....คน สวัสดิการผูสูงอายุ/ผูบริการ/ผูปวยเอดส/
เด็กแรกเกิด

......3....คน การขออนุญาตจําหนายสินคาในท่ีหรือทาง
สาธารณะ

.......1.....คน การขอขอมูลขาวสารของทางราชการ .......-.....คน ขอประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ

......10....คน กิจกรรมเด็ก/เยาวชน .......5.....คน การขอบานเลขท่ี

.......-.....คน การจัดตั้งสถานท่ีจําหนายและสะสมอาหาร ......21....คน การขออนุญาตดูดสิ่งปฏิกูล

.......-.....คน การจดทะเบียนพาณิชย ......10....คน การแจงเกิด/แจงตาย/แจงยาย ฯลฯ

.......16.....คน การชําระภาษี .......-.....คน การเก็บคาธรรมเนียมขยะมูลฝอย

......5.....คน การขอสนับสนุนน้ําเพ่ือบริโภคหรืออุปโภค .......-.....คน การขออนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอ
สุขภาพ

.......-.....คน การขออนุญาตใชเสียง .......-.....คน การขออนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง

.......-.....คน อ่ืน ๆ ระบุ...............................................



- ๒ -

สวนท่ี 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการ

หัวขอในการประเมิน ระดับความคิดเห็น
ดีมาก ดี พอใช ควร

ปรับปรุง
ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ

๑. เจาหนาท่ีพูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แตงกายสุภาพ การวางตัวเรียบรอย 71 คน 26 คน 3 คน ไมมี
๒. เจาหนาท่ีใหบริการดานความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส 75 คน 17 คน 8 คน ไมมี
๓. เจาหนาท่ีใหคําแนะนํา ตอบขอซักถามไดอยางชัดเจน ถูกตอง 70 คน 19 คน 11 คน ไมมี
๔. เจาหนาท่ีสามารถแกปญหา อุปสรรค ท่ีเกิดข้ึนไดอยางเหมาะสม 71 คน 9 คน 20 คน ไมมี

ดานกระบวนกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ
๑. ข้ันตอนการใหบริการมีระบบ ไมยุงยาก ซับซอน มีความชัดเจน 77 คน 23 คน ไมมี ไมมี
๒. ข้ันตอนการใหบริการแตละข้ันตอนมีความสะดวก รวดเร็ว 80 คน 20 คน ไมมี ไมมี
๓. มีผังลําดับข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการอยางชัดเจน 70 คน 30 คน ไมมี ไมมี

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
๑. การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในสถานท่ีใหบริการ เชน ท่ีจอดรถ น้ํา

ดื่ม ท่ีนั่งรอรับบริการ
85 คน 15 คน ไมมี ไมมี

๒. มีเครื่องมือ/อุปกรณ/ระบบในการบริการ 72 คน 28 คน ไมมี ไมมี
๓. อาคารสถานท่ีมีความสะอาด ปลอดภัย 69 คน 9 คน 12 คน 10 คน

สวนท่ี 4 ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ

สรุปไดดังนี้
1. ควรปรับปรุงเรื่องความสะอาดภายในอาคารและนอกอาคารสํานักงาน
2. ควรมีบริการยื่นชําระภาษีผานระบบออนไลน
3. ควรดําเนินการจัดตั้งศูนยบริการรวมในองคกร

*******************************************************************************************


