
สรุปผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการเทศบาลตำบลนายาง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
*************************** 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ 
 1. เพศ 
  - ชาย   จำนวน  1,118 คน  คิดเป็นร้อยละ 49.93 
  - หญิง   จำนวน  1,121 คน  คิดเป็นร้อยละ 50.07 
 2. อาย ุ
  - มากกว่า 20 ปี  จำนวน    102  คน  คิดเป็นร้อยละ 04.56 
  - 20-30 ปี  จำนวน    416  คน  คิดเป็นร้อยละ 18.58 
  - 31-40 ปี  จำนวน    691  คน  คิดเป็นร้อยละ 30.86 
  - 41-50 ปี  จำนวน    576  คน  คิดเป็นร้อยละ 25.73 
  - 51-60 ปี  จำนวน    185  คน  คิดเป็นร้อยละ 07.06 
  - มากกว่า 60 ปี  จำนวน    276  คน  คิดเป็นร้อยละ 12.33 
 3. อาชีพ 
  - รับราชการ  จำนวน       46 คน  คิดเป็นร้อยละ 02.05 
  - ประกอบอาชีพส่วนตัว จำนวน     592 คน  คิดเป็นร้อยละ 26.44 
  - นักเรียน/นักศึกษา จำนวน       50 คน  คิดเป็นร้อยละ 02.23 
  - เกษตรกร  จำนวน     531 คน  คิดเป็นร้อยละ 23.72 
  - รับจ้าง/ลูกจ้าง  จำนวน     683 คน  คิดเป็นร้อยละ 30.50 
  - พนักงานบริษัท  จำนวน       54 คน  คิดเป็นร้อยละ 02.41 
  - พนักงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน       37 คน  คิดเป็นร้อยละ 01.65 
  - อ่ืน ๆ    จำนวน     283 คน  คิดเป็นร้อยละ 12.64 

ส่วนที่ 2 เรื่องที่ขอรับบริการ (ประชาชนมาใช้บริการมากกว่า 1 รายการขึ้นไป) 
  - การออกแบบอาคาร/การขอแบบบ้านเพื่อประชาชน จำนวน 4 คน   คิดเป็นร้อยละ 0.18 
  - การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร   จำนวน  153 คน   คิดเป็นร้อยละ 06.83 
  - การขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  จำนวน  197 คน คิดเป็นร้อยละ 08.80 
  - การขอรับเบี้ยยังชีพคนพิการ  จำนวน    20 คน คิดเป็นร้อยละ 0.89 
  - การยื่นเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  จำนวน    11 คน คิดเป็นร้อยละ 0.49 
  - การทะเบียนราษฎร (แจ้งเกิด/แจ้งตาย/แจ้งย้าย/ขอเพ่ิมชื่อ ฯลฯ) 
       จำนวน 1,268 คน คิดเป็นร้อยละ 56.63 
  - การขอขอจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร 
       จำนวน    7 คน  คิดเป็นร้อยละ 0.31 
  - การขอประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
       จำนวน    7 คน  คิดเป็นร้อยละ 0.31 
  - การขออนุญาตฆ่าสัตว์   จำนวน  45 คน  คิดเป็นร้อยละ 02.01 
  - การประปา (ขอติดตั้งประปา/ชำระค่าน้ำประปา/ยกเลิกค่าใช้น้ำประปา ฯลฯ) 
       จำนวน 225 คน  คิดเป็นร้อยละ 10.05 

/การชำระ... 
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  - การชำระภาษีป้าย/โรงเรือนและท่ีดิน/บำรุงท้องที่ 
       จำนวน 245 คน  คิดเป็นร้อยละ 10.94 
  - อื่น ๆ (ขอถังขยะ/ขอใบรับรองสิ่งปลูกสร้าง/ขออนุญาตใช้เครื่องขยายเสียง/ชำระค่าขยะ/
     แจ้งเด็กแรกเกิด และจดทะเบียนพาณิชย์) จำนวน 56  คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ 
 

หัวข้อแบบสอบถามความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
1. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
    1.1 เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี  
แต่งกายสุภาพ การวางตัวเรียบร้อยเหมาะสม 

55.54 42.22 2.24 0.00 0.00 

    1.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ 
รวดเร็ว และเอาใจใส่ 

57.10 40.27 2.64 0.00 0.00 

    1.3 เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อ
ซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ 

56.72 39.76 3.52 0.00 0.00 

    1.4 เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค 
ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม 

58.01 37.34 4.66 0.00 0.00 

2.  ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
     2.1 มีการให้บริการตามลำดับก่อน-หลัง 57.27 38.56 4.17 0.00 0.00 
     2.2 ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ 
ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน 

56.03 38.94 5.03 0.00 0.00 

     2.3 ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอน 
มีความสะดวก รวดเร็ว 

56.21 39.27 4.52 0.00 0.00 

3.  ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
     3.1 การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกใน
สถานที่ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ น้ำดื่ม  
ที่นั่งพักสำหรับผู้มาติดต่อ ฯลฯ 

53.36 40.77 5.87 0.00 0.00 

      3.2 มีเครื่องมือ / อุปกรณ์ / ระบบ 
ในการบริการข้อมูลสารสนเทศ 

55.42 39.57 4.89 0.00 0.00 

      3.3 อาคารสถานที่มีความสะดวก  
เป็นระเบียบ ปลอดภัย 

54.98 40.01 5.01 0.00 0.00 

4. โดยภาพรวมทั้งหมดท่านมีความ 
พึงพอใจอยู่ในระดับใด 

55.96 39.72 4.33 0.00 0.00 

 

ข้อเสนอแนะ 1 ปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา และพัฒนาระบบน้ำประปา     
  2. การจดบันทึกการใช้น้ำให้ตรงตามมิเตอร์       
 



หน่วยงานที่ให้ประชาชนกรอกแบบสอบถาม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
1. สำนักปลัดเทศบาล (งานทะเบียนราษฎร) จำนวน  1,268 คน 
2. กองคลัง     จำนวน     239 คน 
3. กองช่าง     จำนวน     135 คน 
4. กองการประปา    จำนวน     175 คน 
5. กองสวัสดิการสังคม    จำนวน     225 คน 
6. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   จำนวน     110 คน 
7. กองการศึกษา     จำนวน        -   คน 


