บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลโนนค้อ: โทรศัพท์ 045 – 251 956
ที่
อบ 72501.01/
วันที่ 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562
เรื่อง รายงานการความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตาบลโนนค้อ
ประจาปีงบประมาณ ๒๕62
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนค้อ ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนค้อ
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลหันโนนค้อ ได้ดาเนินการจัดทาแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของประขาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริการส่วนตาบลโนนค้อ ที่มีการจัดการบริการประชาชนที่
เข้ามารับบริการในหน่วยงานอย่างมีมาตรฐาน เพื่อ ประเมินผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ ๒๕62 มีประชาชนมาใช้บริการต่าง ๆ ณ องค์การบริหารส่วนตาบลโนนค้อ
จานวน ๑๐๐ คน ดังรายละเอียดแนบท้าย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
(ลงชื่อ).................................................
( นายพีรศักดิ์ กองแก้ว )
หัวหน้าสานักปลัด
ความคิดเห็น.........................................
( นายประเสริฐ สายงาม )
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล

ความคิดเห็น........................................
( นายธีระพัฒน์ อุตพันธ์ )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนค้อ

สรุปผลการสารวจความพึงพอใจผู้รับบริการ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนค้อ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
มีจานวนผู้กรอกแบบสอบถามจากการรับบริการทั้งหมด จานวน 100 คน มีรายละเอียดดังนี้
************************************************************************************
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
1. ชายจานวน 40 คน
2. หญิงจานวน 60 คน
2. อายุ ………… ปี
3. จบการศึกษาชั้นสูงสุด
1. ประถมศึกษา จานวน 51 คน
2. มัธยมศึกษาตอนต้นจานวน 23 คน
3. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จานวน 17 คน
4. อนุปริญญา / ปวส. จานวน 5 คน
5. ปริญญาตรี จานวน 3 คน
6. สูงกว่าปริญญาตรี จานวน 1 คน
8. อื่นๆ (โปรดระบุ)............................................
4.อาชีพ
…38 คน....เกษตรกร
…25 คน..ประกอบธุรกิจส่วนตัว
…6 คน..รับราชการ
…13 คน.…..ลูกจ้าง
…18 คน..นักเรียน/นักศึกษา
….. คน..อื่น ๆ
ตอนที่ 2 เรื่องที่ขอรับบริการ
1. ขอความช่วยเหลือเรื่องทั่วไปของประชาชน จานวน คน
2. การร้องเรียนร้องทุกข์ จานวน 1 คน
3. งานให้บริการข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร 2540 จานวน 6 คน
4. การให้ความความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและสาธารณภัย จานวน 44 คน
5. สนับสนุนน้าอุปโภคบริโภค จานวน 25 คน
6. การขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จานวน 260 คน
7. การขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ จานวน 32 คน
8.การขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จานวน 0 คน
9. การลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จานวน 40 คน
10. การให้บริการอินเตอร์เน็ตจานวน 60 คน
11.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จานวน 50 คน
12. ภาษีป้าย จานวน 25 คน
13. ภาษีบารุงท้องที่ จานวน 1630 คน
14.จดทะเบียนพาณิชย์ จานวน 15 คน
15.ขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จานวน 6 คน
16. การขออนุญาตก่อสร้าง จานวน 3 คน
17 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร จานวน 0 คน
18. การรับรองสิ่งปลูกสร้าง จานวน 12 คน
19. การดาเนินการตาม พ.ร.บ.ดินขุดดินถม จานวน 0 คน
20. การดาเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จานวน 24 คน

ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้รับบริการ
รายการประเมิน
1. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัว
เรียบร้อย
2. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว แลอาใจใส่
3. เจ้าหน้าที่ให้คาแนะนา ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง
น่าเชื่อ
4. เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่าง
เหมาะสม
5.มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย
6. ชั้นตอนให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน
7. มีผังลาดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน

ดีมาก
77
คน
18
คน
78
คน
18
คน
87
คน
17
คน
40
คน
79
คน

ระดับคุณภาพ
ปาน
ดี
พอใจ
กลาง
23
คน
82
คน
20
2 คน
คน
80
2 คน
คน
12
1 คน
คน
83
คน
60
คน
17
4 คน
คน

ควร
ปรับปรุง

8. การจัดสิ่งอานวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่นที่จอด
รถ น้าดื่ม
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการ
ให้บริการ…………………………………………………………………............................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......

