
สรุปผลการประเมนิความพงึพอใจของประชาชน เทศบาลต าบล เวยีงเทงิ 

ค าถาม 
พอใจ ปรับปรุง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการพฒันาหรือการบ ารุงรักษาถนนของ เทศบาล  397 99.25% 3 0.75% 

2. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพหรือความปลอดภยัของสะพานท่ีดูแลโดย 
เทศบาล 

355 100% 0 0% 

3. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพหรือความเพียงพอของสญัญาณไฟจราจรใน
เขตทาง เทศบาล 

400 99.5% 2 0.5% 

4. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพหรือความเพียงพอไฟส่องสวา่ง ในเขตทาง 
เทศบาล 

499 100% 0 0% 

5. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพในการบ ารุงรักษาสายทางคลองและล าธาร
สาธารณะระบายน ้ าในความรับผดิชอบของ เทศบาล ท่ีไดรั้บการดูแลรักษาใหน้ ้ าสามารถ 
ไหลผา่นไดป้กติไม่ติดขดั 

500 100% 0 0% 

6. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพในการบ ารุงรักษาแหล่งน ้ าสาธารณะ พ้ืนท่ีพกั
น ้ า หรือแกม้ลิงในความรับผิดชอบของ เทศบาล ท่ีช ารุดเสียหายและไดรั้บการบ ารุงรักษา
ใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีใชง้านไดป้กติ 

497 100% 0 0% 

7. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพในการบ ารุงรักษาระบบสูบน ้ า เคร่ืองสูบน ้ า ท่ี
อยูใ่นความรับผิดชอบของ เทศบาล ท่ีช ารุดเสียหายและไดรั้บการบ ารุงรักษาใหอ้ยูใ่น
สภาพท่ีใชง้านไดป้กติ 

500 100% 0 0% 



8. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพในการบ ารุงรักษาคลองส่งน ้ าท่ีอยูใ่นความ
รับผิดชอบของ เทศบาล ท่ีช ารุดเสียหายและไดรั้บการบ ารุงรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีใชง้าน
ไดป้กติ 

500 100% 0 0% 

9. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพในการบ ารุงรักษาระบบการผลิตน ้ าประปาของ 
เทศบาล ท่ีช ารุดเสียหายและไดรั้บการบ ารุงรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีใชง้านไดป้กติ 

450 99.78% 1 0.22% 

ด้านผงัเมือง 

10. ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการจดัท า หรือสนบัสนุนการจดัท าผงัเมือง เพ่ือให้
มีแผนผงั นโยบาย และ ผงัเมืองรวม (จงัหวดั/เมือง/ชุมชน) เป็นกรอบในการพฒันาทอ้งถ่ิน 

500 100% 0 0% 

11. ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการควบคุมการใชป้ระโยชน์ท่ีดินและการพฒันา
ใหเ้ป็นไปตามผงัเมืองรวม (จงัหวดั/เมือง/ชุมชน) 

500 100% 0 0% 

ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวติ  

12. ความพึงพอใจของผูสู้งอายท่ีุมีปัญหาดา้นสุขภาพ และป่วยติดเตียงต่อการไดรั้บการ
ดูแลดา้นสุขภาพจาก เทศบาล 

495 99.6% 2 0.4% 

13. ความพึงพอใจของนกับริบาลชุมชน ท่ี เทศบาล มีการส่ง เขา้ร่วมอบรมกบักระทรวง
สาธารณสุขหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

485 99.39% 3 0.61% 

14. ความพึงพอใจของผูสู้งอายตุ่อการไดรั้บบริการสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพผูสู้งอายใุนเขต
พ้ืนท่ี เทศบาล 

500 99.8% 1 0.2% 

15. ความพึงพอใจของผูสู้งอายท่ีุเขา้ร่วมกิจกรรม/ชมรม/สมาคม/ศูนยบ์ริการทางสงัคม/
โรงเรียนผูสู้งอาย ุท่ี เทศบาลใหก้ารสนบัสนุน 

500 100% 0 0% 

16. ความพึงพอใจของผูพิ้การท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและพฒันา
คุณภาพชีวติคนพิการ พ.ศ. 2550 ท่ีไดรั้บการสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพคนพิการจาก เทศบาล 

133 100% 0 0% 



17. ความพึงพอใจของผูพิ้การยากไร้ท่ีอยูใ่นภาวะพ่ึงพิงท่ี เทศบาล เขา้ไปช่วยเหลือ
สนบัสนุนหรือประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้ขา้ไปด าเนินการ 

15 100% 0 0% 

18. ความพึงพอใจของผูติ้ดเช้ือ/ผูป่้วยเอดส์ท่ีไดรั้บการสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์จาก 
เทศบาล 

19 100% 0 0% 

19. ความพึงพอใจของประชาชนในการใหบ้ริการส ารวจสตัว ์ข้ึนทะเบียนสตัว ์และฉีด
วคัซีนสุนขับา้ตามโครงการสตัวป์ลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพิษสุนขับา้ฯ จาก 
เทศบาล 

520 99.43% 3 0.57% 

ด้านการศึกษา 

20. ความพึงพอใจของเด็กและผูป้กครองต่อการใหบ้ริการศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ในสงักดั 
เทศบาล ท่ีผา่นการประเมินมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 

250 100% 0 0% 

21. ความพึงพอใจของเด็กและผูป้กครองต่อการใหบ้ริการเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็/
อนุบาล/ประถมศึกษาของรัฐท่ีไดรั้บอาหารเสริม (นม) ครบถว้น จาก เทศบาล 

250 100% 0 0% 

22. ความพึงพอใจของเด็กและผูป้กครองต่อการใหบ้ริการในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็/อนุบาล/
ประถมศึกษา ของรัฐท่ีไดรั้บอาหารกลางวนัท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการครบถว้น จาก 
เทศบาล 

250 100% 0 0% 

23. ความพึงพอใจของเด็กดอ้ยโอกาส และเด็กยากจนท่ีไดรั้บการสนบัสนุนดา้นการศึกษา 
และดา้นการเงินจาก เทศบาล  

400 99.5% 2 0.5% 

ด้านการจดัระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย 

24. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพหรือความปลอดภยัในการด าเนินการป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยัของ เทศบาล 

497 99.8% 1 0.2% 



25. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพในการยติุเร่ืองราวร้องทุกขข์องประชาชนจาก
ศูนยรั์บเร่ืองราวร้องทุกข ์หรือศูนยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพาทหรือศูนยย์ติุธรรมชุมชน ศูนยบ์ริการ
ประชาชน ศูนยด์ ารงธรรม ศูนย ์one stop service หรือจากช่องทางส่ือออนไลน์อ่ืน ๆ ฯลฯ 
ท่ีส่งให ้เทศบาล ด าเนินการ และไดรั้บการใหค้วามช่วยเหลือจาก เทศบาล หรือการส่งต่อ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการตอ่ 

350 100% 0 0% 

ด้านการส่งเสริมเศรษฐกจิและชุมชน 

26. ความพึงพอใจของประชาชนในการสนบัสนุนงบประมาณ หรือสนบัสนุน อ่ืน ๆ 
ใหแ้ก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มวสิาหกิจชุมชน กลุ่มการท่องเท่ียว ฯลฯ เพ่ือพฒันาประสิทธิภาพการ
แปรรูปตลาด ของ เทศบาล 

496 100% 0 0% 

27. ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ/กิจกรรมเก่ียวกบัการส่งเสริมอาชีพ 
(เกษตรกรรม ประมง ปศุสตัว ์หรืออาชีพใหม่ ฯลฯ) ท่ี เทศบาล ไดด้ าเนินการ 

500 100% 0 0% 

28. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจดัใหมี้หรือส่งเสริม ศูนยแ์สดงสินคา้ชุมชน ศูนย์
จ าหน่ายสินคา้ ตลาดนดั ตลาดชุมชน ถนนคนเดิน ถนนวฒันธรรม ตลาดน ้ า ตลาดเก่า ฯลฯ 
ของ เทศบาล 

489 100% 0 0% 

29. ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ/กิจกรรมของ เทศบาล เก่ียวกบัการพฒันา 
หรือฟ้ืนฟแูหล่งท่องเท่ียวเส่ือมโทรมใหมี้สภาพท่ีเหมาะสมต่อการท่องเท่ียว 

529 99.25% 4 0.75% 

30. ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ/กิจกรรมของ เทศบาล เพ่ือกระตุน้ หรือ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว และการใหค้วามรู้เก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของแหล่งท่องเท่ียว 

500 100% 0 0% 

31. ความพึงพอใจของประชาชนในการใหค้  าปรึกษาและสนบัสนุนการจดัตั้งกลุ่มอาชีพ 
กลุ่มเกษตรกร หรือกลุ่มต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมอาชีพหรือการสร้างงาน ของ เทศบาล 

456 100% 0 0% 



32. ความพึงพอใจของประชาชนในการใหค้  าปรึกษาทั้งท่ี เทศบาล และช่องทางส่ือ
ออนไลน์ต่าง ๆ เก่ียวกบัการ ขอใบอนุญาตจดทะเบียนพาณิชยห์รือการส่งเสริมการลงทุน
ในพ้ืนท่ี 

515 99.61% 2 0.39% 

ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

33. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพในการก าจดัขยะมูลฝอยท่ีถูกสุขลกัษณะของ 
เทศบาล 

465 98.94% 5 1.06% 

34. ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษแ์ละดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม การก าจดัน ้ าเสีย และฝุ่ น PM 2.5 ของ เทศบาล 

522 98.86% 6 1.14% 

ด้านการส่งเสริมศิลปะ วฒันธรรม ภูมปัิญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน 

35. ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ/กิจกรรมของ เทศบาล ในการส่งเสริมหรือ
อนุรักษศิ์ลปะ วฒันธรรม ประเพณีทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาชาวบา้น และโบราณสถาน 

500 100% 0 0% 

  
 

 


