๑

ดวยเทศบาลนครนนทบุรี ไดดําเนินโครงการปรับขยายเวลาการใหบริการประชาชนในวันราชการ
ชวงกอน - หลังเวลาราชการ เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับประชาชนที่ ไม สามารถมาติด ต อขอรับ บริ ก าร
ในวันเวลาราชการได และเพื่อเปนการเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพการใหบริการประชาชนของเทศบาล
นครนนทบุรี โดยปรับขยายเวลาการใหบริการประชาชนในวันราชการ ชวงกอน-หลังเวลาราชการ ตามรายละเอียด
ดังตอไปนี้
หนวยงานที่ปรับขยายเวลาการใหบริการประชาชน
ที่

หนวยงาน/งานบริการ

1 สํานักปลัดเทศบาล
๑.๑ งานรับ-สงหนังสือราชการ
2 สํานักการคลัง
๒.๑ งานรับชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน / ภาษีบํารุงทองที่ /
ภาษีปาย
2.๒ งานรับชําระคาธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย
๒.๓ งานรับตอสัญญาเชาทรัพยสินของเทศบาลนครนนทบุรี
๒.๔ งานทะเบียนพาณิชย
3 สํานักการชาง
๓.๑ งานรับยื่นแบบขออนุญาตกอสรางอาคาร
๓.๒ งานรับเรื่องรองเรียนการกอสรางอาคารที่สงผลกระทบ
กับอาคารใกลเคียง
๓.๓ งานใหคําปรึกษาดานการกอสรางและการขอรับบริการ
ตาง ๆ
๓.๔ งานรับเรื่องการรองเรียน
4 สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
๔.๑ งานรับคํารองเหตุรําคาญ
๔.๒ งานตอใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข
พ.ศ.2535
๔.๓ งานรับคํารองขอสูบสิ่งปฏิกูล
๔.๔ งานรับคํารองแจงเก็บขยะ
๔.๕ งานบริการศูนยบริการสาธารณสุขที่ ๑ (รัตนาธิเบศร)
งานบริการศูนยบริการสาธารณสุขที่ 3 (แขวงทาทราย)
งานบริการศูนยบริการสาธารณสุขที่ 6 (สนามบินน้ํา)

ชวงเวลาทีป่ รับขยาย
07.00-17.00 นาฬิกา

07.00-17.00 นาฬิกา

หมายเหตุ
ณ สํานักงานเทศบาล
นครนนทบุรี อาคาร 2
ณ สํานักงานเทศบาล
นครนนทบุรี อาคาร 2

ณ สํานักงานเทศบาล
นครนนทบุรี อาคาร 2
07.00-1๗.00 นาฬิกา

07.00-17.00 นาฬิกา

07.00-1๖.๓0 นาฬิกา

ณ สํานักงานเทศบาล
นครนนทบุรี อาคาร 2

ณ ศูนยฯ ที่ ๑ (รัตนาธิเบศร)
ณ ศูนยฯ ที่ 3 (แขวงทาทราย)
ณ ศูนยฯ ที่ 6 (สนามบินน้ํา)

๒

ที่

หนวยงาน/งานบริการ

5 กองวิชาการและแผนงาน
๕.๑ งานประชาสัมพันธการใหบริการของเทศบาลนคร
นนทบุรี
๖ สํานักการศึกษา
๖.๑ งานบริการหองสมุดประชาชน
๖.๒ งานรับแจงเด็กเขาเกณฑ
๗ กองสวัสดิการสังคม
๗.๑ งานรับแจงรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
๗.๒ งานรับแจงรับเบี้ยคนพิการ
๗.๓ งานรับแจงขอรับความชวยเหลือกรณีผูมีรายไดนอย
๗.๔ งานรับแจงการฝกวิชาชีพ
๗.๕ งานบริการประชาชนกองสวัสดิการสังคม
๘ กองสงเสริมวัฒนธรรม การทองเที่ยว และกีฬา
๘.๑ งานบริการประชาชน ใชสถานที่ออกกําลังกาย
๘.๒ งานบริการประชาชนที่มาสักการะ
๙ สํานักงานแขวงทาทราย
๙.๑ งานประชาสัมพันธการใหบริการของสํานักงาน
แขวงทาทราย
๙.๒ งานบริการจัดเก็บภาษี

ชวงเวลาทีป่ รับขยาย
07.00-17.00 นาฬิกา

07.00-17.00 นาฬิกา

07.00-17.00 นาฬิกา

07.00-19.00 นาฬิกา
07.00-1๘.00 นาฬิกา

07.00-1๗.00 นาฬิกา

หมายเหตุ
ณ สํานักงานเทศบาล
นครนนทบุรี อาคาร 2
ณ สํานักงาน
แขวงทาทราย
ณ สํานักงานเทศบาล
นครนนทบุรี อาคาร 2

ณ ศูนยเยาวชน
เฉลิมพระเกียรติ
ณ พุทธสถานเชิงทา –
หนาโบสถ
ณ สํานักงาน
แขวงทาทราย

๓

1.
รอยละ
รอยละ
2.
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
3.
รอยละ
รอยละ
รอยละ
4.
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
5.
รอยละ
รอยละ
6.
รอยละ
รอยละ

สรุปผลจากแบบสอบถามประชาชนที่มาใชบริการ จํานวน 40 คน
กองสงเสริมวัฒนธรรม การทองเที่ยว และกีฬา
เพศของผูตอบแบบสอบถาม
๔3.00 เพศหญิง
57.00 เพศชาย
อายุของผูตอบแบบสอบถาม
20.00 อายุ 1 – 20 ป
52.00 อายุ 21 – 40 ป
27.00 อายุ 41 – 60 ป
1.00 อายุ 61 ปขึ้นไป
ระดับการศึกษา
50.00 มัธยมตอนตน/มัธยมตอนปลาย/เทียบเทา
๔9.00 สูงกวาปริญญาตรี
1.00 ปริญญาตรี
อาชีพของผูมารับบริการ
32.00 นักเรียน/นักศึกษา
20.00 คาขาย/ธุรกิจสวนตัว
12.00 รับราชการ/พนักงานของรัฐ
12.00 ลูกจางบริษัท/เอกชน
12.๐๐ รับจาง
7.00 ไมไดประกอบอาชีพ
5.00 พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ที่พักอาศัยของผูมารับบริการ
57.00 ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี
43.00 นอกเขตเทศบาลนครนนทบุรี
งานที่ทานมาติดตอขอรับบริการ
50.00 ออกกําลังกาย ณ ศูนยเยาวชนเฉลิมพระเกียรติ
50.00 นมัสการหลวงพอเสือ ณ พุทธสถานเชิงทา – หนาโบสถ

๔

กองสงเสริมวัฒนธรรม การทองเที่ยว และกีฬา (ตอ)
ประเด็น/ดาน
๑. ดานเจาหนาที่
๑.๑ ใหบริการดวยความสุภาพ อัธยาศัยดี และเปนมิตร
๑.๒ การแตงกายสุภาพ สะอาด และเหมาะสม
๑.๓ มีความรู และสามารถใหคําแนะนําแกไขปญหาได
๒. ดานขั้นตอน/ระยะเวลา
๒.๑ มีการใหบริการตามลําดับ กอน – หลัง
๒.๒ มีปายประกาศหรือแจงขั้นตอนการใหบริการ
๒.๓ ระยะเวลาในการใหบริการมีความเหมาะสม
ถูกตอง สะดวก และรวดเร็ว
๓. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
๓.๑ มีที่นั่งพักสําหรับผูมารับบริการ
๓.๒ สถานที่ใหบริการสะอาด และเปนระเบียบ
๓.๓ มีขอมูล/เอกสาร/website/แบบฟอรมการใหบริการ
รอยละความพึงพอใจ
ขอเสนอแนะจากประชาชน
(พุทธสถานเชิงทา – หนาโบสถ)
1. สถานที่รมรื่น บรรยากาศสดชื่น ติดแมน้ํา ลมพัดเย็นสบาย
2. ที่จอดรถคอนขางนอย

รอยละความพึงพอใจ
พึงพอใจ
ไมพึงพอใจ
๑00
100
95.00

5.00

100
100

-

97.50

2.50

100
100
100

99.17

-

๕

1.
รอยละ
รอยละ
2.
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
3.
รอยละ
รอยละ
รอยละ
4.
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
5.
รอยละ
6.
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ

สรุปผลจากแบบสอบถามประชาชนที่มาใชบริการ จํานวน 10 คน
แขวงทาทราย
เพศของผูตอบแบบสอบถาม
50.00 เพศหญิง
50.00 เพศชาย
อายุของผูตอบแบบสอบถาม
20.00 อายุ 1 - 20 ป
๓0.00 อายุ 21 – 40 ป
40.00 อายุ 41– 60 ป
10.00 อายุ 61 ปขึ้นไป
ระดับการศึกษา
50.00 ปริญญาตรี
40.00 มัธยมตอนตน/มัธยมตอนปลาย/เทียบเทา
10.00 สูงกวาปริญญาตรี
อาชีพของผูมารับบริการ
40.00 ลูกจางบริษัท/เอกชน
20.00 นักเรียน/นักศึกษา
20.00 รับจางทั่วไป
10.00 คาขาย/ธุรกิจสวนตัว
๑๐.00 ไมไดประกอบอาชีพ
ที่พักอาศัยของผูมารับบริการ
100 ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี
งานที่ทานมาติดตอขอรับบริการ
70.00 งานทะเบียนราษฎรฯ
10.00 สิ่งกอสรางรุกล้ํา
10.00 ขึ้นทะเบียนผูสูงอายุ
10.00 ดูดสิ่งปฏิกูล

๖

แขวงทาทราย (ตอ)
ประเด็น/ดาน
๑. ดานเจาหนาที่
๑.๑ ใหบริการดวยความสุภาพ อัธยาศัยดี และเปนมิตร
๑.๒ การแตงกายสุภาพ สะอาด และเหมาะสม
๑.๓ มีความรู และสามารถใหคําแนะนําแกไขปญหาได
๒. ดานขั้นตอน/ระยะเวลา
๒.๑ มีการใหบริการตามลําดับ กอน – หลัง
๒.๒ มีปายประกาศหรือแจงขั้นตอนการใหบริการ
๒.๓ ระยะเวลาในการใหบริการมีความเหมาะสม
ถูกตอง สะดวก และรวดเร็ว
๓. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
๓.๑ มีที่นั่งพักสําหรับผูมารับบริการ
๓.๒ สถานที่ใหบริการสะอาด และเปนระเบียบ
๓.๓ มีขอมูล/เอกสาร/website/แบบฟอรมการใหบริการ
รอยละความพึงพอใจ

รอยละความพึงพอใจ
พึงพอใจ
ไมพึงพอใจ
100
100
100

-

100
100

-

100

-

100
๑00
100

-

100

