
 
ค ำขอข้อมูลข่ำวสำร กรมโยธำธิกำรและผังเมือง 

   
                                       
                        วันที…่…………………………………… 

ข้าพเจ้า   ชื่อ......................................................  นามสกุล …………………………………………………… 
ที่อยู่…………………………………………………………………………………………………................................................. 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน /บัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ /บัตรนักศึกษา .................................................. 
สถานที่ท างาน /สถานศึกษา……………………....................................โทรศพัท์............................................... 

มีความประสงค์ขอข้อมูลข่าวสารของส านัก / กอง /สยผจ. ......................................................................
ดังนี้ 
 1. ………………………………………………………………………………............................................................ 
 2. ………………………………………………………………………………............................................................ 
 3. ………………………………………………………………………………............................................................ 
 4. ………………………………………………………………………………............................................................ 
 5. ………………………………………………………………………………............................................................ 
 
 

   (ลงชื่อ).......................................................ผู้ขอข้อมูล                                                          
             (.......................................................) 
 

 
 
ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่                                                                 

วันที่……………………………………… 
 ผู้ให้ข้อมูล  ชื่อ ...............................................นามสกุล............................................................................... 
ส านัก / กอง........................................................................................................ ....................................................... 
 ข้อมูลที่ให้บริการ  ................................................................................................................ ....................... 
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
หมำยเหตุ            
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



 
ทะเบียนผู้ขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

หน่วยงาน................................................................. 
 

ล าดับที ่ วดป. 
ที่ขอข้อมลู 

ชื่อ – สกุล ที่อยู่ / โทรศัพท์ รายชื่อเอกสาร วดป. 
ที่ให้ข้อมูล 

หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

- กรณีที่มีข้อมลูพร้อม ต้องให้ภายในวันท่ีขอข้อมูล           ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมโยธาธิการและผังเมือง 
- กรณีที่ไมส่ามารถให้ข้อมูลได้ทันที ต้องแจ้งให้ผู้ขอข้อมูลทราบภายใน 15 วัน พร้อมก าหนดวันที่จะด าเนินการเสร็จ             กองเผยแพร่และประชาสมัพันธ์โทร. 0 2299 4300, 4301  โทรสาร 0 2299 4486 
- กรณีที่ไมเ่ปิดเผยข้อมลู จะต้องแจ้งค าสั่งไม่ใหเ้ปิดเผยข้อมลูพร้อมเหตุผล ภายใน 15 วัน  แก่ผู้ขอ นับจากวันท่ีได้รับค าขอ         



□ ขอ้หารือกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคาร             
□ ขอ้หารือ พ.ร.บ. การผงัเมือง พ.ศ. 2518            

□ นโยบายและการตีความ                                         
□ คู่มือ หรือค าสั่งเก่ียวกบัการปฏิบติังาน                
□ มติคณะกรรมการผงัเมือง                                       
□ ประกาศประกวดราคา/สอบราคา                        

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

1. เจา้หนา้ท่ีมีความรู้ ความสามารถ ในการจดัการสืบคน้ขอ้มูลข่าวสาร
2. ความสุภาพ กริยามารยาท ของเจา้หนา้ท่ี

3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการ
4. เจา้หนา้ท่ีมีความซ่ือสตัย ์สุจริต
5. การให้ขอ้มูลและการตอบขอ้ซกัถามของเจา้หนา้ท่ี

□ ค าวินิจฉยัอุทรณ์ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร
□ การจดัรูปท่ีดิน

□ แผนงาน โครงการ และงบประมาณ

□ Facebook : งานประชาสมัพนัธ์กรมโยธาธิการและผงัเมือง  □ YouTube : กรมโยธาธิการและผงัเมือง Official

□ Facebook : งานประชาสมัพนัธ์กรมโยธาธิการและผงัเมือง □ YouTube : กรมโยธาธิการและผงัเมือง Official

3. ข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ มาตรา 9 ที่ท่านต้องการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

ระดับความพึงพอใจ

4. ความพึงพอใจต่อการให้บริการในด้านต่างๆ

ประเด็นวดัความพึงพอใจ

เพศ               □ ชาย                       □ หญิง
อายุ               □ ต ่ากวา่  20  ปี         □  20 - 30  ปี                      □ 31 - 40  ปี                  □ 41 - 50  ปี         □ 50  ปี  ข้ึนไป
การศึกษา      □ ต ่ากวา่ปริญญาตรี  □ ปริญญาตรี                      □ สูงกวา่ปริญญาตรี
อาชีพ           □ พนกังานบริษทั     □ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ   □ อบจ./เทศบาล/อบต.   □ อ่ืน ๆ .............................................

1. ท่านได้ใช้บริการข้อมูลข่าวสารของกรมโดยผ่านช่องทางใด
□ www.dpt.go.th          □ โทรศพัท ์         □ ไปรษณีย ์          □ ติดต่อดว้ยตนเอง        □ อ่ืน ๆ .............................................

□ สรุปหนา้ท่ีการด าเนินงานตามภารกิจ
□ มติคณะกรรมการควบคุมอาคาร
□ สรุปผลการจดัซ้ือ จดัจา้งรายเดือน

ช่ือผูรั้บบริการ .......................................................................................................................................โทรศพัท.์............................................
บา้นเลขท่ี .............. ถนน ................................ ต าบล ............................. อ าเภอ ....................................จงัหวดั ............................................
ขอรับบริการจาก  (ช่ือหน่วยงานผูใ้ห้บริการ)....................................................................................................................................................

2. ท่านได้รับทราบข้อมูลข่าวสารผ่านส่ือประชาสัมพันธ์ทางช่องทางใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
□ www.dpt.go.th         □ โปสเตอร์          □ แผ่นพบั             □ บอร์ดประชาสมัพนัธ์         

□ วารสารกรม              □ อ่ืน ๆ...................................

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
กรมโยธาธิการและผังเมือง  ปีงบประมาณ 2565

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

(ขอความอนุเคราะห์กรอกช่ือ/บา้นเลขท่ี ถนน ต าบล อ าเภอ จงัหวดั /หมายเลขโทรศพัท ์ ให้ครบถว้นชดัเจน)

1



มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

6. ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุง่ยาก ซบัซอ้น
7. จ านวนทางเลือกของช่องทางในการเขา้ถึงขอ้มูล
8. มีความเสมอภาคในการให้บริการ
9. ความสะดวกในการใชช่้องทางต่าง ๆ

10. ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม

11. มีป้ายบอกสถานท่ีตั้ง
12. สถานท่ีตั้งมีความสะดวก สะอาดเป็นระเบียบ เหมาะสม
13. วิธีการสืบคน้ มีความสะดวกรวดเร็วและง่ายต่อการใช้
14. การจดัหมวดหมู่ การแสดง หรือการน าเสนอขอ้มูล
15. ความพร้อมของวสัดุ อุปกรณ์ และเคร่ืองมือ

16. ขอ้มูลมีความเหมาะสม ตรงกบัความตอ้งการ คุม้ค่า
17. ขอ้มูลมีความถูกตอ้งครบถว้น ทนัสมยัและคุม้ประโยชน์

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

1.  การให้ค  าแนะน าและตอบขอ้ซกัถาม
2.  ความสะดวก รวดเร็ว ในการให้บริการ
3.  การดูแลเอาใจใส่  ความกระตือรือร้น  และความเต็มใจในการให้บริการ
4.  ความสุภาพและความเป็นมิตรในการให้บริการ

5.  การให้บริการตามล าดบัก่อน-หลงั
6.  ระยะเวลาในการให้บริการ
7.  ขั้นตอนในการให้บริการ
8.  อุปกรณ์และเคร่ืองมือในการให้บริการ

9.  ท่ีนัง่พกัส าหรับผูม้าติดต่อ
10. ความสะอาดและความเป็นระเบียบของสถานท่ีให้บริการ
11. ความสะอาดของห้องน ้า

12. สถานท่ีจอดรถ
13. ป้ายบอกทาง/แผนผงัการให้บริการ

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  

5. ความไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  

ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก

ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก

ประเด็นวดัความไม่พึงพอใจ
ระดับความไม่พึงพอใจ

ด้านคุณภาพการให้บริการในภาพรวม

ประเด็นวดัความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ
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เห็นด้วย 

อย่างยิง่
เห็นด้วย

ค่อนข้าง

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

อย่างยิง่

1.  เจา้หนา้ท่ีมีความเป็นธรรม ไมเ่ลือกปฏิบติั    ตรงไปตรงมา
2.  มีการก าหนดระยะเวลาแลว้เสร็จของการใหบ้ริการ
3.  เจา้หนา้ท่ีมีความประพฤติเหมาะสม น่าเช่ือถือ

4.  เจา้หนา้ท่ีมีความรู้ความสามารถ ความช านาญงาน
5.  เจา้หนา้ท่ีมีการปฏิบติังานดว้ยความโปร่งใส ไมเ่รียกรับเงิน ไมรั่บสินบน
6.  เจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของสาธารณะเป็นหลกั

7.  เจา้หน้าท่ีมีความรับผิดชอบในการปฏิบติัหน้าท่ีเป็นอยา่งดีและปฏิบติังานเตม็เวลา
8.  หน่วยงานมีการรับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากบุคคลภายนอก

9.  ประชาชนไดรั้บค าช้ีแจงหรือการแกไ้ขปัญหา กรณีมีการร้องเรียนเร่ืองต่าง ๆ
10. มีช่องทางให้ประชาชนเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารของหน่วยงานไดส้ะดวก เหมาะสม

กรมโยธาธิการและผงัเมือง  ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านเป็นอยา่งสูงมา  ณ  โอกาสน้ี

6.ความเช่ือมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ

หลักนิติธรรม, หลักคุณธรรม, หลักความโปรงใส, หลักการมส่ีวนร่วม

หลักความรับผิดชอบ, หลักความคุ้มค่า

ระดับความคิดเห็น

7. จุดเด่นของการให้บริการ...............................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

8. จุดท่ีควรแกไ้ขปรับปรุง..................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

9. ความไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................
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