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ช่ือผู้รับบริการ ................................................................................................................................................โทรศัพท์..................................................
ท่ีอยู่ บ้านเลขท่ี...................ถนน....................................ต าบล......................................อ าเภอ........................................จังหวัด....................................
ขอรับบริการจาก  (ช่ือหน่วยงานผู้ให้บริการ)..................................................................................................................................................................

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้รับบริการ
เพศ         □ ชาย                 □ หญิง
อายุ         □ ต่ ากว่า  20  ปี     □ 20 - 30  ปี     □ 31 - 40  ปี  □ 41 - 50  ปี    □  50  ปี  ข้ึนไป
การศึกษา  □ ต่ ากว่าปริญญาตรี □ ปริญญาตรี     □ สูงกว่าปริญญาตรี
อาชีพ       □ พนักงานบริษัท    □ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ   □ อบจ./เทศบาล/อบต.   □  อ่ืน ๆ ....................................................................
เร่ืองท่ีขอรับบริการ

□ การให้ค าแนะน าปรึกษาในด้านเก่ียวกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  □ การควบคุมการก่อสร้าง

□ การให้บริการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ท่ีดินตามกฎกระทรวงผังเมืองรวม

□ การออกแบบก่อสร้างพลับพลาพิธีและโครงการพิเศษ □ การทดสอบวัสดุ
□ การออกแบบและให้ค าปรึกษางานก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น้ าและริมทะเลท้ังประเทศ □ การออกแบบด้านโครงสร้างและงานระบบ (ด้านวิศวกรรม)

□ การศึกษาออกแบบ/ให้ค าปรึกษาและก่อสร้างระบบป้องกันน้ าท่วมพ้ืนท่ีชุมชน □ การจดทะเบียนและการต่อทะเบียนผู้รับจ้างงานก่อสร้าง
□ การออกแบบอาคารเพ่ือการก่อสร้างบูรณะซ่อมแซมบ ารุงรักษา (ด้านสถาปัตยกรรม) □ การบริการจ าหน่ายกฎกระทรวงผังเมืองรวม
□ การให้บริการแผนท่ีดิจิตอลและแผนท่ีท่ัวไป

□ .....................................................................................

กระบวนงานตาม พ.ร.บ. การอ านวยความสะดวก ฯ ของกรม ฯ
□ การขอจดทะเบียนผู้รับจ้างงานก่อสร้างของกรมโยธาธิการและผังเมือง □ การขอรับใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพ่ือประกอบกิจการ
□ การขอข้ึนทะเบียนผู้ตรวจสอบอาคาร (กรณีนิติบุคคล)    โรงมหรสพ (กรณีบุคคลธรรมดา)
□ การขอข้ึนทะเบียนผู้ตรวจสอบอาคาร (กรณีบุคคลธรรมดา) □ การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพ่ือประกอบกิจการ
□ การขอต่ออายุหนังสือรับรองการขอข้ึนทะเบียนผู้ตรวจสอบอาคาร (กรณีนิติบุคคล)    โรงมหรสพ (กรณีนิติบุคคล)
□ การขอต่ออายุหนังสือรับรองการขอข้ึนทะเบียนผู้ตรวจสอบอาคาร (กรณีบุคคลธรรมดา) □ การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพ่ือประกอบกิจการ
□ การขอรับใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพ่ือประกอบกิจการโรงมหรสพ (กรณีนิติบุคคล)    โรงมหรสพ (กรณีบุคคลธรรมดา)

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด

ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ                                                         

1. เจ้าหน้าท่ีพูดจาสุภาพ  อัธยาศัยดี  เป็นกันเอง  เอาใจใส่  ย้ิมแย้มแจ่มใส
2. เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความรวดเร็ว กระตือรือร้น

3. เจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน าและตอบปัญหาข้อซักถามได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน
4. เจ้าหน้าท่ีสามารถแก้ปัญหา  อุปสรรค  ท่ีเกิดข้ึนได้อย่างเหมาะสม
ด้านกระบวนการข้ันตอนการให้บริการ  
5. มีช่องทางการให้บริการท่ีหลากหลาย
6. ข้ันตอนการให้บริการเป็นระบบ  สะดวก รวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก
7.  ระยะเวลาในการบริการมีความเหมาะสม ตามล าดับก่อน-หลัง  โปร่งใส
8.  มีป้ายประชาสัมพันธ์ล าดับข้ันตอนการให้บริการให้เห็นอย่างชัดเจน

แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ท่ีมีต่อการให้บริการของกรมโยธาธิการและผังเมือง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

ประเด็นวัดความพึงพอใจ

 (ขอความอนุเคราะห์กรอกช่ือ/บ้านเลขท่ี, ถนน, ต าบล, อ าเภอ, จังหวัด/หมายเลขโทรศัพท์  ท่ีละเอียดครบถ้วนชัดเจน)

ระดับความพึงพอใจ
ส่วนท่ี 2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการ

□ การตรวจสอบความปลอดภัยอาคารของรัฐ

□ โครงการก าจัดผักตบชวาในพ้ืนท่ีต่างๆ
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มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด

ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก
9.   มีส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานท่ีให้บริการ เช่น ท่ีจอดรถ น้ าด่ืม ป้ายบอกทาง        
       ท่ีน่ังพักรอ  สุขาสะอาด

10.  มีเคร่ืองมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูลเหมาะสม ทันสมัย
11.  อาคารสถานท่ีมีความสะอาด  สวยงาม  เป็นระเบียบ  มีความปลอดภัย

ด้านคุณภาพในการให้บริการในภาพรวม

12.  ผู้รับบริการได้รับข้อมูลตรงตามท่ีต้องการ

13.  ผู้รับบริการได้รับข้อมูลท่ีครบถ้วน

14.  ผู้รับบริการได้รับข้อมูลท่ีถูกต้อง

15.  ผู้รับบริการได้รับข้อมูลท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้

เห็นด้วย 
อย่างย่ิง

เห็นด้วย
ค่อนข้าง
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
อย่างย่ิง

1.  เจ้าหน้าท่ีมีความเป็นธรรม  ไม่เลือกปฏิบัติ  ตรงไปตรงมา  ตามล าดับก่อน-หลัง
2.  มีการก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของการให้บริการท่ีเหมาะสมตามเวลาท่ีก าหนด
3.  เจ้าหน้าท่ีมีความประพฤติเหมาะสม น่าเช่ือถือ
4.  เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ความสามารถ ความช านาญงาน
5.  เจ้าหน้าท่ีมีการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ไม่เรียกรับเงิน ไม่รับสินบน
6.  เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของสาธารณะเป็นหลัก

7.  เจ้าหน้าท่ีมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีเป็นอย่างดีและปฏิบัติงานเต็มเวลา
8.  หน่วยงานมีการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคคลภายนอก
9.  ประชาชนได้รับค าช้ีแจงหรือการแก้ไขปัญหา กรณีมีการร้องเรียนเร่ืองต่างๆ

10. มีช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานได้สะดวก เหมาะสม

ส่วนท่ี 4  ข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ

กรมโยธาธิการและผังเมือง  ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านเป็นอย่างสูงมา  ณ  โอกาสน้ี

ประเด็นวัดความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ

..........................................................................................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  ..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................

ส่วนท่ี 3 ความเช่ือม่ันเก่ียวกับคุณภาพการให้บริการ

หลักนิติธรรม, หลักคุณธรรม, หลักความโปร่งใส, หลักการมีส่วนร่วม
หลักความรับผิดชอบ, หลักความคุ้มค่า

ระดับความคิดเห็น

จุดเด่นของการให้บริการ...................................................................................................................................................................................................
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น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด

ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ                                                         
1.  การให้ค าแนะน าและตอบข้อซักถาม
2.  การดูแลเอาใจใส่  ความกระตือรือร้น  และความเต็มใจในการให้บริการ
3.  ความสุภาพและความเป็นมิตรในการให้บริการ
ด้านกระบวนการข้ันตอนการให้บริการ  
4.  การให้บริการตามล าดับก่อน-หลัง
5.  ความสะดวก รวดเร็ว และระยะเวลาในการให้บริการ
6.  ข้ันตอนในการให้บริการ
7.  อุปกรณ์และเคร่ืองมือในการให้บริการ
ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก
8.  ท่ีน่ังพักส าหรับผู้มาติดต่อ
9. ความสะอาดของห้องน้ า
10. สถานท่ีจอดรถ
11. ป้ายบอกทาง/แผนผังการให้บริการ
ด้านคุณภาพในการให้บริการในภาพรวม
12.  ผู้รับบริการได้รับข้อมูลตรงตามท่ีต้องการ
13. ผู้รับบริการได้รับข้อมูลท่ีครบถ้วน
14. ผู้รับบริการได้รับข้อมูลท่ีถูกต้อง
15. ผู้รับบริการได้รับข้อมูลท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้
ส่วนท่ี 2 ข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ

...........................................................................................................................................................................................................................................
แนวทาง/วิธีการท่ีควรแก้ไขปรับปรุง  ...............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................

กรมโยธาธิการและผังเมือง  ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านเป็นอย่างสูงมา  ณ  โอกาสน้ี

แบบส ารวจความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ

ส่วนท่ี 1  ความไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ

ประเด็นวัดความไม่พึงพอใจ
ระดับความไม่พึงพอใจ

จุดด้อยของการให้บริการ  ................................................................................................................................................................................................


