
แบบสํารวจความพงึพอใจและไมพึงพอใจ 

ดานการจัดการขอรองเรียนงานบุคลากรทองถ่ิน 

องคการบริหารสวนตําบลทุงขนาน  ประจําปงบประมาณ  2561 

.............................................. 
คําชี้แจง:  แบบสํารวจความพึงพอใจและความไมพึงพอใจท่ีจัดทําข้ึน  เพ่ือสํารวจความพึงพอใจและความไมพึงพอใจท่ีมีตอ

คุณภาพตอการใหบริการดานการจัดการขอของเรียนฯ  เพ่ือนําขอมูลไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานและการใหบริการให

เกิดประโยชนและความพึงพอใจตอผูรับบริการและมสีวนไดสวนเสีย จึงขอความอนุเคราะหตอบแบบสํารวจความพึงพอใจฯ

โดยใสเครื่องหมาย   ลงใน   ความเปนจริงมากท่ีสุด 

 

สวนที่ 1  ขอมูลท่ัวไปของผูรับบริการและผูมสีวนไดสวนเสีย 

1.  เพศ 

   ชาย    หญิง 

2.  อายุ 

   ตํ่ากวา  20  ป   21  - 30 ป    31 – 40 ป    41  - 50 ป    51  ปข้ึนไป 

3.  ระดับการศึกษา 

   ตํ่ากวาปริญญาตรี   ปริญญาตรี    ปริญญาโทข้ึนไป   อ่ืนๆ  (โปรดระบุ).................... 

4.  ประเภทของผูรับบริการและผูมสีวนไดสวนเสีย 

   พนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง อบต.ทุงขนาน 

   ประชาชนท่ัวไป 

   สวนราชการ (โปรดระบุ).................... 

สวนที่  2  ความพึงพอใจและความไมพึงพอใจของผูรับบริการผูมีสวนไดสวนเสีย โครงการ “การติดตามการจัดการรองเรียน

งานดานบริหารงานบุคคล อบต.ทุงขนาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2561”  กรุณาใสเครื่องหมาย    ลงในชองท่ีตรงกับ

ความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด 

  

ประเด็นวัดความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด  

 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปานกลาง 
 

(3) 

นอย 
 

(2) 

นอยที่สุด 
 

(1) 

ไมพึง
พอใจ 
(0) 

1.  ประชาชนไดรับคําชี้แจงหรือการแกไขปญหา  กรณีมีการรองเรียน
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานไมถูกตองเหมาะสม 

      

2.  เจาหนาท่ีปฏิบัติงานตรงไปตรงมา (ไมมีการขัดแยงระหวาง
ประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม) 

      

3.  มีการกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของการใหบริการ       
4.  มีการเปดเผยหลักเกณฑ  วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใหบริการให
ผูรับบริการรับทราบ 

      

5.  ความพึงพอใจโดยรวมท่ีไดรับจากผลการใหบริการของหนวยงาน       
 

สวนที่  3  ขอเสนอแนะเพือ่ปรับปรุงการใหบริการ 

  ไมมีขอเสนอแนะ 

  มีขอเสนอแนะ  ดังน้ี.............................................................................................................................................................. 

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

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



 

แบบรายงานผลการจัดการขอรองเรียน 

ประจําเดือน...............................................งบประมาณประจําป  2561 

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

สํานัก/กลุม/กอง..........งานการเจาหนาที่....../......สํานักงานปลัด...../ ....อบต....ทุงขนาน................... 

ลําดับ วันที่รับเร่ือง เลขที่หนังสือ/วัน/เดือน/ป 
เรื่องรองเรียน 

ผูรับผิดชอบ การดําเนินการ ผลการดําเนินการแลเสร็จ/
ดําเนินการประสานกับ
หนวยงานที่เก่ียวของ 

ปญหาและ
อุปสรรค 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

หมายเหตุ*  วันท่ีรับเรื่อง  หมายถึง วันท่ีสํานัก/กลุม/กอง/ ไดรับหนังสือ 

 **  เลขท่ีหนังสือ/วัน/เดือน/ป หมายถึง ลงเลขท่ีหนังสือ และวันท่ีของหนังสือรองเรียน 

 ***  ผูรับผิดชอบ  หมายถึง  สวน / ฝาย/ กอง 

 *****  ผลการดําเนินการ  หมายถึง  การลงรายละเอียดของสถานะปจจุบันของเรื่องรองเรียน 



แบบรายงานขอมูลการปฏิบัติงานเรื่องรองเรียนงานบริหารงานบุคคล ของ อบต.ทุงขนาน 

ต้ังแตเดือน ตุลาคม  พ.ศ.  2561  ถึงเดือน กันยายน  พ.ศ.  2561 

องคการบริหารสวนตําบลทุงขนาน  อําเภอสอยดาว  จังหวัดจันทบุรี 

 

 ยอด  ณ  เดือน  ตุลาคม  ..................ถึง  กันยายน.................. 

  1.  เรื่องรับดําเนินการเดือน มิถุนายน 

   1.1  รับเรื่อง  เรื่อ 

   1.2  ดําเนินการแลว 

   1.3  ดําเนินการประสานหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

   หมายเหตุ  เรื่องคาดําเนินการอยูระหวางรอประสานหนวยงานที่เก่ียวของ 

หนวยงาน เร่ืองคาง
ยอดยกมา 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  คาง รับ ออก คาง รับ ออก คาง รับ ออก คาง รับ ออก คาง รับ ออก คาง รับ ออก คาง รับ ออก คาง รับ ออก คาง รับ ออก คาง รับ ออก คาง รับ ออก คาง รับ ออก คาง รับ ออก คาง 

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           



 

 

สรุปผลการดําเนินงานเร่ืองรองเรียนประเดือน....................พ.ศ.  2561 

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

 

1.  เรื่องรองเรียนท้ังหมด .............................................................เรื่อง 

 1.1  ดําเนินการแลวเสร็จ ..............................................เรื่อง   คิดเปน ...........% 

 1.2  อยูระหวางตรวจสอบ ............................................เรื่อง   คิดเปน ...........% 

2.  รายละเอียดเรื่องรองเรียน  จํานวน .......................................เรื่อง  แบงได  ดังนี ้

 2.1  เรื่องจัดซื้อจัดจาง ..................................................เรื่อง   คิดเปน ...........% 

 2.2  เรื่องท่ัวไป .............................................................เรื่อง   คิดเปน ...........% 

3.  การเผยแพรเรื่องรองเรียน 

 -  เว็ปไซตองคการบริหารสวนตําบลทุงขนาน  www.thungkhanan.go.th 

 -  บอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลทุงขนาน 

 -  เวปเพจ รองเรียนเรื่องงานบริหารงานบุคคล อบต.ทุงขนาน  อบต.ทุงขนาน  

4.  ปญหา/อุปสรรค  ในการดําเนินงาน 

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

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

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

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

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

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

5.  แนวทางในการแกไข  (กรณีมีขอรองเรียน) 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.thungkhanan.go.th/

