่ งทางการสอ
ื่ สารของผูร้ ับบริการ
แบบสารวจความพึงพอใจและไม่พงึ พอใจในชอ
ี ของสาน ักงานคณะกรรมการนโยบายร ัฐวิสาหกิจ (สคร.)
และผูม
้ ส
ี ว่ นได้สว่ นเสย

ี้ จง
คาชแ
่ สารของผู ้รับบริการและผู ้มีสว่ นได ้ส่วนเสีย ของ
แบบสารวจความพึงพอใจและไม่พงึ พอใจในช่องทางการสือ
สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ฉบับนี้มท
ี งั ้ หมด 3 ตอน ตอนที่ 1, 2 เป็ นคาถามปลายปิ ด
(Close ended Questions) และตอนที่ 3 เป็ นคาถามปลายเปิ ด (Open ended Questions) โดยแบ่งรายละเอียด
ในแต่ละตอน ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพทว่ ั ไปของผูต
้ อบแบบสารวจ จานวน 6 ข้อ
้ อ
่ งทางการสือ
่ สารของ สคร. จานวน 7 ข้อ
ตอนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจและไม่พงึ พอใจในการใชช
้ อ
่ งทางการสือ
่ สาร และข้อเสนอแนะสาหร ับ สคร.
ตอนที่ 3 ข้อมูลปัญหา อุปสรรคในการใช ช
จานวน 3 ข้อ

ตอนที่ 1 ข้อมูลทว่ ั ไปของผูต
้ อบแบบสารวจ
้ จง : โปรดทาเครือ
คาชีแ
่ งหมาย

ใน

ทีต
่ รงกับข ้อมูลของผู ้ตอบแบบสารวจ

1. เพศ

ชาย

หญิง

2. ประสบการณ์การทางาน

น ้อยกว่า 3 ปี

3-5 ปี

มากกว่า 6 ปี

3. วุฒก
ิ ารศึกษาสูงสุด
ตา่ กว่าปริญญาตรี

ปริญญาตรี /เทียบเท่า

ปริญญาโท/เทียบเท่า/สูงกว่า

4. ประเภทตอบแบบสารวจความคิดเห็น
กรรมการ/ผู ้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ
ผู ้แทนกระทรวงการคลัง

พนักงานของรัฐวิสาหกิจ

PAC/Sub PAC

ส่วนราชการ/หน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้อง

กระทรวงเจ ้าสังกัด

ประชาชน

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ) ..........................

้ ริการจาก สคร. ทีท
้ อ
่ สารเพือ
5. ช่องทางการติดต่อสือ
่ ขอใชบ
่ า่ นใชบ
่ ยทีส
่ ด
ุ (โปรดเรียงลาด ับ 1-3)
เดินทางมาที่ สคร.

โทรศัพท์

Website/E-mail/Web board

กรอกแบบสอบถามผ่านการสัมมนา
หนังสือราชการ

การประชุม

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ) ..........................
้ ริการจาก สคร. ในงานประเภทใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
6. ท่านเคยติดต่อใชบ
งานด ้านการตอบข ้อหารือ /การพัฒนารัฐวิสาหกิจ
งานด ้านระบบข ้อมูลของรัฐวิสาหกิจ (GFMIS-SOE)
งานด ้านกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ
งานด ้านการประเมินผล เช่น การจัดทาบันทึกข ้อตกลงฯ /EVM/SEPA/SOD เป็ นต ้น
้ ขายหลักทรัพย์ของรัฐ
งานด ้านการบริหารหลักทรัพย์ เช่น การแต่งตัง้ กรรมการ/MOF Board Center/การซือ
งานด ้านสารบรรณ/การเงิน/การคลัง
งานด ้านอืน
่ ๆ (โปรดระบุ) ....................................................

่ งทางการสอ
ื่ สารของผูร้ ับบริการของ สคร.
ตอนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจและไม่พงึ พอใจในชอ
้ จง : โปรดทาเครือ
คาชีแ
่ งหมาย
ใน
สอดคล ้องกับความคิดเห็นของท่านมากทีส
่ ด
ุ
ประเด็นการให้บริการผ่าน
่ สารของ สคร.
ช่องทางการสือ

เพียงหนึง่ ข ้อเท่านัน
้ ในช่องระดับความพึงพอใจและไม่พงึ พอใจที่

ระด ับความพึงพอใจ-ไม่พงึ พอใจ
พึงพอใจ
มาก

พึงพอใจ พึงพอใจ ไม่พงึ พอใจ
ปานกลาง
น้อย

ความคิดเห็น
เพิม
่ เติม (ถ้ามี)

1. เดินทางมาโดยตรง
้ ริการ (กรุณาตอบคาถามในข้อ 1.1-1.5)
เคยใชบ

้ ริการ (ข้ามไปตอบข้อ 2)
ไม่เคยใชบ

1.1 ความสะดวกของทีต
่ งั ้
และสถานทีใ่ นการติดต่อ
ประสานงาน (รวมถึงความ
สะดวกของทีจ
่ อดรถ)
1.2 ความครบถ ้วนของ
สิง่ อานวยความสะดวกในการ
ติดต่อประสานงาน
1.3 ความรู ้ความชานาญของ
เจ ้าหน ้าทีใ่ นการให ้บริการ
1.4 การตอบสนองความ
ต ้องการของผู ้รับบริการอย่าง
ทันท่วงที
1.5 ความยุตธิ รรมให ้บริการแก่
ผู ้ใช ้บริการในทุกระดับ
ั
2. ทางโทรศพท์
้ ริการ (กรุณาตอบคาถามในข้อ 2.1-2.4)
เคยใชบ

้ ริการ (ข้ามไปตอบข้อ 3)
ไม่เคยใชบ

2.1 ความรวดเร็วในการติดต่อ
ประสานงานกับเจ ้าหน ้าที่
2.2 ความรู ้ความชานาญของ
เจ ้าหน ้าทีใ่ นการให ้บริการ
2.3 การตอบสนองความ
ต ้องการของผู ้รับบริการอย่าง
ทันท่วงที
2.4 ความยุตธิ รรมในการ
ให ้บริการแก่ผู ้ใช ้บริการ
ในทุกระดับ
ั
3. แบบสอบถามในการสมมนา
้ ริการ (กรุณาตอบคาถามในข้อ 3.1-3.2)
เคยใชบ

้ ริการ (ข้ามไปตอบข้อ 4)
ไม่เคยใชบ

3.1 ความเหมาะสมและ
ครอบคลุมประเด็นสาคัญใน
การพิจารณาของแบบสอบถาม
3.2 การตอบสนองความ
ต ้องการของผู ้รับบริการอย่าง
ทันท่วงที
4. Web Site/E-mail/Web Board
้ ริการ (กรุณาตอบคาถามในข้อ 4.1-4.4)
เคยใชบ

้ ริการ (ข้ามไปตอบข้อ 5)
ไม่เคยใชบ

4.1 ความสะดวกและรวดเร็ว
ในการเข ้าถึง (เฉพาะ Web
Site และ Web Board)
4.2 ความครบถ ้วน ทันสมัย
และสามารถค ้นหาข ้อมูลย ้อน
หลังของข ้อมูลข่าวสาร
4.3 ความเป็ นระบบและ
ครบถ ้วนของการจัดวางข ้อมูล
4.4 การตอบสนองความ
ต ้องการของผู ้รับบริการอย่าง
ทันท่วงที

ประเด็นการให้บริการผ่าน
่ สารของ สคร.
ช่องทางการสือ

ระด ับความพึงพอใจ-ไม่พงึ พอใจ
พึงพอใจ
มาก

พึงพอใจ พึงพอใจ ไม่พงึ พอใจ
ปานกลาง
น้อย

ความคิดเห็น
เพิม
่ เติม (ถ้ามี)

5. หน ังสือราชการ
้ ริการ (กรุณาตอบคาถามในข้อ 5.1-5.2)
เคยใชบ

้ ริการ (ข้ามไปตอบข้อ 6)
ไม่เคยใชบ

้ จงมีความ
5.1 หนังสือชีแ
ชัดเจน และครอบคลุม
ประเด็นสาคัญต่างๆ
5.2 การตอบสนองความ
ต ้องการของผู ้รับบริการอย่าง
ทันท่วงที
6. การประชุม
้ ริการ (กรุณาตอบคาถามในข้อ 6.1-6.4)
เคยใชบ

้ ริการ (ข้ามไปตอบข้อ 7)
ไม่เคยใชบ

6.1 ความเหมาะสมและความ
ครบถ ้วน (รวมถึงความสะดวก
ของทีจ
่ อดรถ) ของสถานที่
การจัดประชุมและสิง่ อานวย
ความสะดวก
6.2 ผู ้เข ้าร่วมประชุมมีความรู ้
ความชานาญในการ
ปฏิบต
ั งิ าน/ให ้บริการ
6.3 การตอบสนองความ
ต ้องการของผู ้รับบริการอย่าง
ทันท่วงที
6.4 ความยุตธิ รรมในการ
ให ้บริการแก่ผู ้ใช ้บริการ
ในทุกระดับ
่ สารในการให้บริการของ สคร.
7. ภาพรวมของช่องทางการสือ
7.1. โดยรวมแล ้วท่านมีความ
พึงพอใจในช่องทางการ
่ สาร ในการให ้บริการของ
สือ
สคร. ในระดับใด

้ อ
่ งทางการสอ
ื่ สาร และข้อเสนอแนะสาหร ับ สคร.
ตอนที่ 3 ข้อมูลปัญหา อุปสรรคในการใชช
้ จง โปรดกรอกข ้อมูลลงในช่องว่างตามความคิดเห็นของท่าน
คาชีแ
่ สารผ่านช่องทางการสือ
่ สารของ สคร . ในรูปแบบใด (โปรดเรียงลาดับ
1. ท่านประสบปั ญหาหรือมีอป
ุ สรรคในการติดต่อ สือ
่ สารทีท
ช่องทางการสือ
่ า่ นประสบปั ญหาหรือมีอป
ุ สรรคในการใช ้บริการ 3 ลาดับแรก โดยเรียงจากมากไปน ้อย)
เดินทางมาที่ สคร.

โทรศัพท์

Website/E-mail/Web board

กรอกแบบสอบถามผ่านการสัมมนา
หนังสือราชการ

การประชุม

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ) ..........................
ท่านประสบปั ญหาหรือมีอป
ุ สรรคในการใช ้บริการในเรือ
่ งใดบ ้าง และท่านมีข ้อเสนอแนะในการแก ้ไขปั ญหาในแต่ละประเด็น
่ สารและประเด็นการให ้บริการของ สคร . ได ้จากคาถามในตอนที่ 2)
ดังกล่าวอย่างไร (ท่านสามารถอ ้างอิงช่องทางการสือ

่ งทางการสือ
่ สารทีเ่ กีย
2. ท่านคิดว่า สคร. ควรมีการปรับปรุง การให ้บริการของ สคร. อย่างไรบ ้าง (กรุณาระบุชอ
่ วข ้อง
โดยเรียงตามลาดับความสาคัญ /ความเร่งด่วน ของการปรับปรุงการให ้บริการของ สคร. )

3. ข ้อเสนอแนะอืน
่ ๆ (กรุณาเรียงตามลาดับความสาคัญของข ้อเสนอแนะ)

ขอขอบคุณทุกท่านทีเ่ สียสละเวลาอันมีคา่ ใหความร่
้
วมมือในการตอบแบบสารวจความคิดเห็นในครัง้ นี้

หมายเหตุ 1. หากบุคลากรในองค์กรของท่านมีความสนใ จและประสงค์จะตอบแบบสารวจความคิดเห็นเพิม
่ เติม
สามารถจัดทาสาเนาหรือดาวน์โหลดแบบสารวจความคิดเห็นได ้ที่ www.sepo.go.th
2. ขอความกรุณาส่งแบบสารวจความคิดเห็นฯ กลับมายัง สคร. ภายในวันที่ 9 เมษายน 2553
หรือสอบถามข ้อมูลเพิม
่ เติมได ้ที่ คุณโชตนา/คุณภัทรพร โทร 0-2298-5881-9 ต่อ 6732/6735
โทรสาร 0-2298-6152 E-mail : chotana_r@sepo.go.th

