












ชุดท่ี 1 
 แบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลหาดเส้ียว 

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
โปรดใสเครื่องหมาย   ลงใน    หนาคําตอบท่ีทานเลือก  และ/หรือ  กรอกขอความท่ีตรงกับความเปนจริง 
สวนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป 
๑.  เพศ     ชาย     หญิง 
๒.  อายุ     ต่ํากวา  ๒๐  ป    ๒๐-๒๙ ป 
     ๓๐-๓๙  ป     ๔๐-๔๙  ป 
     ๕๐  ปข้ึนไป 
๓.  ระดับการศึกษา   ประถมศึกษา    มัธยมศึกษาตอนตน 
     มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช   อนุปริญญา/ปวส. 
     ปริญญาตรี     สูงกวาปริญญาตรี 
๔.  อาชีพ    รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ขาราชการบํานาญ   รับจาง 
     ธุรกิจสวนตัว      เกษตรกร 
     อ่ืนๆ   
 
สวนท่ี  ๒  ความพึงพอใจตอการใหบริการ 

 
รายการประเมินความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ 
1.  ข้ันตอนการใหบริการมีระบบไมยุงยาก       

2.  ข้ันตอนการใหบริการแตละข้ันมีความ

สะดวก รวดเร็ว ไมซับซอน 

     

3.  มีผังลําดับข้ันตอนและระยะเวลา 

การใหบริการอยางชัดเจน 

     

ดานชองทางการใหบริการ 
1. มีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย      

2. ชองทางการใหบริการมีความเพียงพอ      

3. ชองทางการใหบริการมีความสะดวกรวดเร็ว      
 



 
รายการประเมินความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 
1. เจาหนาท่ีผูใหบริการพูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี       

2. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเต็มใจ รวดเร็ว 

และเอาใจใส 

     

3. เจาหนาท่ีใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบขอ

ซักถามไดอยางชัดเจน ถูกตองนาเชื่อถือ 

     

ส่ิงอํานวยความสะดวก 
1.  มีการสิ่งอํานวยความสะดวกในดานสถานท่ี

ใหบริการ เชน เกาอ้ีนั่งรอ น้ําดื่มไวบริการ 

     

2.  มีเครื่องมือ/อุปกรณ/เอกสารใหบริการ

อยางเพียงพอ 

     

3.  มีเครื่องมืออุปกรณทันสมัยพรอมใหบริการ      

 
สวนท่ี  ๓  ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 

ขอขอบคุณทุกทานท่ีใหความรวมมือเปนอยางดี 



ชุดท่ี 2 
 แบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลหาดเส้ียว 

งานการจดัเก็บภาษี 
โปรดใสเครื่องหมาย   ลงใน    หนาคําตอบท่ีทานเลือก  และ/หรือ  กรอกขอความท่ีตรงกับความเปนจริง 
สวนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป 
๑.  เพศ     ชาย     หญิง 
๒.  อายุ     ต่ํากวา  ๒๐  ป    ๒๐-๒๙ ป 
     ๓๐-๓๙  ป     ๔๐-๔๙  ป 
     ๕๐  ปข้ึนไป 
๓.  ระดับการศึกษา   ประถมศึกษา    มัธยมศึกษาตอนตน 
     มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช   อนุปริญญา/ปวส. 
     ปริญญาตรี     สูงกวาปริญญาตรี 
๔.  อาชีพ    รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ขาราชการบํานาญ   รับจาง 
     ธุรกิจสวนตัว      เกษตรกร 
     อ่ืนๆ   
 
สวนท่ี  ๒  ความพึงพอใจตอการใหบริการ 

 
รายการประเมินความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ 
1.  ข้ันตอนการใหบริการมีระบบไมยุงยาก       

2.  ข้ันตอนการใหบริการแตละข้ันมีความ

สะดวก รวดเร็ว ไมซับซอน 

     

3.  มีผังลําดับข้ันตอนและระยะเวลา 

การใหบริการอยางชัดเจน 

     

ดานชองทางการใหบริการ 
1. มีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย      

2. ชองทางการใหบริการมีความเพียงพอ      

3. ชองทางการใหบริการมีความสะดวกรวดเร็ว      
 



 
รายการประเมินความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 
1. เจาหนาท่ีผูใหบริการพูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี       

2. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเต็มใจ รวดเร็ว 

และเอาใจใส 

     

3. เจาหนาท่ีใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบขอ

ซักถามไดอยางชัดเจน ถูกตองนาเชื่อถือ 

     

ส่ิงอํานวยความสะดวก 
1.  มีการสิ่งอํานวยความสะดวกในดานสถานท่ี

ใหบริการ เชน เกาอ้ีนั่งรอ น้ําดื่มไวบริการ 

     

2.  มีเครื่องมือ/อุปกรณ/เอกสารใหบริการ

อยางเพียงพอ 

     

3.  มีเครื่องมืออุปกรณทันสมัยพรอมใหบริการ      

 
สวนท่ี  ๓  ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 

ขอขอบคุณทุกทานท่ีใหความรวมมือเปนอยางดี 



ชุดท่ี 3 
 แบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลหาดเส้ียว 

งานดานสาธารณสุข 
โปรดใสเครื่องหมาย   ลงใน    หนาคําตอบท่ีทานเลือก  และ/หรือ  กรอกขอความท่ีตรงกับความเปนจริง 
สวนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป 
๑.  เพศ     ชาย     หญิง 
๒.  อาย ุ    ต่ํากวา  ๒๐  ป    ๒๐-๒๙ ป 
     ๓๐-๓๙  ป     ๔๐-๔๙  ป 
     ๕๐  ปข้ึนไป 
๓.  ระดับการศึกษา   ประถมศึกษา    มัธยมศึกษาตอนตน 
     มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช   อนุปริญญา/ปวส. 
     ปริญญาตรี     สูงกวาปริญญาตรี 
๔.  อาชีพ    รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ขาราชการบํานาญ   รับจาง 
     ธุรกิจสวนตัว      เกษตรกร 
     อ่ืนๆ   
 
สวนท่ี  ๒  ความพึงพอใจตอการใหบริการ 

 
รายการประเมินความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ 
1.  ข้ันตอนการใหบริการมีระบบไมยุงยาก       

2.  ข้ันตอนการใหบริการแตละข้ันมีความ

สะดวก รวดเร็ว ไมซับซอน 

     

3.  มีผังลําดับข้ันตอนและระยะเวลา 

การใหบริการอยางชัดเจน 

     

ดานชองทางการใหบริการ 
1. มีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย      

2. ชองทางการใหบริการมีความเพียงพอ      

3. ชองทางการใหบริการมีความสะดวกรวดเร็ว      
 



 
รายการประเมินความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 
1. เจาหนาท่ีผูใหบริการพูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี       

2. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเต็มใจ รวดเร็ว 

และเอาใจใส 

     

3. เจาหนาท่ีใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบขอ

ซักถามไดอยางชัดเจน ถูกตองนาเชื่อถือ 

     

ส่ิงอํานวยความสะดวก 
1.  มีการสิ่งอํานวยความสะดวกในดานสถานท่ี

ใหบริการ เชน เกาอ้ีนั่งรอ น้ําดื่มไวบริการ 

     

2.  มีเครื่องมือ/อุปกรณ/เอกสารใหบริการ

อยางเพียงพอ 

     

3.  มีเครื่องมืออุปกรณทันสมัยพรอมใหบริการ      

 
สวนท่ี  ๓  ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 

ขอขอบคุณทุกทานท่ีใหความรวมมือเปนอยางดี 



ชุดท่ี 4 
 แบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลหาดเส้ียว 

งานศนูยพัฒนาเด็กเล็ก 
โปรดใสเครื่องหมาย   ลงใน    หนาคําตอบท่ีทานเลือก  และ/หรือ  กรอกขอความท่ีตรงกับความเปนจริง 
สวนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป 
๑.  เพศ     ชาย     หญิง 
๒.  อายุ     ต่ํากวา  ๒๐  ป    ๒๐-๒๙ ป 
     ๓๐-๓๙  ป     ๔๐-๔๙  ป 
     ๕๐  ปข้ึนไป 
๓.  ระดับการศึกษา   ประถมศึกษา    มัธยมศึกษาตอนตน 
     มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช   อนุปริญญา/ปวส. 
     ปริญญาตรี     สูงกวาปริญญาตรี 
๔.  อาชีพ    รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ขาราชการบํานาญ   รับจาง 
     ธุรกิจสวนตัว      เกษตรกร 
     อ่ืนๆ   
 
สวนท่ี  ๒  ความพึงพอใจตอการใหบริการ 

 
รายการประเมินความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ 
1.  ข้ันตอนการใหบริการมีระบบไมยุงยาก       

2.  ข้ันตอนการใหบริการแตละข้ันมีความ

สะดวก รวดเร็ว ไมซับซอน 

     

3.  มีผังลําดับข้ันตอนและระยะเวลา 

การใหบริการอยางชัดเจน 

     

ดานชองทางการใหบริการ 
1. มีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย      

2. ชองทางการใหบริการมีความเพียงพอ      

3. ชองทางการใหบริการมีความสะดวกรวดเร็ว      
 



 
รายการประเมินความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 
1. เจาหนาท่ีผูใหบริการพูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี       

2. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเต็มใจ รวดเร็ว 

และเอาใจใส 

     

3. เจาหนาท่ีใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบขอ

ซักถามไดอยางชัดเจน ถูกตองนาเชื่อถือ 

     

ส่ิงอํานวยความสะดวก 
1.  มีการสิ่งอํานวยความสะดวกในดานสถานท่ี

ใหบริการ เชน เกาอ้ีนั่งรอ น้ําดื่มไวบริการ 

     

2.  มีเครื่องมือ/อุปกรณ/เอกสารใหบริการ

อยางเพียงพอ 

     

3.  มีเครื่องมืออุปกรณทันสมัยพรอมใหบริการ      

 
สวนท่ี  ๓  ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 

ขอขอบคุณทุกทานท่ีใหความรวมมือเปนอยางดี 
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