รายงานสรุปผล

การสารวจความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีตอ่ ระบบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ของเทศบาลตาบลบรรพตพิสัย อาเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
ประจาปีงบประมาณ 2562

จัดทาโดย
งานพัฒนาชุมชน สานักปลัด เทศบาลตาบลบรรพตพิสัย
อาเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

คานา
การสํารวจความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของ
เทศบาลตําบลบรรพตพิสัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระบบการโอนเงินเข้าบัญชี) จัดทําขึ้นเพื่อ
ประเมินความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่รับเงินเบี้ยยังชีพโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชี ซึ่งใช้แบบสํารวจความพึงพอใจ
จากผู้สูงอายุในชุมชน จํานวน 360 ชุด บัดนี้ งานพัฒนาชุมชน สํานักปลัด เทศบาลตําบลบรรพตพิสัย จึงขอ
รายงานผลสํารวจความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของเทศบาลตําบล
บรรพตพิสัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระบบการโอนเงินเข้าบัญชี)

งานพัฒนาชุมชน
เทศบาลตําบลบรรพตพิสัย

งานพัฒนาชุมชน
เทศบาลตาบลบรรพตพิสัย อาเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
การสารวจความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ของเทศบาลตาบลบรรพตพิสัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
บทสรุปการดาเนินการ
๑. ชื่อโครงการ/ระยะเวลาดาเนินการ
- การสํารวจความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของเทศบาลตําบล
บรรพตพิสัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
- โดยสํารวจ ณ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖2
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ
- งานพัฒนาชุมชน สํานักปลัด เทศบาลตําบลบรรพตพิสัย
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อสํารวจความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของเทศบาล
ตําบลบรรพตพิสัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
๓.๒ เพื่อนําข้อมูลมาปรับปรุงระบบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้เหมาะสม
๔. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/บุคคลที่ผู้สูงอายุมอบอํานาจ ในการรับเงินเบี้ยยังชีพ
ของ เทศบาลตําบลบรรพตพิสัย จํานวน 360 คน
๔.๑ กลุ่มเป้าหมายหลัก ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป
๕. ปัญหาอุปสรรค
๕.๑ ปัญหาด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ ทําให้บางครั้งไม่สามารถมารับเงินได้ทันภายในกําหนด
๕.๒ ผู้สูงอายุมีปัญหาในการเดินทางมารับเงิน เนื่องจากต้องให้ลูกหลานมาส่ง ณ สถานที่จ่ายเงิน
5.3 ลูกหลานเบิกเงินจากธนาคารแล้ว ให้ผู้สูงอายุไม่ครบถ้วน
6. สรุปแบบประเมินผล
ผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของ เทศบาล
ตําบลบรรพตพิสัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เกี่ยวกับการให้บริการเป็นระบบและขั้นตอน/ความ
สะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน/ความสะดวกรวดเร็ว ความตรงต่อเวลาและความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการ/การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ครบถ้วนถูกต้อง/การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้
ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน โดยได้แจกแบบประเมินผลให้กับผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/
บุคคลที่ผู้สูงอายุมอบอํานาจ ในการรับเงินเบี้ยยังชีพ ทั้งหมด 360 ชุด ได้แบบสอบถามกลับมา 360.00 ของ
ผู้รับแบบประเมิน

๖.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
๖.๑.๑ เพศ
ชาย จํานวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 32.77
หญิง จํานวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 67.23
๖.๑.๒ อายุ
อายุระหว่าง 60 – ๖๙ ปี
จํานวน 212 คน คิดเป็น ร้อยละ 54.59
อายุระหว่าง ๗๐ - ๗๙ ปี
จํานวน 117 คน คิดเป็น ร้อยละ 32.50
อายุระหว่าง ๘๐ - ๘๙ ปี
จํานวน 31 คน คิดเป็น ร้อยละ 8.61
อายุมากกว่า ๙๐ ปีขึ้นไป
จํานวน 0 คน
๖.๑.๓ การศึกษา
ประถมศึกษา จํานวน 275 คน คิดเป็น ร้อยละ 76.39
มัธยมศึกษา จํานวน 85 คน คิดเป็น ร้อยละ ๒3.61
ปวช/ปวส จํานวน - คน
อนุปริญญา จํานวน – คน
ปริญญาตรี จํานวน – คน
อื่นๆ จํานวน – คน
๖.๑.๔ อาชีพ
เกษตรกร
จํานวน 11 คน คิดเป็น ร้อยละ 3.06
รับจ้าง
จํานวน 75 คน คิดเป็น ร้อยละ 20.83
ค้าขาย
จํานวน 72 คน คิดเป็น ร้อยละ 20.00
ว่างงาน/ไม่ประกอบอาชีพ จํานวน 202 คน คิดเป็น ร้อยละ 56.11
๖.๒ ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตาบลบรรพตพิสัย
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖2
การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็น เกี่ยวกับการให้บริการเป็นระบบและขั้นตอน/ความสะดวกที่ได้รับ
จากการบริการแต่ละขั้นตอน/ความสะดวกรวดเร็ว ความตรงต่อเวลาและความพร้อมในการปฏิบัติงานและการ
ให้บริการ/การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ครบถ้วนถูกต้อง/การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ภายในวันที่ 10 ของทุก
เดือน ซึ่งในแต่ละหัวข้อให้ระดับความคิดเห็น ๕ ระดับ คือ มากที่สุด (๕) มาก (๔) ปานกลาง (๓) น้อย (๒) และ
น้อยที่สุด (๑) นํามาวิเคราะห์หาค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ยโดยคะแนนเฉลี่ยนํามาแปลความหมายตามเกณฑ์ ดังนี้
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง ๔.๕๐ - ๕.00 หมายถึง มากที่สุด
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง ๓.๕๐ - ๔.๕๙ หมายถึง มาก
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง ๒.๕๐ – ๓.๔๔ หมายถึง ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง ๑.๕๐ – ๒.๔๙ หมายถึง น้อย
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง ๑.00 – ๑.๕๙ หมายถึง น้อยที่สุด

รายการ

1

ระดับความคิดเห็น
2 3 4 5

๑. การให้บริการเป็นระบบและขั้นตอน
๒. ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน
๓. ความสะดวกรวดเร็ว ความตรงต่อเวลา และ
ความพร้อมในการปฏิบัติงานและการ ให้บริการ
๔. การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ครบถ้วน
๕. การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ภายใน วันที่ ๑๐
ของทุกเดือน
รวม

0
0
0

0
0
0

5
3
5

118 237 4.64
121 236 4.65
125 230 4.63

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

0
0

0
0

0
0

111 249 4.69
43 317 4.88

มากที่สุด
มากที่สุด

4.70

มากที่สุด



ระดับความพึง
พอใจ

สรุป
จากตาราง ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของ เทศบาลตําบล
บรรพตพิสัย ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖2 มากที่สุด คือ การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ภายในวันที่ 10 ของทุก
เดือน ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๔.88 จากตาราง ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบการเบิกจ่าย
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของเทศบาลตําบลบรรพตพิสัย ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖ 2 น้อยสุด คือ ความสะดวก
รวดเร็ว ความตรงต่อเวลา ความพร้อมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย ๔.๖3 ความพึงพอใจของ
ผู้สูงอายุที่มีต่อระบบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของ เทศบาลตําบลบรรพตพิสัย ประจําปีงบประมาณ
๒๕๖2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๔.7๐

ภาคผนวก

แบบการสารวจความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ของเทศบาลตาบลบรรพตพิสัย ประจาปีงบประมาณ 2562
******************************************

แบบการสํารวจนี้จัดทําขึ้นเพื่อ สํารวจความพึงพอใจ ต่อระบบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ได้ดําเนินการใน ปีงบประมาณ 2562 (ปีที่ผ่านมา) โดยสํารวจ ณ เดือน กันยายน 2562
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ ชาย หญิง
2. อายุ

60 – 69 ปี

70 – 79 ปี

80 – 89 ปี

90 ปีขึ้นไป

3. การศึกษา

ประถมศึกษา
ปริญญาตรี

มัธยมศึกษา
อื่น ๆ .................

ปวช./ปวส.

อนุปริญญา

4. อาชีพ

เกษตรกร
รับจ้าง
ว่างงาน/ไม่ประกอบอาชีพ

ค้าขาย อาชีพส่วนตัว
อื่น ๆ...............................................

5. วิธีการรับเงิน
รับเงินสดด้วยตนเอง
รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอํานาจจากผู้มีสิทธิ
โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ
โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอํานาจจากผู้มีสิทธิ
ตอนที่ 2 แบบการสํารวจความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
(ระบบการโอนเงินเข้าบัญชี)
รายการ

1

ระดับความคิดเห็น
2 3 4 5



ระดับความพึง
พอใจ

๑. การให้บริการเป็นระบบและขั้นตอน
๒. ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน
๓. ความสะดวกรวดเร็ว ความตรงต่อเวลา และ
ความพร้อมในการปฏิบัติงานและการ ให้บริการ
๔. การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ครบถ้วน
๕. การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ภายใน วันที่ ๑๐
ของทุกเดือน

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะแนวทางสาหรับการพัฒนาการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………...

