
ส่วนสวัสดิการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

การส ารวจความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
(ระบบการโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร) 

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ   ประจ าปีงบประมาณ 2561 
บทสรุปการด าเนินการ 
1. ชื่อโครงการ/ระยะเวลาด าเนินการ 

- การส ารวจความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  (ระบบการโอนเข้า
บัญชีเงินฝากธนาคาร) ขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ ประจ าปีงบประมาณ 2561  

- โดยส ารวจ ณ เดือนกันยายน 2561 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

- ส่วนสวัสดิการ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ระบบการโอนเงิน
เข้าบัญชี) ขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ ประจ าปีงบประมาณ 2561 

3.2 เพ่ือน าข้อมูลมาปรับปรุงระบบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้เหมาะสม 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/บุคคลผู้รับมอบอ านาจในการรับเงินเบี้ยยังชีพจากผู้สูงอายุ (ระบบ
โอนเงินเข้าบัญชี) ขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ จ านวน 50  คน 

5. ปัญหาและอุปสรรค 
5.1 ปัญหาด้านสภาพสังคม เนื่องจากพ้ืนที่อยู่ห่างไกลชุมชนเมืองจึงไม่มีตู้เอทีเอ็มบริการในพ้ืนที่ ท าให้ต้อง

เดินทางเข้าไปในตัวอ าเภอเพ่ือใช้บริการตู้เอทีเอ็ม 
5.2  ปัญหาด้านยานพาหนะรับส่ง ท าให้ไม่สามารถเดินทางไปเบิกเงิน หรือกดเงินจากตู้เอทีเอ็มเนื่องจาก

ไม่มียานพาหนะส าหรับเดินทางไป 
5.3 ผู้สูงอายุมีปัญหาในด้านการเดินทางมาเบิกเงิน เนื่องจากต้องให้ญาติพ่ีน้อง ลูกหลาน หรือรถรับจ้างมา

ส่ง ณ ธนาคารหรือตู้เอทีเอ็ม 
6. สรุปแบบประเมินผล 

ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ระบบโอนเงินเข้า
บัญชี) ขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ ประจ าปีงบประมาณ 2561 เกี่ยวกับการให้บริการเป็นระบบ
และขั้นตอน/ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน/ความสะดวกรวดเร็ว ความตรงต่อเวลาและ
ความพร้อมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ/การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ครบถ้วนถูกต้อง/การจ่ายเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุได้ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน โดยได้แจกแบบประเมินผลให้กับผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ/บุคคลผู้รับมอบอ านาจในการรับเงินเบี้ยยังชีพจากผู้สูงอายุ ในการรับเบี้ยยังชีพ ทั้งหมด 50 ชุด ได้
แบบสอบถามกลับมา 50  ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้รับแบบประเมิน 

6.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
6.1.1 เพศ 

ชาย จ านวน  13  คน  คิดเป็นร้อยละ 26 
หญิง จ านวน  37  คน  คิดเป็นร้อยละ 74 
 



6.1.2 อายุ 
อายุระหว่าง  60-69  ปี  จ านวน  43  คน  คิดเป็นร้อยละ  86 
อายุระหว่าง  70-79  ปี  จ านวน   6  คน  คิดเป็นร้อยละ   12 
อายุระหว่าง  80-89  ปี  จ านวน   1  คน   คิดเป็นร้อยละ   2 
อายุมากกว่า  90  ปีขึ้นไป จ านวน  0  คน 

6.1.3 การศึกษา 
ประถมศึกษา  จ านวน    43  คน  คิดเป็นร้อยละ  86 
มัธยมศึกษา  จ านวน    0  คน   
ปวช./ปวส.  จ านวน    0  คน   
อนุปริญญา  จ านวน    0  คน 
ปริญญาตรี  จ านวน    0  คน 
อ่ืน ๆ   จ านวน    7  คน   คิดเป็นร้อยละ   14 

6.1.4 อาชีพ 
เกษตรกร  จ านวน  12    คน  คิดเป็นร้อยละ  24 
รับจ้าง   จ านวน    7    คน  คิดเป็นร้อยละ  14 
ว่างงาน/ไม่ประกอบอาชีพจ านวน   31    คน  คิดเป็นร้อยละ  62 

6.2   ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ระบบโอนเงินเข้าบัญชี) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 

 การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็น เกี่ยวกับการให้บริการเป็นระบบและขั้นตอน /ความสะดวกที่
ได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน/ความสะดวกรวดเร็ว ความตรงต่อเวลาและความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการ/การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ครบถ้วนถูกต้อง/การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้
ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน  ซึ่งในแต่ละหัวข้อให้ระดับความคิดเห็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด(5)  มาก(4) 
ปานกลาง(3)  น้อย(2)  และน้อยที่สุด(1)  น ามาวิเคราะห์หาค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ยโดยคะแนนน ามา
แปลความหมายตามเกณฑ์ ดังนี้ 
 

  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง  4.51-5.00  หมายถึง  มากท่ีสุด 
  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง  3.51-4.50  หมายถึง  มาก 
  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง  2.51-3.50  หมายถึง  ปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง  1.51-2.50  หมายถึง  น้อย 
  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง  1.00-1.50  หมายถึง  น้อยที่สุด 
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แบบการส ารวจความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
(ระบบการโอนเงินเข้าบัญชี)  

************************** 
แบบการส ารวจนี้จัดท าข้ึนเพื่อ ส ารวจความพึงพอใจต่อระบบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่ได้ด าเนินการใน
ปีงบประมาณ 2561  
 

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ      ชาย    หญิง 
2. อายุ    60-69  ปี  70-79  ปี  80-89  ปี  มากกว่า 90  ปี 
3. การศึกษา  ประถมศึกษา   มัธยมศึกษา    ปวช. / ปวส.  

   อนุปริญญา   ปริญญาตรี   อ่ืน ๆ ..............................................  
4. อาชีพ      เกษตรกร    รับจ้าง    ค้าขาย 

    ธุรกิจส่วนตัว   ว่างงาน     อ่ืน ๆ .............................................  
5. วิธีการรับเงินเบี้ยยังชีพ 

   รับเงินสดด้วยตนเอง  รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ 
   โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ 
   โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ 

 
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อระบบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

หัวข้อแบบสอบถามความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 5 
น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

1. การให้บริการเป็นระบบและขั้นตอน      
2. ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการ 

แต่ละข้ันตอน 
     

3. ความสะดวกรวดเร็ว ความตรงต่อ
เวลาและความพร้อมในการปฏิบัติงาน
และการให้บริการ 

     

4. การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ครบถ้วน
ถูกต้อง 

     

5. การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ภายใน
วันที่ 10 ของทุกเดือน 

     



 
    ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะแนวทางส าหรับการพัฒนาการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
................................................................................................................................................................... ...........
........................................................................................................................ ...................................................... 
 


