
 

 
 
 
 

ประกาศเทศบาลตําบลกะทูน 
เร่ือง  ผลการสํารวจความพึงพอใจของผู�สูงอายุท่ีมีต"อระบบการเบิกจ"ายเบ้ียยังชีพของเทศบาลตําบลกะทูน  

 (ระบบการโอนเงินเข�าบัญชี)  
ประจําป+งบประมาณ พ.ศ. 2562  
..................................................... 

ด�วย  เทศบาลตําบลกะทูน  โดยงานพัฒนาชุมชนได�ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผู�สูงอายุที่
มีต'อระบบการเบิกจ'ายเบี้ยยังชีพผู�สูงอายุ ของเทศบาลตําบลกะทูน ประจําป*งบประมาณ พ.ศ.2562 (ระบบการ
โอนเงินเข�าบัญชี)  เพื่อปรับปรุงกระบวนการทํางานและการบริการตอบสนองความพึงพอใจในการให�บริการ
ประชาชน  ซึ่งใช�แบบสํารวจความพึงพอใจจากผู�สูงอายุในตําบล จํานวน  509  ชุด     
  ในการน้ี  เทศบาลตําบลกะทูน  จึงประกาศผลการสํารวจความพึงพอใจของผู�สูงอายุที่มีต'อระบบ
การเบิกจ'ายเบี้ยยังชีพผู�สูงอายุ ของเทศบาลตําบลกะทูน ประจําป*งบประมาณ พ.ศ.2562 (ระบบการโอนเงินเข�า
บัญชี)  รายละเอียดปรากฎเอกสารแนบท�าย 

จึงประกาศให�ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ   ณ   วันที่   1  ตุลาคม  พ.ศ. 2562 
 
 
 
 

(นายวิรัตน;  ริยาพันธ;) 
นายกเทศมนตรีตําบลกะทูน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



งานพฒันาชุมชน  เทศบาลตําบลกะทนู อําเภอพิปนู จังหวัดนครศรีธรรมราช 

การสํารวจความพึงพอใจของผู�สูงอายุที่มีต"อระบบการเบกิจ"ายเบี้ยยังชีพผู�สูงอายุ 
(ระบบการโอนเงนิเข�าบัญชี) 

ของเทศบาลตําบลกะทูน  ประจําป+งบประมาณ 2562            
 

บทสรุปการดําเนินงาน 

๑.  ชื่อโครงการ/ระยะเวลาดําเนินการ 
 -  การสํารวจความพึงพอใจของผู�สูงอายุที่มีต'อระบบการเบกิจ'ายเบี้ยยังชีพผู�สงูอายุ (ระบบการโอนเงินเข�า
บัญชี)  ของเทศบาลตําบลกะทูน ประจําป*งบประมาณ ๒๕62 
 -  โดยสํารวจ ณ เดือน กันยายน ๒๕๖2 

๒. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
- งานพัฒนาชุมชน  เทศบาลตําบลกะทูน  

๓. วัตถุประสงค; 
๓.๑ เพ่ือสํารวจความพึงพอใจของผู�สูงอายุที่มีต'อระบบการเบิกจ'ายเบี้ยยังชีพผู�สูงอายุ (ระบบการโอนเงิน

เข�าบัญชี) ของเทศบาลตําบลกะทูน  ประจําป*งบประมาณ ๒๕๖2 
๓.๒ เพ่ือนําข�อมูลมาปรับปรุงระบบการเบิกจ'ายเบี้ยยังชีพผู�สูงอายุให�เหมาะสม 

๔. กลุ"มเป=าหมาย 
 ผู�สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู�สูงอายุ / บุคคลที่ผู�สูงอายุมอบอํานาจในการรับเงินเบี้ยยังชีพ ของ

เทศบาลตําบลกะทูน ประจําป* 2562 จํานวน 509 คน 

๕. ป?ญหาอุปสรรค  
 ๕.1 ผู�สูงอายุมีปDญหาในการเดินทาง เน่ืองจากปDญหาสุขภาพ ทั้งรับเปFนเงินสดและโอนเงินเข�าบัญชี 
 5.2 ผู�สูงอายุไม'มีความเข�าใจในระบบธนาคาร 

๖. สรุปแบบประเมินผล 
            ผลการสํารวจความพึงพอใจของผู�สูงอายุที่มีต'อระบบการเบิกจ'ายเบี้ยยังชีพผู�สูงอายุ (ระบบการโอนเงิน
เข�าบัญชี) ของเทศบาลตําบลกะทูน ประจําป*งบประมาณ ๒๕๖2  เกี่ยวกับ ความสะดวกที่ได�รับเบี้ยยังชีพจากการ
โอนเงินเข�าบัญชี / การให�บริการเปFนระบบและข้ันตอน / ความสะดวกที่ได�รับจากการบริการแต'ละข้ันตอน รวดเร็ว  
ตรงต'อเวลาและความพร�อมในการปฏิบัติงานและการให�บริการ / เบี้ยยังชีพผู�สูงอายุได�รับครบถ�วนถูกต�อง / การ
จ'ายเบี้ยยังชีพผู�สูงอายุได�ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน  โดยได�แจกแบบประเมินผลให�กับผู�สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ย
ยังชีพผู�สูงอายุ / บุคคลที่ผู�สูงอายุมอบอํานาจในการรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจําป*งบประมาณ 2562  จํานวน 509 
ชุด ได�แบบสอบถามกลับมา 509 ชุดคิดเปFนร�อยละ ๑๐๐ ของผู�รับแบบประเมิน 

๑. ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 

                 ๑.๑ เพศ  
   ชาย จํานวน 204 คน    คิดเปFนร�อยละ 40.1                       
   หญิง จํานวน 305 คน   คิดเปFนร�อยละ 59.9            



               ๑.๒ อายุ 
                       ชาย    อายุระหว'าง ๖๐ - ๖๙  ป*  จํานวน 94 คน   คิดเปFนร�อยละ 18.46 
                                 อายุระหว'าง ๗๐ - ๗๙  ป*  จํานวน 41 คน   คิดเปFนร�อยละ  8.05 
    อายุระหว'าง ๘๐ –๘๙  ป*  จํานวน 25  คน  คิดเปFนร�อยละ  4.91 
                             อายุมากกว'า ๙๐ ป*          จํานวน 15  คน  คิดเปFนร�อยละ 2.94 

   หญิง    อายุระหว'าง ๖๐ - ๖๙  ป*  จํานวน 18๘ คน   คิดเปFนร�อยละ  36.93 
                                 อายุระหว'าง ๗๐ - ๗๙  ป*  จํานวน  82 คน   คิดเปFนร�อยละ  16.11 
    อายุระหว'าง ๘๐ –๘๙  ป*  จํานวน   51 คน   คิดเปFนร�อยละ 10.00  
                             อายุมากกว'า ๙๐ ป*          จํานวน  13 คน   คิดเปFนร�อยละ  2.60 

      ๑.๓ การศึกษา 
                       ชาย   ประถมศึกษา จํานวน 129 คน    คิดเปFนร�อยละ  25.34 
                                 มัธยมศึกษา   จํานวน 18 คน คิดเปFนร�อยละ  3.536 
                                 ปวช./ปวส.    จํานวน  -   คน คิดเปFนร�อยละ -  
                                อนุปรญิญา    จํานวน  -   คน  คิดเปFนร�อยละ - 
     ปริญญาตรี     จํานวน  4   คน คิดเปFนร�อยละ 0.78 
                                 อื่นๆ            จํานวน 42 คน คิดเปFนร�อยละ   8.25  

             หญิง     ประถมศึกษา จํานวน 258 คน คิดเปFนร�อยละ 50.68 
                                 มัธยมศึกษา   จํานวน 31 คน คิดเปFนร�อยละ 6.10 
                                 ปวช./ปวส.    จํานวน -   คน คิดเปFนร�อยละ  - 
                                อนุปรญิญา    จํานวน  -  คน  คิดเปFนร�อยละ - 
     ปริญญาตรี    จํานวน  2 คน คิดเปFนร�อยละ 0.40 
                                 อื่นๆ           จํานวน 25 คน คิดเปFนร�อยละ 4.92 

 ๑.๔  อาชีพ 
   ชาย   เกษตรกร                     จํานวน  90 คน   คิดเปFนร�อยละ 17.68 
    รับจ�าง                         จํานวน  38 คน   คิดเปFนร�อยละ 7.47 

ค�าขาย                         จํานวน  24 คน   คิดเปFนร�อยละ 4.72 
ประกอบธุรกิจส'วนตัว        จํานวน  35 คน   คิดเปFนร�อยละ 6.88 

    ว'างงาน/ไม'ประกอบอาชีพ   จํานวน ๑0 คน   คิดเปFนร�อยละ 1.96 
    อื่นๆ                             จํานวน 17 คน   คิดเปFนร�อยละ 3.34 

หญิง   เกษตรกร                       จํานวน  164 คน  คิดเปFนร�อยละ 33.22 
    รับจ�าง                          จํานวน  4 คน  คิดเปFนร�อยละ 0.79 
    ค�าขาย                          จํานวน  65 คน  คิดเปFนร�อยละ 12.77 
    ประกอบธุรกิจส'วนตัว         จํานวน  11 คน  คิดเปFนร�อยละ 2.16 
    ว'างงาน/ไม'ประกอบอาชีพ   จํานวน   17 คน  คิดเปFนร�อยละ 3.34  
    อื่นๆ                            จํานวน  34 คน  คิดเปFนร�อยละ 6.68 

  



๒. ความพึงพอใจท่ีมีต"อระบบการเบิกจ"ายเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุ (ระบบการโอนเงินเข�าบัญชี) 
      การวิเคราะห;ข�อมูลความคิดเห็น เกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต'อระบบการเบิกจ'ายเบี้ยยังชีพผู�สูงอายุซึ่ง
ในแต'ละหัวข�อให�ระดับความคิดเห็น ๕ ระดับ คือ มากที่สุด (๕)  มาก (๔) ปานกลาง (๓)  น�อย (๒)  และน�อยที่สุด 
(๑)  นํามาวิเคราะห;หาค'าร�อยละ และค'าเฉลี่ยโดยคะแนนเฉลี่ยนํามาแปลความหมายตามเกณฑ;ดังน้ี 

  คะแนนเฉลี่ยระหว'าง  ๔.๕๐ – ๕.๐๐ หมายถึง มากที่สุด 
  คะแนนเฉลี่ยระหว'าง  ๓.๕๐ – ๔.๔๙ หมายถึง มาก 
  คะแนนเฉลี่ยระหว'าง  ๒.๕๐ – ๓.๔๙ หมายถึง ปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ยระหว'าง  ๑.๕๐ – ๒.๔๙ หมายถึง น�อย 
  คะแนนเฉลี่ยระหว'าง  ๑.๐๐ – ๑.๔๙ หมายถึง น�อยทีสุ่ด 
 

 
สรุป 
1. ความพึงพอใจที่มีต'อระบบการเบกิจ'ายเบี้ยยังชีพผู�สงูอายุมากที่สดุ คือ การจ'ายเบ้ียยังชีพผู�สูงอายไุด�ภายใน   

วันท่ี ๑๐ ของทุกเดือน ซึ่งอยู'ในระดับมากที่สุด  มีค'าระดับ ๔.98 
          ๒. ความพึงพอใจที่มีต'อระบบการเบิกจ'ายเบี้ยยังชีพผู�สูงอายุน�อยที่สุด คือ ความสะดวกในการรับเบ้ียยังชีพ

ผู�สูงอายุจากการโอนเข�าบัญชีธนาคาร ซึ่งอยู'ในระดับมากที่สุด มีค'าระดับ ๔.25 
           ๓. ความพึงพอใจที่มีต'อระบบการเบิกจ'ายเบี้ยยังชีพผู�สูงอายุ ในภาพรวมอยู'ในระดับมากที่สุด มีค'าระดับ 

๔.46 คิดเปFนความพึงพอใจในร�อยละ 89       ( ๔.46 x ๑๐๐ ) = 89.2 % 
                              ๕ 
 
 
 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น ระดับ

ความพึง
พอใจ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ X  SD 

๑. ความสะดวกในการรับเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุจาก 
    การโอนเข�าบัญชีธนาคาร  

381 128 0 0 0 4.25 0.43 มาก 

๒. การให�บริการเปFนระบบและขั้นตอน 346 163 0 0 0 4.32 0.47 มาก 

๓. ความสะดวกท่ีได�รับจากการบริการแต'ละ 
    ขั้นตอน ความรวดเร็ว ความตรงต'อเวลาและ 
    ความพร�อมในการปฏิบตัิงานและการ  
    ให�บริการ 

259 250 0 0 0 4.49 ๐.๕0 มาก 

๔. การจ'ายเบ้ียยังชีพผู�สูงอายไุด�ครบถ�วนถูกต�อง 366 143 0 0 0 4.28 0.45 มาก 

๕. การจ'ายเบ้ียยังชีพผู�สูงอายไุด�ภายในวันท่ี ๑๐  
    ของทุกเดือน 

12 389 0 0 0 4.98 ๐.15 มากท่ีสุด 

รวม ๔.46 ๐.๑4 มาก 



 

 

ผลการสํารวจความพงึพอใจของผู้สูงอายุที�มีต่อระบบการเบิกจ่ายเบี �ยยงัชีพผู้สูงอายุ
  ประจาํปีงบประมาณ  2562  
  (ระบบการโอนเงนิเข้าบัญชี)

ความสะดวกในการรับเบี �ยยงัชีพ

การให้บริการเป็นไปอย่างมีระบบ

ความสะดวก รวดเร็ว  ในการให้บริการของเจ้าหน้าที!

การจ่ายเบี �ยยงัชีพฯ ครบถ้วนถกูต้อง

ผู้สงูอายไุด้รับเบี �ยยงัชีพภายในวนัที!  10  ของทกุเดือน


