
รายงานสรุปผล 
การสำรวจความพึงพอใจของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพของเทศบาลเมืองสระแก้ว 

ที่มีต่อระบบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
----------------------------------------- 

  ตามที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองสระแก้ว ดำเนินการเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
4) พ.ศ. 2562 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้ผู้พิการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 นั้น 
  งานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีสิทธิรับ
เงินเบี้ยยังชีพของเทศบาลเมืองสระแก้วที่มีต่อระบบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
1. วัตถุประสงค์  
 1.1 เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพของเทศบาลเมืองสระแก้วที่มีต่อระบบการ
เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
 1.2 เพ่ือนำข้อมูลมาปรับปรุงระบบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพและการให้บริการให้เหมาะสม 
2. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพของเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หรือบุคคลที่ผู้มีสิทธิฯ
มอบอำนาจในการรับเงินเบี้ยยังชีพ จำนวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 5.62 ของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพฯ ทั้งหมด 
3. วิธีดำเนินการ 
 ใช้วิธีการสำรวจโดยใช้แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพของเทศบาลเมืองสระแก้วที่
มีต่อระบบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 3 ช่องทาง ดังนี้ 
 3.1 สำรวจฯ ผ่านทางการกรอกแบบสำรวจฯประเภทเอกสาร สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกใช้สมาร์ทโฟนหรือเข้า
ไม่ถึงระบบอินเตอร์เน็ต 
 3.2 สำรวจฯ ผ่านทางระบบออนไลน์หรือแพลตฟอร์ม Google (https://forms.gle/h83oZh3ZttFVczUx6) 

 
(รายละเอียดปรกฎตาม QR Code) 

 3.3 สำรวจฯ โดยวิธีสอบถามผู้มีสิทธิทางโทรศัพท ์
4. ปัญหาและอุปสรรค  
 4.1 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สะดวก
ในการรวบรวมข้อมูลฯ  
 4.2 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ บางส่วนเข้าไม่ถึงระบบอินเตอร์เน็ตหรือระบบออนไลน์ 
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5. สรุปผลการสำรวจฯ 
 โดยใช้แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ระบบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบที่ 1) และได้สรุปผลการสำรวจฯ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานสรุปผลการ
สำรวจความพึงพอใจของผู้ระบบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้ 
     ในการสำรวจความพึงพอใจฯ มีผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวนทั้งสิ้น 50 คน รายละเอียดดังนี้ 
       (1) ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน คน   
        - อายุ 60 – 69 ปี จำนวน คน 
     - อายุ 70 – 79 ปี จำนวน คน 
   - อายุ 80 – 89 ปี จำนวน คน 
   - อายุ 90 ปี จำนวน คน 
       (2) ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ จำนวน คน  
   - อายุต่ำกว่า 18 ปี จำนวน คน 
     - อายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน คน 
        (3) ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 4 คน  
    - อายุไม่ถึง 60 ปี จำนวน คน 
   - อายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน คน 

ส่วนที่ 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม       
         ตารางที่ 1  แสดงจำนวนร้อยละของเพศตอบแบบสอบถาม 

เพศ จำนวนคน ร้อยละ 

หญิง 28 56 
ชาย 22 44 
รวม 50 100 

 จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบประเมินเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย         

        ตารางที่ 2  แสดงจำนวนร้อยละของอายุผู้ตอบแบบประเมิน 

อายุ จำนวนคน ร้อยละ 
ต่ำกว่า 18 ปี 5 10 
18 - 59 ปี 3 6 
60 - 69 ปี 30 60 
70 - 79 ป ี 6 12 
80 - 89 ป ี 3 6 
90 ปีขึ้นไป 3 6 
รวม 50 100 

 จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่อายุ 60 - 69 ปี คิดเป็นร้อยละ 60 
รองลงมาอายุ 70 – 79 ปี คิดเป็นร้อยละ 12 และอายุต่ำกว่า 18 ปี คิดเป็นร้อยละ 10 น้อยที่สุดคืออายุ 18 
– 59 ปี, อายุ 18 – 59 ปี, อายุ 80 89 ปี และ อายุ 90 ปี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 6  
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ตารางที่ 3  แสดงจำนวนร้อยละของประเภทการรับเบี้ยยังชีพ 

ประเภทเบี้ยยังชีพ จำนวนคน ร้อยละ 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 34 68 
เบี้ยความพิการ 12 24 
เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 4 8 
รวม 50 100 

ส่วนที่ 2  ผลการประเมินความพึงพอใจ 
เกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีระดับคะแนน ดังนี้ 
 มากที่สุด   ระดับคะแนน เท่ากับ 5  
 มาก   ระดับคะแนน เท่ากับ 4 
 ปานกลาง  ระดับคะแนน เท่ากับ 3 
 น้อย   ระดับคะแนน เท่ากับ 2 
 น้อยที่สุด  ระดับคะแนน เท่ากับ 1 
การหาค่าเฉลี่ย เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกับเกณฑ์การประเมินค่าเฉลี่ย 
 ค่าเฉลี่ยระดับ 4.51 – 5.00 มีความพอใจมากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ยระดับ 3.51 – 4.50 มีความพอใจมาก 
 ค่าเฉลี่ยระดับ 2.51 – 3.50 มีความพอใจปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ยระดับ 1.51 – 2.50 มีความพอใจน้อย 
 ค่าเฉลี่ยระดับ 1.00 – 1.50  มีความพอใจน้อยที่สุด 

ตารางที่ 4  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 

รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 

สรุป
ระดับ

ความพึง
พอใจ 

5 4 3 2 1 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. ด้านเจ้าหน้าที่/การให้บริการ 
1.1 เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีความสุภาพ
และเป็นมิตร 

34 15 1 0 0 4.66 มากที่สุด 

1.2 เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการเอาใจใส่ 
กระตือรือร้นและมีความพร้อมในการ
ให้บริการ 

41 9 0 0 0 4.82 มากที่สุด 

1.3 เจ ้าหน้าที ่ผ ู ้ให ้บร ิการมีความรู้  
ความสามารถตอบข้อซักถาม ชี้แจงข้อ
สงสัย และให้คำแนะนำได้เป็นอย่างดี 

39 11 0 0 0 4.78 มากที่สุด 

1.4 เจ้าหน้าที ่ผ ู ้ให้บริการปฏิบัต ิต่อ
ผู้รับบริการเท่าเทียมเหมือนกันทุกคน 
โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

32 15 3 0 0 4.58 มากที่สุด 



-4- 

2. ด้านระบบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ 
2.1 ท่านได้รับเงินเบี้ยยังชีพตรงต่อเวลา 
(ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน) 

44 5 1 0 0 4.86 มากท่ีสุด 

2.2 ท่านได้ร ับเงินเบี ้ยยังชีพถูกต้อง
ครบถ้วน 

46 4 0 0 0 4.92 มากที่สุด 

 จากตารางที่ 3 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ โดยผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพมีความ
พึงพอใจต่อระบบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อยู่ในระดับพึงพอใจมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 4.77 

ตอนที่ 3 ปัญหา/ข้อเสนอแนะ 
  - ผู้สูงอายุบางคนไม่ทราบห้วงเวลาการลงทะเบียน 
     - ต้องการให้ปรับเงินเบี้ยยังชีพเพ่ิมข้ึน 
  - เจ้าหน้าที่บริการดีมาก 
  - ได้รับเงินตรงตามกำหนดเวลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานสรุปผลการความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อระบบการให้บริการของสำนักทะเบียนท้องถิ่น 
เทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

....................................................... 
 
  
จากการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อระบบการให้บริการของสำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมือง
สระแก้ว ประจำปีงบปะมาณ พ.ศ. 2564 สรุปผลได้ดังนี้ 
 
ตอนที่ 1  
 
1. เพศ  
  ชาย  จำนวน    5,310 คน  
  หญิง  จำนวน   3,251 คน   
  
             รวมทั้งหมด  จำนวน  8,561 คน 
 
2. อายุระหว่าง   
   
                   ต่ำกว่า 20 ปี           จำนวน   999  ราย 
  21ปี – 35ปี           จำนวน 3,253 ราย 
  36ปี - 50ปี            จำนวน 2,363 ราย 
  50 ปีขึ้นไป             จำนวน 1,946 ราย 
3. อาชีพ  
   
                   รับจ้าง                    จำนวน 3,954 ราย  
  ค้าขาย                     จำนวน 1,110 ราย 
  เกษตรกรรม               จำนวน 767 ราย  
  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ   จำนวน 726 ราย  
  พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน  จำนวน 60 ราย      
  ธุรกิจส่วนตัว               จำนวน 324 ราย 
                     อยู่ระหว่างการศึกษา     จำนวน 684 ราย   
  ไม่ได้ประกอบอาชีพ       จำนวน 936  ราย  
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ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการในการให้บริการ 
 

ลักษณะงานที่เป็นภารกิจหลัก 

ระดับความพึงพอใจต่อการบริการ 
งานทะเบียนและบัตรประชาชน 

มากที่สุด 
(คน) 

มาก 
(คน) 

 
ปานกลาง

(คน) 
 

น้อย 
(คน) 

 
น้อยท่ีสุด 

(คน) 
 

 

1. ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 

5,153 
 

2,853 
 

555 
- - 

 

2. ความพึงพอใจขั้นตอนการให้บริการ 
 

4,638 
 

2,998 
 

925 
- - 

3.ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก 

 
 

4,200 

 
 

2,973 

 
 

1,388 
 

- - 

 

4.ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ 
 

 

4,231 
 

2,953 
 

1,377 
 

- - 

 
  ระดับความพึงพอใจต่อการบริการงานทะเบียนและบัตรประชาชน จากตารางท่ี 2 พบว่าความพึงพอใจ   
มากที่สุด คือ ลำดับที่1 ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที ่ผู ้ให้บริการมีระดับคะแนน 5,153 คิดเป็นร้อยละ 60                
ลำดับที่ 2 ความพึงพอใจในขั้นตอนการให้บริการ มีระดับคะแนน 4,638 คิดเป็นร้อยละ 54 ลำดับที ่3 คือความ
พึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ มีระดับคะแนน 4,231 คิดเป็นร้อยละ 49 
 
สรุปผลการประเมิน  
 จากการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อระบบการให้บริการของสำนักทะเบียนท้องถิ่น       
เทศบาลเมืองสระแก้ว  คิดเป็นร้อยละ 87.61 
 

 



 

 

 
แบบสอบถามความพ่ึงพอใจของประชาชนทีม่ีต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว 
ตอนที่ 1 จำนวนผู้เข้าร่วมทำแบบสอบถาม 100 คน   ชาย 46 คน  หญิง 54 คน 
ตอนที่ 2 จำนวนร้อยละความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมแบบสอบถามความพ่ึงพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บริการ 
 

ลำดับที ่ ประเด็น 
ระดับการประเมิน ค่า

คะแนน
เฉลี่ย  5 4 3 2 1 

1. ขั้นตอนการให้บริการสะดวก รวดเร็ว 
จำนวน 
ร้อยละ 

30 56 14 - - 4.16 

2. ความถูกต้องของการบริการทีไ่ด้รบั 
จำนวน 
ร้อยละ 

28 57 15 - - 4.13 

3. 
ขั้นตอนการรับบริการไม่ยุ่งยาก ซบัซ้อน เกิด
ความคล่องตัว 

จำนวน 
ร้อยละ 

22 62 16 - - 4.06 

4. สถานท่ีในการบริการมีความสะดวก 
จำนวน 
ร้อยละ 

24 36 40 - - 3.84 

5. 
การให้บริการเป็นลำดับก่อน-หลัง อย่าง
ยุติธรรม 

จำนวน 
ร้อยละ 

29 48 23 - - 4.06 

6. มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ 
จำนวน 
ร้อยละ 

27 32 39 2 - 3.84 

7. เจ้าหน้าท่ีมีจำนวนเพียงพอ 
จำนวน 
ร้อยละ 

26 25 49 - - 3.77 

8. เจ้าหน้าท่ีให้บริการอย่างสภุาพ 
จำนวน 
ร้อยละ 

58 39 3 - - 4.55 

9. เจ้าหน้าท่ีให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน ์
จำนวน 
ร้อยละ 

56 39 
5 
 

- - 4.51 

10. มีป้ายแจ้งข้ันตอนการให้บริการทีชั่ดเจน 
จำนวน 
ร้อยละ 

35 39 26 - - 4.09 

11. 
วัสดุอุปกรณ์ในการให้บริการมคีวามเหมาะสม
กับงาน 

จำนวน 
ร้อยละ 

32 31 32 5 - 3.90 

12. มีที่นั่งพักรอขณะให้บริการ 
จำนวน 
ร้อยละ 

38 32 
27 

 
3 
 

- 4.05 

 
ผลจากตารางที2่ พบว่าผู้เข้าร่วมแบบสอบถามความพึ่งพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการ มีความพึงพอใจอยู่

ในระดับมาก ประเด็นคำถามโดยมีค่าเฉลีย่สูงสุดคือเจา้หน้าท่ีใหบ้รกิารอย่างสุภาพและเจ้าหน้าท่ีให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 
มีค่าเฉลีย่อยู่ท่ี 4.51 

 อย่างไรก็ดี ความพึงพอใจในภาพรวมของแบบสอบถามความพ่ึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ถือว่า
อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ย 4.03 
สูตรการคำนวณ=  จำนวนผู้ตอบ หาร จำนวนข้อx ค่าคะแนนแต่ละช่อง นำคะแนนทั้งหมดที่ได้ของแต่ละช่อง มารวมกัน
และหารด้วย จำนวนผู้เข้าร่วมทำแบบสอบถามทั้งหมด จะได้ค่าเฉลี่ยของแบบสอบถาม 
ตอนที่ 3.  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการให้บริการ 

• ไม่ม ี


