สรุปผล
การสารวจความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ของเทศบาลตาบลห้างฉัตร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จัดทาโดย
งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลตาบลห้างฉัตร
อาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง

แบบสารวจนี้จัดทาขึ้น เพื่อสารวจความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อ
ระบบการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ที่ได้ดาเนินการในปีงบประมาณที่ผ่านมา (พ.ศ. 2562)
โดยสารวจ ณ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

คานา
การส ารวจความพึ ง พอใจของผู้ สู ง อายุ ที่มี ต่ อ ระบบการเบิ ก จ่ า ยเงิ น เบี้ ย ยั ง ชี พ
ผู้สูงอายุของเทศบาลตาบลห้างฉัตร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดทาขึ้นเพื่อการประเมิน
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Local Performance Assessment (LPA)
ประจาปี พ.ศ. 2562 และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐฯ ซึ่งใช้แบบสารวจความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายสรุปผลการดาเนินงานนี้
งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลตาบลห้างฉัตร

งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลตาบลห้างฉัตร
อาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง
การสารวจความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ของเทศบาลตาบลห้างฉัตร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
***************************
บทสรุปการดาเนินการ
1.ชื่อกิจกรรม/ระยะเวลาดาเนินการ
การส ารวจความพึ ง พอใจของผู้ สู ง อายุ ที่ มี ต่ อ ระบบการเบิ ก จ่ า ยเงิ น เบี้ ย ยั ง ชี พ ผู้ สู ง อายุ
ของเทศบาลตาบลห้างฉัตร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2.วัตถุประสงค์โครงการ
2.1 เพื่อสารวจความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาล
ตาบลห้างฉัตร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2.2 เพื่ อ น าข้ อ มู ล มาปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพระบบการจ่ า ยเงิ น เบี้ ย ยั ง ชี พ ให้ กั บ ผู้ สู ง อายุ
ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
3. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/บุคคลที่ผู้สูงอายุมอบอานาจในการรับเงินเบี้ยยังชีพ
ของเทศบาลตาบลห้างฉัตร (โดยการสุ่มสารวจฯ) จานวน 60 คน
4. พื้นที่ดาเนินการตามโครงการ
ณ สานักงานเทศบาลตาบลห้างฉัตร
5. ระยะเวลาการดาเนินการ
เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562
6. ปัญหาอุปสรรค
6.1 ปั ญหาด้านสุขภาพของผู้ สูงอายุ ทาให้บางครั้งไม่ส ามารถเดินทางไปปรับสมุดหรือถอนเงินที่
ธนาคารได้
6.2 ผู้สูงอายุมีปัญหาในการเดินทางมารับเงิน เนื่องจากต้องให้ลูกหลานมาส่ง ณ สถานที่จ่ายเงินฯ
7. ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เทศบาลตาบลห้างฉัตร อาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง
8. สรุปแบบประเมินผล
ผลส ารวจความพึงพอใจของผู้ สูงอายุที่มีต่อระบบการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้ สูงอายุของเทศบาล
ตาบลห้างฉัตร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้ง 4 ด้าน มีดังนี้
ด้านที่ 1 ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค
ด้านที่ 2 ด้านการให้บริการอย่างทันต่อเวลา
ด้านที่ 3 ด้านการใช้บริการอย่างเพียงพอ
ด้านที่ 4 ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
โดยได้แจกแบบสารวจความพึงพอใจให้กับ กลุ่มผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ ฯ บุคคลที่ผู้สูงอายุ
มอบอ านาจในการรั บ เงิ น เบี้ ย ยั ง ชี พ ฯ โดยการสุ่ ม ส ารวจ ทั้ ง หมด 30 ชุ ด และได้ แ บบส ารวจฯ
กลับคืนมา 30 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้รับแบบสารวจฯ
/8.1.สรุปผล...........................

-28.1. สรุปผลความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
คาชี้แจง แบบสารวจนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสารวจความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบการเบิก
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตาบลห้างฉัตร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเพื่อนาข้อมูลมา
ปรับปรุง พัฒนาประสิทธิภาพระบบการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้กั บผู้สูงอายุฯ การตอบแบบสารวจของท่านมิได้มี
ผลกระทบต่อท่านแต่อย่ างใด เป็ น เรื่ องของวิช าการเท่านั้น (โดยส ารวจ ณ เดือน ตุล าคม พ.ศ. 2562)
แบบสารวจชุดนี้ประกอบไปด้วยคาถามทั้งหมด 3 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสารวจ
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการรับเบี้ยยังชีพ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้สูงอายุต่อการรับเบี้ยยังชีพ
ส่วนที่ 1ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสารวจ
วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสารวจ เป็นค่าร้อยละ โดยจาแนกตามเพศ อายุ การศึกษา
สถานภาพ รายได้ อาชีพและเขตที่อยู่ ได้ดังนี้
ตารางที่ 1 เพศของผู้ตอบแบบสารวจ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน (คน)
7
23
30

ร้อยละ
23.33
76.67
100.00

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ ตอบแบบส ารวจส่ ว นใหญ่มีเพศหญิง จานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ
76.67 เป็นเพศชาย จานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 23.33
ตารางที่ 2 อายุของผู้ตอบแบบสารวจ
อายุ(ปี)
60 - 64 ปี
65 - 69 ปี
70 - 74 ปี
75 - 79 ปี
80 ปีขึ้นไป
รวม

จานวน (คน)
5
15
3
3
4
30

ร้อยละ
16.67
50.00
10.00
10.00
13.33
100.00

จากตารางที่ 2 พบว่า ช่วงอายุของผู้ตอบแบบสารวจ ส่วนใหญ่มีช่วงอายุ 65-69 ปีจานวน 15
คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 ช่วงอายุ 60-64 ปี จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 รองลงมาช่วงอายุ
80 ปี ขึ้น ไป จานวน 4 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 13.33 ช่ว งอายุ 70-74 ปีจานวน 3 คน คิดเป็นร้อ ยละ
10.00 และช่วงอายุ 75-79 ปี จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 ตามลาดับ

-3ตารางที่ 3 ระดับการศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา
ไม่เคยศึกษา
ประถมศึกษาตอนต้น(ป.4)
ประถมศึกษาตอนปลาย(ป.6)
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช
อนุปริญญา/ปวส
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม

จานวน (คน)
0
30
0
0
0
0
0
0
30

ร้อยละ
0
100
0
0
0
0
0
0
100.00

จากตารางที่ 3 พบว่าระดับ การศึกษาของผู้ตอบแบบส ารวจทั้งหมด อยู่ในระดับประถมศึกษา
ตอนต้น (ป.4) ทั้งหมด จานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100
ตารางที่ 4 สถานภาพ
สถานภาพ
จานวน (คน)
ร้อยละ
โสด
0
0
สมรส
20
66.67
หม้าย
5
16.67
หย่าร้าง
0
0
แยกกันอยู่
5
16.66
อื่น ๆ ............
0
0
รวม
30
100.00
จากตารางที่ 4 พบว่าสถานภาพของผู้ ตอบแบบส ารวจ สมรส จานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ
66.67 รองลงมาคือ หม้าย จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 และแยกกันอยู่ จานวน 5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 16.66
ตารางที่ 5รายได้
รายได้
จานวน (คน)
ร้อยละ
น้อยกว่า 5,000 บาท
25
83.33
5,001 – 10,000 บาท
5
16.67
10,001 – 15,000 บาท
0
0
15,000 บาทขึ้นไป
0
0
รวม
30
100.00
จากตารางที่ 5 พบว่ า รายได้ ข องผู้ ต อบแบบส ารวจ น้ อ ยกว่ า 5,000 บาท จ านวน 50 คน
คิดเป็นร้อยละ 83.33 รองลงมาคือ 5,001 – 10,000 บาท จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67

-4ตารางที่ 6 อาชีพ
อาชีพ
ไม่มีอาชีพ
เกษตรกรรม
รับจ้าง
ค้าขาย
ประกอบธุรกิจส่วนตัว
อื่น ๆ (ระบุ) ..............
รวม

จานวน (คน)
10
10
5
5
0
0
30

ร้อยละ
33.33
33.33
16.67
16.67
0
0
100.00

จากตารางที่ 6 พบว่ า อาชี พ ของผู้ ต อบแบบส ารวจ ส่ ว นใหญ่ ไ ม่ มี อ าชี พ จ านวน 10 คน
คิดเป็น ร้อยละ 33.33 และมีอาชีพเกษตรกรรม จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 รองลงมาคือ
อาชีพรับจ้าง จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 และอาชีพค้าขาย จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67
ตารางที่ 7 เขตที่อยู่
เขตที่อยู่
จานวน (คน)
ร้อยละ
หมู่ที่ 1
20
66.67
หมู่ที่ 2
10
33.33
หมู่ที่ 5 (บางส่วน)
0
0
หมู่ที่ 6 (บางส่วน)
0
0
รวม
30
100.00
จากตารางที่ 7 พบว่าเขตที่อยู่ ของผู้ ตอบแบบสอบถาม หมู่ที่ 1 จานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ
66.67 หมู่ที่ 2 จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33

-5ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ประเด็น
มากที่สุด
ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค
1. เจ้าหน้าที่มีความเต็มใจในการให้บริการ
2. เจ้าหน้าที่ให้บริการทุกคนด้วยความเสมอภาค
3. เจ้าหน้าที่มีความเป็นธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และ
ไม่เรียกร้องผลประโยชน์
4. เจ้าหน้าที่ให้บริการตามลาดับก่อนหลัง
ด้านการให้บริการอย่างทันต่อเวลา
5. ได้รับข้อมูลข่าวสารก่อนการรับเบี้ยยังชีพทุกครั้ง
6. ได้รับความสะดวก รวดเร็ว กว่าการรับเบี้ยแบบเงินสด
7. ได้รับเบี้ยยังชีพถูกต้อง ครบถ้วนตรงตามกาหนดเวลา
ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน
8. ระยะเวลาในการให้บริการของเจ้าหน้าที่เหมาะสม
9. ขั้นตอนในการติดต่อขอรับบริการ สะดวก รวดเร็ว
และไม่ยุ่งยาก

น้อยที่สุด

86.67
80.00
100

13.33
20.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

67.67

33.37

0.00

0.00

0.00

96.67
80.00
100

3.33
20.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

76.67
86.67

23.33
13.33

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ประเด็น
มากที่สุด
ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ
10. สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทาง
มารับบริการ
11. สถานที่รับลงทะเบียนมีการหมุนเวียนไปอย่างทั่วถึง
12. สถานที่ให้บริการ สะอาด และเป็นระเบียบ
เรียบร้อย
13. มีการจัดสถานที่ให้บริการไว้เป็นสัดส่วน
14. มีวัสดุ อุปกรณ์ สาหรับให้บริการอย่างเพียงพอ
15. เจ้าหน้าที่มีเพียงพอต่อการให้บริการ
16. เจ้าหน้าที่มีความพร้อมในการให้คาแนะนาและ
ตอบข้อสงสัยได้ในทันที
17. มีจานวนที่นั่งสาหรับบริการประชาชนอย่างเพียงพอ
18. มีสถานที่จอดรถ สาหรับประชาชนที่มาใช้บริการ
อย่างเพียงพอ
19. มีเอกสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง
20. มีสื่อในการชี้แจงรายละเอียด ของการให้บริการ
อย่างชัดเจน

ระดับความคิดเห็น
มาก ปานกลาง น้อย

ระดับความคิดเห็น
มาก ปานกลาง น้อย

น้อยที่สุด

100

0.00

0.00

0.00

0.00

26.67
86.67

63.33
13.33

10.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

90.00
96.67
93.33
40.00

10.00
3.33
6.67
60.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

93.33
16.67

6.67
83.33

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

73.33
63.33

26.67
33.33

0.00
3.34

0.00
0.00

0.00
0.00

-6ประเด็น
มากที่สุด
ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
21. มีการประชาสัมพันธ์ ข่าวสารเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพอยู่
เสมอ
22. มีความต่อเนื่องของการให้บริการไม่หยุดชะงัก หรือ
ติดขัด
23. มีการติดตามเอาใจใส่ หลังการรับบริการอยู่เสมอ

ระดับความคิดเห็น
มาก ปานกลาง น้อย

น้อยที่สุด

100

0.00

0.00

0.00

0.00

100

0.00

0.00

0.00

0.00

96.67

3.33

0.00

0.00

0.00

การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็น ผลสารวจความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบการเบิก
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตาบลห้างฉัตร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้าน
ที่ 1 ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค ด้านที่ 2 ด้านการให้บริการอย่างทันต่อเวลา ด้านที่ 3 ด้านการใช้
บริการอย่างเพียงพอ และด้านที่ 4 ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยนาข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าร้อยละ
และค่าเฉลี่ยโดยคะแนนเฉลี่ยนามาแปลความหมายตามเกณฑ์ดังนี้
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.50 – 5.00 หมายถึง มากที่สุด
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.50 – 4.49 หมายถึง มาก
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.49 หมายถึง ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.50 – 2.49 หมายถึง น้อย
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.49 หมายถึง น้อยที่สุด
สรุปความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสารวจ ทั้ง 4 ด้าน มีดังนี้
ด้านที่ 1 ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.83 อยู่ในระดับ มากที่สุด
ด้านที่ 2 ด้านการให้บริการอย่างทันต่ อเวลา ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.88 อยู่ในระดับ มากที่สุด
ด้านที่ 3 ด้านการใช้บ ริการอย่ างเพียงพอ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.70 อยู่ในระดับ มากที่สุ ด
ด้านที่ 4 ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.99 อยู่ในระดับ มากที่สุด

ภาคผนวก

แบบสารวจความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เทศบาลตาบลห้างฉัตร อาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง
.........................................................................
คาชี้แจง แบบสารวจนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสารวจความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบการเบิกจ่ายเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตาบลห้างฉัตร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเพื่อนาข้อมูลมาปรับปรุง
พัฒนาประสิทธิภาพระบบการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุฯ การตอบแบบสารวจของท่านมิได้ มีผลกระทบ
ต่อท่านแต่อย่างใด เป็นเรื่องของวิชาการเท่านั้น (โดยสารวจ ณ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562) แบบสารวจชุดนี้
ประกอบไปด้วยคาถามทั้งหมด 3 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสารวจ
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ (กรณีโอนเข้าบัญชี
ธนาคาร)
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ตอนที่ 1ข้อมูลทั่วไป
คาชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านเพียงข้อเดียวและเติมคา
ในช่องว่าง
1.เพศ
 ชาย  หญิง
2.อายุ
60 – 64 ปี
75 – 79 ปี

65 – 69 ปี
80 ปี ขึ้นไป

3.ระดับการศึกษา
ไม่เคยศึกษา
ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.6)
มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.
ปริญญาตรี

70 – 74 ปี

 ประถมศึกษาตอนต้น (ป.4)
มัธยมศึกษาตอนต้น
อนุปริญญา / ปวส.
สูงกว่าปริญญาตรี

4. สถานภาพ
โสด
หม้าย
แยกกันอยู่

สมรส
หย่าร้าง
อื่น ๆ .........................................

5. รายได้
น้อยกว่า 5,000 บาท
10,001 – 15,000 บาท

5,001 – 10,000 บาท
15,000 บาทขึ้นไป

-26. อาชีพ
ไม่มีอาชีพ
รับจ้าง
ประกอบธุรกิจส่วนตัว
7. เขตที่อยู่อาศัย
หมู่ที่ 1

หมู่ที่ 2

เกษตรกรรม
ค้าขาย
อื่น ๆ (ระบุ).........................................
หมู่ที่ 5 บางส่วน

หมู่ที่ 6 บางส่วน

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (กรณีโอนเข้าบัญชี
ธนาคาร)
คาชี้แจงโปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความรู้สึก / ความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ประเด็น
มากที่สุด
ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค
1. เจ้าหน้าที่มีความเต็มใจในการให้บริการ
2. เจ้าหน้าที่ให้บริการทุกคน
ด้วยความเสมอภาค
3. เจ้าหน้าที่มีความเป็นธรรม ซื่อสัตย์สุจริต
และไม่เรียกร้องผลประโยชน์
4. เจ้าหน้าที่ให้บริการตามลาดับก่อนหลัง
ด้านการให้บริการอย่างทันต่อเวลา
5. ได้รับข้อมูลข่าวสารก่อนการรับ
เบี้ยยังชีพทุกครั้ง
6. มีความสะดวก รวดเร็ว กว่าการรับ
เบี้ยยังชีพแบบเงินสด
7. ได้รับเบี้ยยังชีพถูกต้อง ครบถ้วนตรง
ตามกาหนดเวลาภายในวันที่ 10
ของทุกเดือน
8. ระยะเวลาในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
เหมาะสม
9. ขั้นตอนในการติดต่อขอรับบริการ
สะดวก รวดเร็ว และไม่ยุ่งยาก

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปาน
น้อย
กลาง

น้อยที่สุด

-3ประเด็น
มากที่สุด

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปาน
น้อย
กลาง

น้อยที่สุด

ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ
10. สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวก
ในการเดินทางมารับบริการ
11. สถานที่รับลงทะเบียนมีการหมุนเวียน
ไปอย่างทั่วถึง
12. สถานที่ให้บริการ สะอาด และ
เป็นระเบียบเรียบร้อย
13. มีการจัดสถานที่ให้บริการไว้
เป็นสัดส่วน
14. มีวัสดุ อุปกรณ์ สาหรับให้บริการ
อย่างเพียงพอ
15. เจ้าหน้าที่มีเพียงพอต่อการให้บริการ
16. เจ้าหน้าที่มีความพร้อมในการ
ให้คาแนะนาและตอบข้อสงสัยได้ในทันที
17. มีจานวนที่นั่งสาหรับบริการประชาชน
อย่างเพียงพอ
18. มีสถานที่จอดรถ สาหรับประชาชน
ที่มาใช้บริการอย่างเพียงพอ
19. มีเอกสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
อย่างทั่วถึง
20. มีสื่อในการชี้แจงรายละเอียด
ของการให้บริการอย่างชัดเจน
ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
21. มีการประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร
เกี่ยวกับเบี้ยยังชีพอยู่เสมอ
22. มีความต่อเนื่องของการให้บริการ
ไม่หยุดชะงัก หรือติดขัด
23. มีการติดตามเอาใจใส่ หลังการรับ
บริการอยู่เสมอ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ

