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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
กว่าทศวรรษทีม่ กี ารประกาศใช้รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540
ซึ่งเป็ นรัฐธรรมนู ญ ฉบับแรกของประเทศไทยที่ได้มบี ทบัญ ญัติให้มกี ารกระจายอานาจให้แก่
องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น อย่างเต็ม รูป แบบเป็ น ครัง้ แรก ทัง้ ด้านการถ่ ายโอนภาระหน้ าที่
เงินงบประมาณและบุคลากรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ต่างๆ เพื่อสนับสนุ น สร้างความ
เข้ม แข็งและเพิ่ม ประสิท ธิภ าพความสามารถขององค์ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น ให้ม ีม ากขึ้น
ผลที่เกิด ขึ้น ตามมาท าให้ม ีก ารปรับ เปลี่ย นบทบาทหน้ าที่ข ององค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น
จากการเป็ นเพียงผู้ปฏิบตั ิห น้ าที่ภายใต้กรอบภารกิจที่มไี ม่มากนัก ไปสู่การเป็ นองค์กรหลัก
ในท้องถิน่ ทีม่ อี สิ ระในการตัดสินใจ พร้อมทัง้ ความรับผิดชอบการให้บริการสาธารณะทัง้ โดยตรง
และโดยอ้อมแก่ประชาชน แม้ต่อมาจะมีการประกาศใช้รฐั ธรรมนู ญ ฉบั บปั จจุบนั (พ.ศ. 2550)
บทบัญ ญัติท่ีเกี่ย วข้อ งกับ การกระจายอ านาจสู่ อ งค์ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น ก็ม ิได้ล ดทอน
ความสาคัญลง แต่กลับยิง่ มีการระบุความสาคัญและความชัดเจนทีต่ ้องดาเนินการ ทีป่ ระกอบทัง้
ความชัดเจน ในการแบ่งอานาจหน้าทีร่ ะหว่างรัฐบาลกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ การกากับ
ดูแล การส่งเสริมบทบาทและความเป็ นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยกาหนดให้ม ี
กฎหมายต่างๆ เพื่อรองรับการทาหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ที่จะมีความสาคัญต่อ
การบริห ารทรัพ ยากรของประเทศมากขึ้น โดยเป้ าหมายทัง้ หลายมุ่ งเพื่อ ให้ม ีก รอบทิศ ทาง
การกระจายอานาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ยิง่ ขึน้ (สกนธ์ วรัญญูวฒ
ั นา, 2560 : 4)
การกระจายอานาจทางการคลังสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ของไทยปรากฏเด่นชัด
เมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญ ญัติกาหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอานาจให้แก่อ งค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ .ศ. 2542 ซึ่ ง ออกตามรัฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราช อาณ าจัก รไท ย
พุ ท ธศัก ราช 2540 ได้ม ีก ารก าหนดสัด ส่ ว นเงิน รายได้ระหว่ า งรัฐ บาลกับ ท้ อ งถิ่น เป็ นการ
เพิม่ รายได้และภารกิจให้กบั องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึน้ ทาให้รายได้หลักขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ คือ ภาษีท่รี ฐั จัดเก็บให้ ภาษีจดั สรรและเงินอุดหนุ นจากรัฐบาล มีสดั ส่วน
เฉลี่ย สู งถึง ร้อ ยละ 90 ของรายได้ ท้ อ งถิ่น ส่ ว นรายได้ท่ีท้ อ งถิ่น จัด เก็บ เองมีส ัด ส่ ว นเพีย ง
ร้อยละ 10 ของรายได้ของท้องถิน่ เท่านัน้ การกระจายอานาจการคลังเช่นนี้ ท้องถิน่ ไม่สามารถ
บริหารจัดการทางการคลังได้อย่างแท้จริงทัง้ ด้านรายรับและรายจ่าย เนื่องจากรายรับส่วนใหญ่
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ที่ไ ด้ ร บั ท้ อ งถิ่ น ไม่ ส ามารถควบคุ ม ในการบริห ารจัด การเองได้ จึง ท าให้ บ างปี รายรับ จริง
ของท้ อ งถิ่ น อาจสู ง หรือ ต่ า กว่ า ประมาณการที่ ต ัง้ ไว้ ท าให้ ส่ ง ผลต่ อ การบริห ารรายจ่ า ย
ซึ่งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จานวนมากที่รายได้จดั เก็บเองไม่เพียงพอกับรายจ่ายประจา
ที่ใ ช่ ใ นการบริห ารองค์ ก ร และจากสัด ส่ ว นของรายได้ ท่ีร อรับ จากรัฐ บาลเป็ นจ านวนมาก
ทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดแรงจูงใจในการพัฒนาความสามารถและประสิทธิภาพ
ในการจัด เก็บ รายได้ ประกอบกับ ปั จ จัย ทางการเมือ งท้อ งถิ่น ที่ไม่ ต้ อ งการเพิ่ม ภาระให้กับ
ประชาชนในพื้นที่ซ่งึ เป็ นฐานเสียงของตนเอง ทาให้การพัฒนาการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น
ขาดประสิทธิภาพ (เจษฎา จิราสุคนธ์, 2555 : 1)
เทศบาลต าบลหนองปล้อ ง เป็ นองค์กรปกครองส่ว นท้อ งถิ่นรูปแบบหนึ่ง ในอดีต
ได้รบั การยกฐานะมาจากสภาตาบลเป็ นองค์การบริหารส่วนตาบลหนองปล้องและมีฐานะเป็ น
นิตบิ ุคคลและเป็ นราชการบริหารส่วนท้องถิน่ ตามพระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่ ว นต าบล พ.ศ. 2537 เมื่อ วัน ที่ 19 เดือ น มกราคม ปี 2539 และต่ อ มาได้ ย กฐานะเป็ น
เทศบาลตาบลหนองปล้อง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยตัง้ แต่วนั ที่ 18 เดือน กรกฎาคม
ปี 2551 อาศัยอานาจความในมาตรา 42 แห่ง พระราชบัญ ญัติสภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่ ว นต าบล (ฉบับ ที่ 5) พ.ศ.2546 และมาตรา 7 แห่ งพระราชบัญ ญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
รัฐ มนตรีว่ า การกระทรวงมหาดไทย จึง จัด ตั ้ง องค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลหนองปล้ อ ง
อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจติ ร เป็ นเทศบาลตาบลหนองปล้อง
ปั จ จุ บ ัน เทศบาลต าบลหนองปล้ อ งมีร ายได้ ม าจากการจัด เก็ บ ภาษี อ ากรและ
ค่ า ธรรมเนี ย มต่ า งๆ และได้ ร ับ เงิน จัด สรรจากส่ ว นราชการอื่ น เงิน อุ ด หนุ น จากรัฐ บาล
ทรัพ ย์ ส ิ น ของเทศบาล เพื่ อ ให้ เ ทศบาลมีร ายได้ เ พี ย งพอที่ จ ะพั ฒ นาขีด ความสามารถ
ในการตอบสนองความต้องการสาธารณะและแก้ไขปั ญ หาต่างๆ ของท้องถิ่นได้ แต่ท่ผี ่ านมา
เทศบาลตาบลหนองปล้องยังมีปัญหาด้านงบประมาณ ทาให้ไม่สามารถพึง่ ตนเองในด้านการคลัง
เนื่อ งจากในทางปฏิบ ัติเทศบาลต าบลหนองปล้อ ง มีรายได้จากการเก็บภาษี ดังนี้ ปี 2557
ภาษีโรงเรือ นและที่ดิน เก็บได้ 11,909.00 บาท ภาษีบ ารุงท้อ งที่ เก็บได้ 180,859.00 บาท
ภาษีป้าย เก็บได้ 400.00 บาท รวมเป็ นเงิน 193,168.00 บาท ปี 2558 ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ
เก็ บ ได้ 12,880.90 บาท ภาษี บ ารุ ง ท้ อ งที่ เก็ บ ได้ 213,118.25 บาท ภาษี ป้ าย เก็ บ ได้
2,018.00 บาท รวมเป็ นเงิน 228,017.15 บาท ปี 2559 ภาษี โ รงเรือ นและที่ดิน เก็บ ได้
17,560.00 บาท ภาษีบารุงท้องที่ เก็บได้ 201,846.50 บาท ภาษีป้าย เก็บได้ 2,127.00 บาท
รวมเป็ น เงิน 221,533.50 บาท (กองคลัง เทศบาลต าบลหนองปล้อ ง, 2560) จากชาระภาษี
ทีผ่ ่านมา 3 ปี พบว่า มียอดการชาระภาษีในแต่ละปี ไม่ คงที่ บางปี เก็บได้มากบางปี เก็บได้น้อย
ไม่สม่าเสมอ มีลูกหนี้คา้ งชาระภาษี เพิ่มจานวนขึน้ ทุกปี ดังนี้ ปี 2557 มีลูกหนี้คา้ งชาระจานวน
9 ราย เป็ นเงิน 1,279.00 บาท ปี 2558 มี ลู ก หนี้ ค้ า งช าระจ านวน 10 ราย เป็ นเงิน
2,464.00 บาท ปี 2559 มีลูกหนี้คา้ งชาระจานวน 31 ราย เป็ นเงิน 7,255.00 บาท ปั ญหาในการ
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จัดเก็บ ภาษีอ าจจะมาจากขัน้ ตอนการช าระภาษีม ีค วามยุ่งยากซับ ซ้อ น การประชาสัม พัน ธ์
ของเทศบาลต าบลหนองปล้อ งไม่ ดีพ อ เทคโนโลยีในการจัด เก็บ ไม่ ท ัน สมัย การให้บ ริก าร
ของเจ้าหน้าที่ยงั ไม่ดพี อหรือกฎหมายเกี่ยวกับการชาระภาษีไม่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ
ในปั จจุบนั จึงเป็ นปรากฏการณ์ทค่ี วรได้รบั การศึกษาเป็ นอย่างยิง่
จากสภาพปั ญหาดังกล่าวข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะทาการศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริก ารงานจัดเก็บรายได้และเพื่อกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพงานจัดเก็บ
รายได้ของเทศบาลตาบลหนองปล้อง เพื่อนาผลการวิจยั มาใช้ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
ให้บริการทีต่ อบสนองความต้องการของประชาชนและเพิม่ ประสิทธิภาพงานจัดเก็บรายได้ต่อไป
จุดมุ่งหมำยของกำรวิ จยั
1. เพื่อ ศึก ษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานจัดเก็บรายได้ของเทศบาลต าบล
หนองปล้อง อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจติ ร
2. เพื่อกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพงานจัดเก็บรายได้ของเทศบาล
ตาบลหนองปล้อง อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจติ ร
ขอบเขตของกำรวิ จยั
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ ศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการงานจัดเก็บรายได้
และกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพงานจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตาบลหนองปล้อง
อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจติ ร โดยผูว้ จิ ยั กาหนดขอบเขตการวิจยั ดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 กำรศึ กษำควำมพึ งพอใจของผู้ใช้ บริ กำรงำนจัดเก็บรำยได้ ของ
เทศบำลตำบลหนองปล้อง อำเภอวังทรำยพูน จังหวัดพิ จิตร
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
ศึก ษาความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ บ ริก ารงานจัด เก็ บ รายได้ ข องเทศบาลต าบล
หนองปล้อง อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจติ ร จานวน 3 ด้าน ดังนี้
1.1 ด้านเจ้าหน้าทีผ่ ใู้ ห้บริการ
1.2 ด้านขัน้ ตอนในการให้บริการ
1.3 ด้านสิง่ อานวยความสะดวก
2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ประกอบด้วย
2.1 ประชากร คือประชาชนที่มหี น้าที่เสียภาษีใ นเขตพื้นที่เทศบาลตาบลหนอง
ปล้อง อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจติ ร จานวน 992 คน (กองคลัง เทศบาลตาบลหนองปล้อง,
2560)
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2.2 กลุ่มตัวอย่าง คือประชาชนที่มหี น้าที่เสียภาษีท่ใี ช้บริการงานจัดเก็บรายได้
ในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลหนองปล้อง อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจติ ร จานวน 992 คน
กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการเปิ ดตารางสาเร็จรูปของเครอซีและมอร์แกน (Krejcie and
Morgan) (สิน พันธุพ์ นิ ิจ, 2554 :137) จะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 278 คน ใช้การการสุ่มอย่างง่าย
(Simple Random Sampling) โดยวิธกี ารจับฉลากจะสุ่มตัวอย่างจนกว่าจะได้ค รบตามจานวน
ทีต่ อ้ งการ
3. ขอบเขตด้านตัวแปร
3.1 ตัว แปรต้น คือ ปั จจัยส่ ว นบุ ค คล ประกอบด้ว ย เพศ อายุ อาชีพ รายได้
ระดับการศึกษา ประเภทของงานจัดเก็บรายได้ทม่ี าใช้บริการ
3.2 ตัว แปรตาม คือ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริก ารงานจัด เก็บรายได้ 3 ด้าน
ประกอบด้วย 1. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 2. ด้านขัน้ ตอนในการให้บริการ 3. ด้านสิง่ อานวย
ความสะดวก
ขัน้ ตอนที่ 2 กำหนดยุท ธศำสตร์กำรพัฒ นำประสิ ทธิ ภ ำพงำนจัดเก็บรำยได้
ของเทศบำลตำบลหนองปล้อง อำเภอวังทรำยพูน จังหวัดพิ จิตร
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
น าผลการวิเคราะห์ข้อ มู ล ที่เป็ น ข้อ ค้น พบจากขัน้ ตอนที่ 1 จานวน 3 ด้านที่ม ี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุดในแต่ ละด้าน 3 ลาดับ มากาหนดประเด็นสัมภาษณ์ โดยใช้วธิ วี เิ คราะห์เนื้อหา
(Content Analysis) เพื่อกาหนดยุทธศาสตร์รว่ มกับการวิเคราะห์ขอ้ มูลองค์กร SWOT Analysis
และการวางแผนยุทธศาสตร์ มาเป็ นกรอบในการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพ
งานจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตาบลหนองปล้อง อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจติ ร
2. ขอบเขตด้านกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล การกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพงานจัดเก็บรายได้ของ
เทศบาลตาบลหนองปล้อง อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจติ ร จานวน 10 คน ใช้วธิ กี ารเลือกแบบ
เจาะจง (สิน พันธุพ์ นิ ิจ, 2554 : 129) ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลหนองปล้อง
รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลหนองปล้อง ปลัดเทศบาลตาบลหนองปล้อง รองปลัดเทศบาล
ต าบลหนองปล้อ ง หัว หน้ า ส านั ก ปลัด เจ้า พนั ก งานการเงิน และบัญ ชีช านาญงาน ผู้ ช่ ว ย
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้และตัวแทนประชาชนทีม่ าใช้บริการงานจัดเก็บรายได้
3. ขอบเขตด้านตัวแปร
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพงานจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตาบลหนอง
ปล้อง อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจติ ร
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นิ ยำมศัพท์เฉพำะ
การวิจ ัย ครัง้ นี้ ผู้ ว ิจ ัย ได้ ใ ห้ ค วามหมายศัพ ท์ เ ฉพาะที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การศึ ก ษา
เรื่อ งยุท ธศาสตร์ก ารพัฒ นาประสิท ธิภ าพงานจัด เก็บ รายได้ข องเทศบาลต าบลหนองปล้อ ง
อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจติ ร ไว้ดงั นี้
1. ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการงานจัดเก็บรายได้ หมายถึง สภาพความรูส้ กึ ทีช่ อบ
พอใจ สุขใจเป็ นความรู้สกึ ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของประชาชนต่อการให้บริการของพนักงาน
เทศบาล ในด้านต่างๆ ได้แก่
1.1 ด้านเจ้าหน้าที่ผใู้ ห้บริการ หมายถึง เจ้าหน้าที่ พนักงานที่ปฏิบตั งิ านจัดเก็บ
รายได้ข องเทศบาลต าบลหนองปล้อ ง มีก ารต้อ นรับ และสอบถามผู้ใช้บ ริก าร มีก ารอธิบ าย
รายละเอียด ให้คาแนะนา ตอบข้อซักถามได้เป็ นอย่างดี มีเจ้าหน้าที่จานวนเพียงพอและพร้อม
ให้บริการ มีอธั ยาศัยดี พูดจาสุภาพ เป็ นมิตร ดูแลเอาใจใส่ และเต็มใจให้บริการรวมทัง้ ให้บริการ
อย่างเสมอภาค เท่าเทียม มีความยุตธิ รรมและบริการด้วยความสุจริตใจ มีการแต่งกายสะอาด
สุภาพเรียบร้อย
1.2 ด้านขัน้ ตอนในการให้บริการ หมายถึง ขัน้ ตอนในการให้บริการไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อ นและคล่ อ งตัว มีก ารให้บริการต่ อ เนื่ องโดยไม่พ ักเที่ยง มีค วามสะดวกรวดเร็วในการ
ให้บริการ การให้บริการเป็ นไปตามขัน้ ตอนและเวลาที่กาหนด มีการให้บริการเรียงตามลาดับ
ก่อน - หลัง อย่างยุตธิ รรม ระยะเวลาให้บริการมีความเหมาะสมต่อความต้องการ พร้อมทัง้ มีการ
เปิ ดให้บริหารในวันหยุด
1.3 ด้ า นสิ่ง อ านวยความสะดวก หมายถึง สิ่ง ที่จ ัด หรือ มีไ ว้ใ ห้ เ พื่ อ อ านวย
ความสะดวกให้แ ก่ผู้มาใช้บริก าร มีความเป็ นระเบียบเรียบร้อ ย ความสะอาด ความสวยงาม
บริเวณภายนอกและภายในสานักงานมีสถานที่จอดรถที่เพียงพอและปลอดภัย มีความชัดเจน
เข้าใจง่ายของ ป้ ายบอกทางจุดให้บริการ และมีป้ายแสดงข้นตอนและเวลาให้บริการที่ชดั เจน
และเข้าใจง่าย มีท่ีนัง่ รอรับ บริก ารที่เพียงพอ การบริการน้ าดื่ม บริการหนังสือ พิม พ์ มีค วาม
ทันสมัยของอุปกรณ์และเครือ่ งมือ รวมถึงห้องน้ ามีความสะอาดและเหมาะสมเพียงพอต่อการใช้
งาน
2. รายได้ หมายถึง เงินทีเ่ ทศบาลตาบลหนองปล้องมีหน้าทีจ่ ดั เก็บ ได้แก่
2.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ หมายถึง ภาษีท่จี ดั เก็บจากโรงเรือนหรือสิง่ ปลูก
สร้างอย่างอื่นๆ กับทีด่ นิ ซึง่ ใช้ต่อเนื่องไปกับโรงเรือนหรือสิง่ ปลูกสร้างนัน้ ๆ
2.2 ภาษีบารุงท้องที่ หมายถึง ภาษีท่จี ดั เก็บจากเจ้าของที่ดนิ ตามราคาปาน
กลางทีด่ นิ และตามบัญชีอตั ราภาษีบารุงท้องที่
2.3 ภาษีป้าย หมายถึง ภาษีทเ่ี ก็บจากป้ ายแสดงชื่อ ยีห่ อ้ หรือเครือ่ งหมายทีใ่ ช้
ในการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่น เพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้า หรือกิจการอื่น
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เพื่อการายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ท่วี ตั ถุใดๆ ด้ว ยอักษรภาพหรือเครื่องหมายที่เขียน
แกะสลัก จารึกหรือทาให้ปรากฏด้วยวิธอี ่นื
3. การพัฒ นาประสิท ธิภ าพงานจัด เก็ บ รายได้ หมายถึง การปรับ ปรุง แก้ ไ ข
ความสามารถในการจัดเก็บภาษีของเทศบาลได้ตามเป้ าหมาย ไม่มรี วไหล
ั่
มีความถูกต้อง มีการ
ตรวจสอบ รวดเร็ว ตรงตามระยะเวลาทีก่ าหนดและ ได้รบั ความร่วมมือจากประชาชนผูม้ หี น้าที่
เสียภาษีในเขตเทศบาลตาบลหนองปล้อง อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจติ ร
4. เจ้าหน้ าที่ผู้ให้บริการ หมายถึง พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตาบลหนองปล้อง
อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจติ รทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีใ่ นงานจัดเก็บรายได้
5. ยุท ธศาสตร์ก ารพัฒ นาประสิท ธิภ าพงานจัด เก็บ รายได้ หมายถึง แนวทาง
แผนงาน โครงการ กิจกรรม ทีไ่ ด้จากผูท้ รงคุณวุฒใิ ห้ขอ้ เสนอแนะหรือวิธกี ารทีจ่ ดั ขึน้ เพื่อใช้ใน
การแก้ไข ปรับปรุง เปลีย่ นแปลง และพัฒนางานด้านการจัดเก็บรายได้ ให้มปี ระสิทธิภาพมาก
ยิง่ ขึน้
ประโยชน์ ที่คำดว่ำจะได้รบั
1. ได้ทราบระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มตี ่องานจัดเก็บรายได้ของเทศบาล
ตาบลหนองปล้อง ในด้านต่างๆ ได้แก่
1. ด้านเจ้าหน้าทีผ่ ใู้ ห้บริการ
2. ด้านขัน้ ตอนในการให้บริการ
3. ด้านสิง่ อานวยความสะดวก
2. ได้ยุท ธศาสตร์ก ารพัฒ นาประสิท ธิภ าพงานจัด เก็บ รายได้ของเทศบาลต าบล
หนองปล้อง อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจติ ร
3. ยุทธศาสตร์ท่ไี ด้สามารถนาไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพงานจัดเก็บรายได้ของ
เทศบาลตาบลหนองปล้อง อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจติ รต่อไป

