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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

กว่าทศวรรษทีม่กีารประกาศใชร้ฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช 2540 
ซึ่งเป็นรฐัธรรมนูญฉบบัแรกของประเทศไทยที่ได้มบีทบญัญัติให้มกีารกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเต็มรูปแบบเป็นครัง้แรก ทัง้ด้านการถ่ายโอนภาระหน้าที ่   
เงนิงบประมาณและบุคลากรให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ต่างๆ เพื่อสนับสนุน สรา้งความ
เข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีมากขึ้น       
ผลที่เกิดขึ้นตามมาท าให้มีการปรบัเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ขององค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น     
จากการเป็นเพียงผู้ปฏิบตัิหน้าที่ภายใต้กรอบภารกิจที่มไีม่มากนัก ไปสู่การเป็นองค์กรหลกั    
ในทอ้งถิน่ทีม่อีสิระในการตดัสนิใจ พรอ้มทัง้ความรบัผดิชอบการใหบ้รกิารสาธารณะทัง้โดยตรง
และโดยอ้อมแก่ประชาชน แมต่้อมาจะมกีารประกาศใช้รฐัธรรมนูญฉบับปัจจุบนั (พ.ศ. 2550) 
บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็มิได้ลดทอน
ความส าคญัลง แต่กลบัยิง่มกีารระบุความส าคญัและความชดัเจนทีต่้องด าเนินการ ทีป่ระกอบทัง้
ความชดัเจน ในการแบ่งอ านาจหน้าทีร่ะหว่างรฐับาลกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  การก ากบั
ดูแล การส่งเสรมิบทบาทและความเป็นอสิระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยก าหนดให้มี
กฎหมายต่างๆ เพื่อรองรบัการท าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ที่จะมคีวามส าคญัต่อ
การบรหิารทรพัยากรของประเทศมากขึ้นโดยเป้าหมายทัง้หลายมุ่งเพื่อให้มีกรอบทิศทาง      
การกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มคีวามชดัเจนและมปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิล
ยิง่ขึน้ (สกนธ ์ วรญัญวูฒันา, 2560 : 4)   

การกระจายอ านาจทางการคลงัสู่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ของไทยปรากฏเด่นชดั
เมื่อมกีารประกาศใช้พระราชบญัญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น  พ .ศ . 2542 ซึ่ งออกตามรัฐธรรม นูญแห่ งราชอาณ าจักรไทย      
พุทธศักราช 2540 ได้มีการก าหนดสัดส่วนเงินรายได้ระหว่างรฐับาลกับท้องถิ่น  เป็นการ      
เพิม่รายได้และภารกิจให้กบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึน้ ท าให้รายได้หลกัขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ คอื ภาษีที่รฐัจดัเก็บให้ ภาษีจดัสรรและเงนิอุดหนุนจากรฐับาล มสีดัส่วน
เฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 90 ของรายได้ท้องถิ่น ส่วนรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองมีสัดส่วนเพียง       
รอ้ยละ 10 ของรายได้ของทอ้งถิน่เท่านัน้ การกระจายอ านาจการคลงัเช่นนี้ ท้องถิน่ไม่สามารถ
บรหิารจดัการทางการคลงัไดอ้ยา่งแทจ้รงิทัง้ดา้นรายรบัและรายจา่ย เนื่องจากรายรบัส่วนใหญ่  
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ที่ได้รบัท้องถิ่นไม่สามารถควบคุมในการบริหารจัดการเองได้  จึงท าให้บางปีรายรบัจริง         
ของท้องถิ่นอาจสูงหรือต ่ ากว่าประมาณการที่ตัง้ไว้ ท าให้ส่งผลต่อการบริหารรายจ่าย            
ซึ่งมอีงค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จ านวนมากที่รายได้จดัเก็บเองไม่เพยีงพอกบัรายจ่ายประจ า    
ที่ใช่ในการบริหารองค์กร และจากสัดส่วนของรายได้ที่รอรบัจากรัฐบาลเป็นจ านวนมาก         
ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดแรงจูงใจในการพฒันาความสามารถและประสทิธภิาพ   
ในการจดัเก็บรายได้ ประกอบกับปัจจยัทางการเมืองท้องถิ่นที่ไม่ต้องการเพิ่มภาระให้กับ
ประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นฐานเสยีงของตนเอง ท าให้การพฒันาการจดัเก็บรายได้ของท้องถิ่น  
ขาดประสทิธภิาพ (เจษฎา  จริาสุคนธ,์ 2555 : 1) 

เทศบาลต าบลหนองปล้อง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ในอดีต
ได้รบัการยกฐานะมาจากสภาต าบลเป็นองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองปล้องและมฐีานะเป็น 
นิตบิุคคลและเป็นราชการบรหิารส่วนทอ้งถิน่ ตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองคก์ารบรหิาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 เมื่อวันที่ 19 เดือน มกราคม ปี 2539 และต่อมาได้ยกฐานะเป็น   
เทศบาลต าบลหนองปล้อง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยตัง้แต่วนัที่ 18 เดอืน กรกฎาคม    
ปี 2551 อาศยัอ านาจความในมาตรา 42 แห่ง พระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การบรหิาร  
ส่วนต าบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
รัฐมนตรีว่ าการกระทรวงมหาดไทย จึงจัดตั ้งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปล้อง          
อ าเภอวงัทรายพนู จงัหวดัพจิติร เป็นเทศบาลต าบลหนองปลอ้ง   

ปัจจุบันเทศบาลต าบลหนองปล้องมีรายได้มาจากการจัดเก็บภาษีอากรและ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ และได้ร ับเงินจัดสรรจากส่วนราชการอื่น เงินอุดหนุนจากรัฐบาล    
ทรัพย์สินของเทศบาล เพื่ อให้เทศบาลมีรายได้เพียงพอที่จะพัฒนาขีดความสามารถ             
ในการตอบสนองความต้องการสาธารณะและแก้ไขปัญหาต่างๆ ของท้องถิ่นได้ แต่ที่ผ่านมา
เทศบาลต าบลหนองปลอ้งยงัมปัีญหาดา้นงบประมาณ ท าใหไ้มส่ามารถพึง่ตนเองในดา้นการคลงั 
เนื่องจากในทางปฏิบัติเทศบาลต าบลหนองปล้อง มรีายได้จากการเก็บภาษี  ดงันี้ ปี 2557   
ภาษีโรงเรอืนและที่ดิน เก็บได้ 11,909.00 บาท ภาษีบ ารุงท้องที่ เก็บได้ 180,859.00 บาท  
ภาษีป้าย เก็บได ้400.00 บาท รวมเป็นเงนิ 193,168.00 บาท ปี 2558 ภาษีโรงเรอืนและที่ดนิ           
เก็บได้ 12,880.90 บาท ภาษีบ ารุงท้องที่  เก็บได้ 213,118.25 บาท ภาษีป้าย เก็บได ้  
2,018.00 บาท  รวมเป็นเงิน 228,017.15 บาท ปี 2559 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เก็บได ้
17,560.00 บาท ภาษีบ ารุงท้องที่ เก็บได้ 201,846.50 บาท ภาษีป้าย เก็บได้ 2,127.00 บาท 
รวมเป็นเงนิ 221,533.50 บาท (กองคลงั เทศบาลต าบลหนองปล้อง, 2560) จากช าระภาษ ี     
ทีผ่่านมา 3 ปี พบว่า มยีอดการช าระภาษีในแต่ละปีไม่คงที่ บางปีเก็บได้มากบางปีเก็บได้น้อย 
ไม่สม ่าเสมอ มลีูกหนี้คา้งช าระภาษ ีเพิ่มจ านวนขึน้ทุกปี ดงันี้ ปี 2557 มลีูกหนี้คา้งช าระจ านวน 
9 ราย เป็น เงิน  1,279.00 บาท ปี  2558 มีลูกหนี้ ค้างช าระจ านวน 10 ราย เป็น เงิน       
2,464.00 บาท ปี 2559 มลีูกหนี้คา้งช าระจ านวน 31 ราย เป็นเงนิ 7,255.00 บาท ปัญหาในการ
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จดัเก็บภาษีอาจจะมาจากขัน้ตอนการช าระภาษีมีความยุ่งยากซับซ้อน การประชาสมัพันธ์     
ของเทศบาลต าบลหนองปล้องไม่ดีพอ เทคโนโลยีในการจดัเก็บไม่ทันสมยั การให้บรกิาร     
ของเจา้หน้าที่ยงัไม่ดพีอหรอืกฎหมายเกี่ยวกบัการช าระภาษีไม่สอดคล้องกบัสภาวะเศรษฐกิจ 
ในปัจจบุนัจงึเป็นปรากฏการณ์ทีค่วรไดร้บัการศกึษาเป็นอย่างยิง่ 

จากสภาพปัญหาดงักล่าวขา้งตน้  ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะท าการศกึษาความพงึพอใจของ
ผู้ใช้บรกิารงานจดัเก็บรายได้และเพื่อก าหนดยุทธศาสตร์การพฒันาประสทิธภิาพงานจดัเก็บ
รายได้ของเทศบาลต าบลหนองปล้อง เพื่อน าผลการวจิยัมาใชป้รบัปรุงและพฒันากระบวนการ
ใหบ้รกิารทีต่อบสนองความตอ้งการของประชาชนและเพิม่ประสทิธภิาพงานจดัเกบ็รายไดต่้อไป 
 
จดุมุ่งหมำยของกำรวิจยั 

1.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บรกิารงานจดัเก็บรายได้ของเทศบาลต าบล    
หนองปลอ้ง อ าเภอวงัทรายพนู จงัหวดัพจิติร 

2.  เพื่อก าหนดยุทธศาสตรก์ารพฒันาประสทิธภิาพงานจดัเก็บรายได้ของเทศบาล     
ต าบลหนองปลอ้ง อ าเภอวงัทรายพนู จงัหวดัพจิติร 
 
ขอบเขตของกำรวิจยั 

การศกึษาวจิยัครัง้นี้  ศกึษาเกี่ยวกบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารงานจดัเกบ็รายได ้
และก าหนดยทุธศาสตรก์ารพฒันาประสทิธภิาพงานจดัเกบ็รายไดข้องเทศบาลต าบลหนองปลอ้ง  
อ าเภอวงัทรายพนู  จงัหวดัพจิติร  โดยผูว้จิยัก าหนดขอบเขตการวจิยั  ดงันี้  

ขัน้ตอนท่ี 1  กำรศึกษำควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรงำนจดัเกบ็รำยได้ของ
เทศบำลต ำบลหนองปล้อง  อ ำเภอวงัทรำยพนู  จงัหวดัพิจิตร 

1.  ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานจัดเก็บรายได้ของเทศบาลต าบล     

หนองปลอ้ง อ าเภอวงัทรายพนู จงัหวดัพจิติร จ านวน 3 ดา้น ดงันี้ 
1.1  ดา้นเจา้หน้าทีผู่ใ้หบ้รกิาร 
1.2  ดา้นขัน้ตอนในการใหบ้รกิาร  
1.3  ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก 

2.  ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ประกอบดว้ย 
2.1  ประชากร คอืประชาชนที่มหีน้าที่เสยีภาษีในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลหนอง

ปล้อง อ าเภอวงัทรายพูน จงัหวดัพจิติร จ านวน 992 คน (กองคลงั เทศบาลต าบลหนองปล้อง, 
2560) 
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2.2  กลุ่มตวัอย่าง คอืประชาชนที่มหีน้าที่เสยีภาษีที่ใช้บรกิารงานจดัเก็บรายได้
ในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลหนองปล้อง  อ าเภอวงัทรายพูน  จงัหวดัพิจติร  จ านวน  992 คน  
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการเปิดตารางส าเรจ็รูปของเครอซแีละมอรแ์กน (Krejcie and 
Morgan) (สนิ  พนัธุพ์นิิจ, 2554 :137) จะไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง 278 คน ใชก้ารการสุ่มอยา่งงา่ย 
(Simple Random Sampling) โดยวธิกีารจบัฉลากจะสุ่มตัวอย่างจนกว่าจะได้ครบตามจ านวน  
ทีต่อ้งการ 

3.  ขอบเขตดา้นตวัแปร 
3.1  ตัวแปรต้น คือ ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได ้ 

ระดบัการศกึษา ประเภทของงานจดัเกบ็รายไดท้ีม่าใชบ้รกิาร 
3.2  ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจของผู้ใช้บรกิารงานจดัเก็บรายได้ 3 ด้าน 

ประกอบด้วย 1. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บรกิาร 2. ด้านขัน้ตอนในการให้บรกิาร 3. ด้านสิง่อ านวย
ความสะดวก 
 

ขัน้ตอนท่ี 2  ก ำหนดยุทธศำสตรก์ำรพฒันำประสิทธิภำพงำนจดัเกบ็รำยได้
ของเทศบำลต ำบลหนองปล้อง อ ำเภอวงัทรำยพนู จงัหวดัพิจิตร 

1.  ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นข้อค้นพบจากขัน้ตอนที่ 1 จ านวน 3 ด้านที่มี

ค่าเฉลี่ยต ่าสุดในแต่ละด้าน 3 ล าดบั มาก าหนดประเด็นสมัภาษณ์ โดยใช้วธิวีเิคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) เพื่อก าหนดยุทธศาสตรร์ว่มกบัการวเิคราะหข์อ้มลูองคก์ร SWOT Analysis 
และการวางแผนยุทธศาสตร ์มาเป็นกรอบในการก าหนดยุทธศาสตรก์ารพฒันาประสทิธภิาพ     
งานจดัเกบ็รายไดข้องเทศบาลต าบลหนองปลอ้ง อ าเภอวงัทรายพนู จงัหวดัพจิติร 

2.  ขอบเขตดา้นกลุ่มผูใ้หข้อ้มลู 
ผูใ้หข้อ้มลู การก าหนดยุทธศาสตรก์ารพฒันาประสทิธภิาพงานจดัเกบ็รายไดข้อง

เทศบาลต าบลหนองปลอ้ง อ าเภอวงัทรายพูน จงัหวดัพจิติร จ านวน 10 คน ใชว้ธิกีารเลอืกแบบ
เจาะจง (สนิ  พนัธุพ์นิิจ, 2554 : 129) ประกอบดว้ย นายกเทศมนตรเีทศบาลต าบลหนองปลอ้ง       
รองนายกเทศมนตรเีทศบาลต าบลหนองปลอ้ง ปลดัเทศบาลต าบลหนองปลอ้ง รองปลดัเทศบาล
ต าบลหนองปล้อง หัวหน้าส านักปลัด เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน ผู้ช่วย         
เจา้พนกังานจดัเกบ็รายไดแ้ละตวัแทนประชาชนทีม่าใชบ้รกิารงานจดัเกบ็รายได้ 

3.  ขอบเขตดา้นตวัแปร 
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาประสทิธภิาพงานจดัเก็บรายได้ของเทศบาลต าบลหนอง

ปลอ้ง  อ าเภอวงัทรายพนู จงัหวดัพจิติร 
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นิยำมศพัทเ์ฉพำะ 
การวิจัยครัง้นี้  ผู้วิจ ัยได้ให้ความหมายศัพท์เฉพาะที่ เกี่ยวข้ องกับการศึกษา           

เรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพงานจดัเก็บรายได้ของเทศบาลต าบลหนองปล้อง       
อ าเภอวงัทรายพนู จงัหวดัพจิติร ไวด้งันี้ 

1.  ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารงานจดัเกบ็รายได ้หมายถงึ สภาพความรูส้กึทีช่อบ 
พอใจ สุขใจเป็นความรู้สกึที่เกิดขึ้นภายในจติใจของประชาชนต่อการให้บรกิารของพนักงาน
เทศบาล  ในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่  

1.1  ดา้นเจา้หน้าที่ผูใ้ห้บรกิาร หมายถงึ เจา้หน้าที่ พนักงานที่ปฏบิตังิานจดัเก็บ
รายได้ของเทศบาลต าบลหนองปล้อง มีการต้อนรบัและสอบถามผู้ใช้บรกิาร มีการอธิบาย
รายละเอยีด ให้ค าแนะน า ตอบขอ้ซกัถามได้เป็นอย่างด ีมเีจา้หน้าที่จ านวนเพยีงพอและพรอ้ม
ใหบ้รกิาร มอีธัยาศยัด ีพูดจาสุภาพ เป็นมติร ดแูลเอาใจใส่ และเตม็ใจใหบ้รกิารรวมทัง้ใหบ้รกิาร
อย่างเสมอภาค เท่าเทยีม มคีวามยุตธิรรมและบรกิารด้วยความสุจรติใจ มกีารแต่งกายสะอาด 
สุภาพเรยีบรอ้ย 

1.2  ด้านขัน้ตอนในการให้บรกิาร หมายถึง ขัน้ตอนในการให้บรกิารไม่ยุ่งยาก
ซบัซ้อนและคล่องตัว มกีารให้บรกิารต่อเนื่องโดยไม่พักเที่ยง มคีวามสะดวกรวดเร็วในการ
ให้บรกิาร การให้บรกิารเป็นไปตามขัน้ตอนและเวลาที่ก าหนด มกีารให้บรกิารเรยีงตามล าดบั 
ก่อน - หลงั อยา่งยตุธิรรม ระยะเวลาใหบ้รกิารมคีวามเหมาะสมต่อความต้องการ พรอ้มทัง้มกีาร
เปิดใหบ้รหิารในวนัหยดุ 

1.3  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก หมายถึง สิ่งที่จ ัดหรือมีไว้ให้เพื่ออ านวย        
ความสะดวกให้แก่ผู้มาใช้บรกิาร มคีวามเป็นระเบยีบเรยีบร้อย ความสะอาด ความสวยงาม
บรเิวณภายนอกและภายในส านักงานมสีถานที่จอดรถที่เพยีงพอและปลอดภยั มคีวามชดัเจน
เขา้ใจง่ายของ ป้ายบอกทางจุดให้บรกิาร และมป้ีายแสดงขน้ตอนและเวลาให้บรกิารที่ชดัเจน
และเข้าใจง่าย มทีี่นัง่รอรบับรกิารที่เพียงพอ การบรกิารน ้าดื่ม บรกิารหนังสือพิมพ์ มคีวาม
ทนัสมยัของอุปกรณ์และเครือ่งมอื รวมถงึหอ้งน ้ามคีวามสะอาดและเหมาะสมเพยีงพอต่อการใช้
งาน 

2.  รายได ้ หมายถงึ  เงนิทีเ่ทศบาลต าบลหนองปลอ้งมหีน้าทีจ่ดัเกบ็  ไดแ้ก่   
2.1  ภาษีโรงเรอืนและที่ดนิ  หมายถึง  ภาษีที่จดัเก็บจากโรงเรอืนหรอืสิง่ปลูก

สรา้งอยา่งอื่นๆ กบัทีด่นิซึง่ใชต่้อเนื่องไปกบัโรงเรอืนหรอืสิง่ปลกูสรา้งนัน้ๆ  
2.2  ภาษีบ ารุงท้องที่  หมายถึง  ภาษีที่จดัเก็บจากเจ้าของที่ดนิตามราคาปาน

กลางทีด่นิและตามบญัชอีตัราภาษบี ารงุทอ้งที่ 
2.3  ภาษป้ีาย  หมายถงึ  ภาษทีีเ่กบ็จากป้ายแสดงชื่อ  ยีห่อ้หรอืเครือ่งหมายทีใ่ช้

ในการประกอบการคา้หรอืประกอบกจิการอื่น  เพื่อหารายไดห้รอืโฆษณาการคา้หรอืกจิการอื่น
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เพื่อการายได้ไม่ว่าจะแสดงหรอืโฆษณาไว้ที่วตัถุใดๆ ด้วยอกัษรภาพหรอืเครื่องหมายที่เขยีน
แกะสลกั  จารกึหรอืท าใหป้รากฏดว้ยวธิอีื่น 

3.  การพัฒนาประสิทธิภาพงานจดัเก็บรายได้ หมายถึง การปรบัปรุง  แก้ไข
ความสามารถในการจดัเกบ็ภาษขีองเทศบาลไดต้ามเป้าหมาย ไมม่รี ัว่ไหล มคีวามถูกต้อง มกีาร
ตรวจสอบ รวดเรว็ ตรงตามระยะเวลาทีก่ าหนดและ ไดร้บัความร่วมมอืจากประชาชนผูม้หีน้าที่
เสยีภาษใีนเขตเทศบาลต าบลหนองปลอ้ง อ าเภอวงัทรายพนู จงัหวดัพจิติร 

4.  เจา้หน้าที่ผู้ให้บรกิาร  หมายถึง พนักงาน เจา้หน้าที่เทศบาลต าบลหนองปล้อง  
อ าเภอวงัทรายพนู  จงัหวดัพจิติรทีป่ฏบิตัหิน้าทีใ่นงานจดัเกบ็รายได้ 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพงานจดัเก็บรายได้  หมายถึง  แนวทาง 
แผนงาน โครงการ กจิกรรม  ทีไ่ดจ้ากผูท้รงคุณวุฒใิหข้อ้เสนอแนะหรอืวธิกีารทีจ่ดัขึน้เพื่อใชใ้น
การแก้ไข  ปรบัปรุง  เปลีย่นแปลง  และพฒันางานดา้นการจดัเกบ็รายได ้ใหม้ปีระสทิธภิาพมาก
ยิง่ขึน้  
 
ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รบั 

1.  ได้ทราบระดบัความพงึพอใจของประชาชนที่มต่ีองานจดัเกบ็รายได้ของเทศบาล
ต าบลหนองปลอ้ง ในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ 

1.  ดา้นเจา้หน้าทีผู่ใ้หบ้รกิาร 
2.  ดา้นขัน้ตอนในการใหบ้รกิาร  
3.  ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก 

2.  ได้ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพงานจัดเก็บรายได้ของเทศบาลต าบล      
หนองปลอ้ง อ าเภอวงัทรายพนู จงัหวดัพจิติร   

3.  ยุทธศาสตรท์ี่ได้สามารถน าไปสู่การพฒันาประสทิธภิาพงานจดัเก็บรายได้ของ
เทศบาลต าบลหนองปลอ้ง อ าเภอวงัทรายพนู จงัหวดัพจิติรต่อไป 


