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ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้ก าหนดให้มีการกระจายอ านาจการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
รับผิดชอบดูแลและพัฒนาท้องถิ่นของตนเองให้เจริญก้าวหน้าและตรงตามความต้องการของสมาชิก
ในท้องถิ่น ซึ่งจะส่งผลให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยมีการพัฒนามากยิ่งขึ้น โครงสร้างการจัด
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินจึงก าหนดอ านาจ หน้าที่ และการก ากับดูแล  ท้องถิ่นให้อยู่ในการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น ขณะเดียวกันการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หมายถึงการแบ่งแยกหน่วย
การปกครองออกจากส่วนกลาง โดยให้องค์กรที่จัดขึ้นในท้องถิ่นหรือ องค์กรปกครองท้องถิ่นมีอิสระ
ในการด าเนินกิจการภายในท้องถิ่นของตนได้เพ่ือให้ประชาชนใน ท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการปกครอง
ตนเอง รวมทั้งแบ่งเบาภาระของรัฐบาลในการบริหารและบริการ ประชาชน (รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น)  เพ่ือน าไปสู่ความ
เจริญก้าวหน้าโดยอาศัยสร้างมิติใหม่กับราชการไทย เทศบาลต าบลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
มีการบริหารจัดการขึ้นต่อกระทรวงมหาดไทย โดยมีนายกเทศบาลต าบลเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารและ
ฝ่ายนิติบัญญัติคอยควบคุมตรวจสอบการท างาน พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อบัญญัติเทศบาลต าบล
ออกมาบังคับใช้ภายในเขตเทศบาลต าบล ภายใต้ระเบียบกฎหมายและข้อบังคับที่ก าหนดไว้  ใน
ปัจจุบันนี้รัฐบาลได้เร่งรัดให้ส่วนราชการต่าง ๆ ขยายขอบเขต และปรับปรุงการบริการประชาชนใน
รูปแบบต่าง ๆ การบริการประชาชนจึงเป็นหนึ่งในภารกิจการ “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข”  ของกรมการ
ปกครอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกทั่วถึง  และเป็นการประสาน
เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในระหว่างประชาชนกับข้าราชการ  ซึ่งข้าราชการจะต้องค านึงถึง
ประชาชนและต้องส ารวจตัวเองด้วยว่าในการปฏิบัติราชการในฐานะที่เป็นข้าราชการซึ่งมีภารกิจใน
การให้บริการประชาชน ได้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด และสอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันนี้ข้าราชการยังมีบทบาทใหม่ในเรื่องการ
แก้ปัญหาของประเทศชาติที่ก าลังประสบอยู่ คือปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ ฯลฯ เพราะฉะนั้นเรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการกับประชาชนจึงเป็นเรื่องที่เราจะต้องให้ความส าคัญอย่างมากและ
ต้องพยายามด าเนินการทุกวิถีทางที่จะให้การท างานของราชการ และการบริหารงานของส่วนราชการ 
เป็นการบริหารงานที่จะสามารถเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ เพ่ิมพูนคุณภาพ และตอบสนองความต้องการ
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ของประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ (อนงค์นาฏ แก้วไพฑูรย์, 2554 : 45-47) นอกจากความ
รับผิดชอบ (Accountability) ของรัฐต่อประชาชนแล้ว รัฐยังต้องส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการก าหนดนโยบาย การตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
สังคม และการเมือง รวมทั้งการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐทุกระดับซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ของส่วน
ราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของรัฐ  (ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ. 2564)   

ดังนั้นการแก้ไขปัญหาและการสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นนั้น  เดิมเป็น
การพิจารณาจากส่วนกลางซึ่งเป็นการคิดแบบเดียวกันทั่วประเทศโดยไม่ได้ค านึงถึงมุมมอง ความ
แตกต่างในด้านพ้ืนที่ภูมิประเทศ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา สภาพของปัญหาที่มีปัจจัยต่าง ๆ ไม่เหมือนกัน 
และขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น แต่ปัจจุบันรัฐได้มีการกระจายอ านาจการปกครองโดย
สนับสนุนส่งเสริมให้ท้องถิ่นพ่ึงตนเอง และตัดสินใจในกิจการท้องถิ่น ได้เองตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560รวมทั้งได้มอบอ านาจให้ประชาชนในท้องถิ่นด าเนินการปกครอง
ตนเอง และจัดตั้งบริการสาธารณะบางประการเพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น ดังที่ได้ก าหนดไว้ในมาตรา 250 และมาตรา249 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
อิสระในการด าเนินนโยบายการปกครอง การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง อย่างอิสระตาม
ขอบเขตของกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง(Decentralization) ทั้งนี้ก็
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มี ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและความต้องการของตนเองภายใต้กรอบ
ความคิดที่ว่าไม่มีองค์กรราชการใดที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุดอยู่กับปัญหาความต้องการมากที่สุด 
ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงนับว่าเป็นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้ง จาก
ประชาชนในท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ในการบริหารจัดการสาธารณะตามกฎหมายเพื่อประโยชน์สุขของ
ชุมชนในท้องถิ่น ส่วนการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการพัฒนาองค์กรทางด้านธุรกิจก่อให้เกิดการ
แข่งขันการบริการมากขึ้นท าให้องค์กรภาครัฐเกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการให้บริการเช่น การ
ปฏิรูป ระบบราชการที่มุ่งเน้นยกระดับความสามารถของภาคราชการให้มีประสิทธิภาพคล่องตัวและ 
เป็นกลไกส าคัญในการน านโยบายของรัฐไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง มีการบริหารงานแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์และเปลี่ยนแปลงทัศนคติวัฒนธรรมการท า งานของข้าราชการเพ่ือสร้างความพึงพอใจให้
ประชาชนมีความผาสุกในการด ารงชีวิต และหนึ่งในหลายปัจจัยที่ส าคัญก็คือการให้บริการสาธารณะ 
ซึ่งสภาพการณ์ในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างงรวดเร็วท าให้องค์การต่าง ๆ มีการพัฒนาการ
สร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ เพ่ือตอบรับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม 
การเมือง และสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกประเทศ ในองค์กรทางด้ านธุรกิจนับว่าเป็น เรื่องที่
ส าคัญ เนื่องจากการสร้างความพึงพอใจท าให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อและซื้อช้า รวมถึงการมีความภัคดี
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ต่อตราผลิตภัณฑ์ซึ่งส่งผลก าไรระยะยาวที่ดีทั้งนี้การสร้างความพึงพอใจในการบริการจ าเป็นที่จะต้อง
ค านึงถึงความส าคัญของการสร้างความพึงพอใจของผู้ รับบริการควบคู่กับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ โดยการส ารวจและตรวจสอบความคาดหวัง        และความพึงพอใจของผู้รับบริการและ
ผู้ให้บริการในกระบวนการบริการและการจัดการงานบริการเพ่ือการก าหนดเป้าหมาย ทิศทางและกล
ยุทธ์การบริการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะท าให้ปัญหาข้อบกพร่องของการให้บริการที่เกิดขึ้นในระบบ
บริการลดน้อยลง และน าไปสู่ความส าเร็จขององค์การบริการในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่
ผู้รับบริการ (บุบผา น้อยสง่างาม, 2556 : 5) 

การด าเนินการส ารวจความพึงพอใจ จัดเป็นการประเมินคุณภาพของการบริหารงานในด้าน                    
การให้บริการแก่ประชาชนผู้รับบริการของหน่วยงาน การสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน
ผู้รับบริการนั้นต้องค านึงถึงการอ านวยความสะดวกและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้
อย่างเหมาะสม  หน่วยงานสามารถประเมินคุณภาพในการให้บริการ ได้หลายวิธี  เช่น  การ
สังเกตการณ์ การสัมภาษณ์ และการใช้แบบสอบถาม เนื่องจากปริมาณผู้รับบริการมีจ านวนมาก การ
ใช้แบบสอบถามเพ่ือสอบถามความพึงพอใจและทัศนคติของผู้รับบริการ  เพ่ือประเมินงานบริการจึง
เป็นวิธีที่สะดวกที่สุด โดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ไดก าหนดกรอบในการส ารวจความพึง
พอใจของประชาชนผู้รับบริการใน  4  ด้าน  หลัก ๆ  คือ 1. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และ 4. ด้านช่องทางการให้บริการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง บริหารงานโดยเห็นถึงความส าคัญของประเมินคุณภาพ
งานในด้านการให้บริการจึงเห็นควรให้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นผู้ด าเนินการส ารวจความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง อ าเภอตระการพืชผล จังหวัด
อุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งประกอบด้วย 5 ภารกิจ คือ ภารกิจที่ 1 การ
ให้บริการของงานด้านสาธารณสุข ภารกิจที่ 2 การให้บริการของงานด้านสาธารณสุข ภารกิจที่ 3 การ
ให้บริการของงานด้านการศึกษา ภารกิจที่ 4 การให้บริการของงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังคม และภารกิจที่ 5 การให้บริการงานด้านรายได้หรือภาษี เพ่ือจะได้น าผลของการประเมินไป
พัฒนากระบวนการขั้นตอนในการให้บริการให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของงำนวิจัย 
 

เพ่ือศึกษาและประเมินความพึงพอใจของประชาชนในเขตพ้ืนที่ให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าหลวง อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่ง
ประกอบด้วย 5 ภารกิจ คือ ภารกิจที่ 1 การให้บริการของงานด้านโยธา และการขออนุญาตปลูก
สิ่งก่อสร้าง ภารกิจที่ 2 การให้บริการของงานด้านสาธารณสุข ภารกิจที่ 3 การให้บริการของงานด้าน
การศึกษา ภารกิจที่ 4 การให้บริการของงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และภารกิจที่ 5 
การให้บริการงานด้านรายได้หรือภาษี 

 

ควำมส ำคัญของกำรวิจัย 
 

ผลการศึกษาครั้งนี้ท าให้ทราบถึงความพึงพอใจของประชาชนในเขตพ้ืนที่ให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานีประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ซึ่งประกอบด้วย 5 ภารกิจ คือ ภารกิจที่ 1 การให้บริการของงานด้านโยธา และการขอ
อนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง ภารกิจที่ 2 การให้บริการของงานด้านสาธารณสุข ภารกิจที่ 3 การให้บริการ
ของงานด้านการศึกษา ภารกิจที่ 4 การให้บริการของงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และ
ภารกิจที่ 5 การให้บริการงานด้านรายได้หรือภาษี เพ่ือผลการศึกษาที่ได้สามารถน าไปปรับปรุง
คุณภาพการบริหารงานการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง ให้ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

 
ขอบเขตของกำรวิจัย 
 

การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการ หมายถึงการศึกษาระดับความรู้สึก
หรือทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง อ าเภอตระการ
พืชผล จังหวัดอุบลราชธานี  ประกอบด้วย 5 ภารกิจ คือ  

ภารกิจที่ 1 การให้บริการของงานด้านโยธา และการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 
ภารกิจที่ 2 การให้บริการของงานด้านสาธารณสุข 
ภารกิจที่ 3 การให้บริการของงานด้านการศึกษา 
ภารกิจที่ 4 การให้บริการของงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  
ภารกิจที่ 5 การให้บริการของงานด้านรายได้หรือภาษี 
การศึกษาความพึงพอใจของแต่ละกิจกรรม/โครงการจะศึกษาใน 5 ประเด็นดังนี้ 
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1) ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา 
2) ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ การติดป้ายประกาศ แจ้งข้อมูล ประชาสัมพันธ์

ข่าวให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง ความรวดเร็วในกระบวนการติดต่อ/ประสานงานขอรับบริการ การ
ให้บริการตามล าดับก่อน-หลัง 

3) ด้านเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความช านาญเชี่ยวชาญในการให้บริการ ให้บริการด้วย
ความเต็มใจ และพร้อมให้การบริการอย่างสุภาพไว้ ให้บริการกับทุกคนอย่างเท่าเทียม  การแต่งกาย
เหมาะสมในการให้บริการ 

4) ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก สถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย การจัดพื้นที่พัก
รอ  การบริการข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับผู้รับบริการที่ถูกต้องและครบถ้วน 

5) ด้านช่องทางการให้บริการ ช่องทางขอติดต่อรับบริการที่หลากหลาย ความเพียงพอ 
ความเหมาะสมต่อการบริการแต่ละประเภท 

6) ความพึงพอใจในภาพรวมของงาน 
 
1.  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 1.1 ประชำกร  ได้แก่  บุคคลที่มาใช้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง                      

อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งประกอบด้วย 5 
ภารกิจ คือ ภารกิจที่ 1 การให้บริการของงานด้านโยธา และการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง ภารกิจที่ 
2 การให้บริการของงานด้านสาธารณสุข  ภารกิจที่ 3 การให้บริการของงานด้านการศึกษาภารกิจที่ 4 
การให้บริการของงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ภารกิจที่ 5 การให้บริการของงานด้าน
รายได้หรือภาษ ี(ข้อมูลตามโครงการปีงบประมาณ 2564) จ านวน 3,754 คน 

 1.2 กลุ่มตัวอย่ำง  ได้แก่ บุคคลที่มาใช้บริการใน 5 ภารกิจ ขององค์การบริหารส่วน                    
ต าบลบุ่งไหม อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่ง
ประกอบด้วย 5 ภารกิจ คือ ภารกิจที่ 1 การให้บริการของงานด้านโยธา และการขออนุญาตปลูก
สิ่งก่อสร้าง ภารกิจที่ 2 การให้บริการของงานด้านสาธารณสุข  ภารกิจที่ 3 การให้บริการของงานด้าน
การศึกษา  ภารกิจที่ 4 การให้บริการของงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ภารกิจที่ 5 การ
ให้บริการของงานด้านรายได้หรือภาษี ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 331 ราย ซึ่งผู้ส ารวจได้ก าหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง Krejcie และ Morgan  

2.  ตัวแปรที่ศึกษำ    
2.1  ตัวแปรอิสระ คือ บุคคลที่มาใช้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง                       

อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งประกอบด้วย 5 
ภารกิจ คือ ภารกิจที่ 1 การให้บริการของงานด้านโยธา และการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง ภารกิจที่ 
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2 การให้บริการของงานด้านสาธารณสุข  ภารกิจที่ 3 การให้บริการของงานด้านการศึกษา  ภารกิจที่ 
4 การให้บริการของงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ภารกิจที่ 5 การให้บริการของงานด้าน
รายได้หรือภาษ ีได้แก่   

2.1.1   ตัวแปรเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์  ได้แก่   
ก.   เพศ   
ข.   อายุ   
ค.   สถานภาพ 
ง.   รายได้ต่อเดือน   
จ.   การศึกษา 
ฉ.   อาชีพ    

2.1.2 ตัวแปรเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้
บริการในองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ 

ก.   ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
ข.   ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
ค.   ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
ง.   ด้านช่องทางการให้บริการ 

2.2   ตัวแปรตำม คือ ความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการองค์การบริหารส่วน                 
ต าบลท่าหลวง อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่ง
ประกอบด้วย  5 ภารกิจ คือ ภารกิจที่ 1 การให้บริการของงานด้านโยธา และการขออนุญาตปลูก
สิ่งก่อสร้าง ภารกิจที่ 2 การให้บริการของงานด้านสาธารณสุข ภารกิจที่ 3 การให้บริการของงานด้าน
การศึกษา     ภารกิจที่ 4 การให้บริการของงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ภารกิจที่ 5 
การให้บริการของงานด้านรายได้หรือภาษี  
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กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
   
ตัวแปรอิสระ        ตัวแปรตำม 
  
           
       

     
                                     

 
 
 
 
 
          
 
 

 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่  1.1   กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยทางสถานภาพส่วนบุคคล   
1. เพศ   
2. อายุ   
3. สถานภาพ   
4. รายได้ตอ่เดือน   
5. การศึกษา   
6. อาชีพ  

ปัจจัยทางด้านการให้บริการ 
1. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
4. ด้านช่องทางการให้บริการ 
 

    
 
ความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการ
ประจ าปีงบประมาณ 2564 ซึ่งประกอบด้วย 5 
ภารกิจ คือ  
    ภารกิจที่ 1 การให้บริการของงานด้านโยธา 
และการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 
    ภารกิจที่  2 การให้บริการของงานด้าน
สาธารณสุข 
    ภารกิจที่  3 การให้บริการของงานด้าน
การศึกษา 
    ภารกิจที่  4 การให้บริการของงานด้าน
พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  
    ภารกิจที่ 5 การให้บริการงานด้านรายได้
หรือภาษี 
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นิยำมศัพท์เฉพำะ 

ควำมพึงพอใจ หมายถึง ระดับความรู้สึกหรือทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 

กำรบริกำร หมายถึง กิจกรรมหรือกระบวนการด าเนินการอยางใดอย่างหนึ่งขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าหลวง อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนผู้รับบริการ ให้เกิดความพึงพอใจ 

ประชำชนผู้รับบริกำร หมายถึง ประชาชนผู้ที่มารับบริการขององค์การบริหารส่วน                           
ต าบลท่าหลวง อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้รับผิดชอบงานบริการ 

 กระบวนกำรขั้นตอนกำรให้บริกำร หมายถึง กระบวนการขั้นตอนการให้บริการแก่
ประชาชนด้านต่าง ๆ  การจัดล าดับการให้บริการ การเปิดเผยขั้นตอนการให้บริการ ความรวดเร็วของ
การให้บริการ ในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง อ าเภอตระการพืชผล จังหวัด
อุบลราชธานี 

เจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่ท าหน้าที่ให้บริการแก่ประชาชนด้านต่าง ๆ  มี
การแต่งกายสุภาพ มีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ มีความสุภาพ ในการบริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 

สถำนที่และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก หมายถึง  ความสะอาด การจัดการ วัสดุ อุปกรณ์ 
และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ  ในการให้บริการแก่ประชาชนผู้รับบริการ ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าหลวง อ าเภอตระการพืชผล    จังหวัดอุบลราชธานี 

ช่องทำงกำรให้บริกำร หมายถึง ช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารของการ
ให้บริการของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 
             ปีงบประมำณ 2564  หมายถึง ระยะเวลาในการด าเนินงาน/กิจกรรม/ภารกิจในช่วงเวลา          
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

กำรให้บริกำรของงำนด้ำนโยธำ และกำรขออนุญำตปลูกสิ่งก่อสร้ำงหมายถึง การ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี เกี่ยวกับ
การอนุญาตสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ  ถนน เส้นทางคมนาคม  ฯ ล ฯ  

กำรให้บริกำรของงำนด้ำนสำธำรณสุข หมายถึง การให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าหลวง อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี เกี่ยวกับด้านสาธารณสุข การป้องกัน
สุขภาพ ฯ ล ฯ 
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 กำรให้บริกำรของงำนด้ำนกำรศึกษำหมายถึง การให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าหลวง อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี เกี่ยวกับเรื่องการจัดเก็บภาษี ซึ่งสอดคล้อง
กับงานบริการการบริการอาหารกลางวันนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ฯ ล ฯ 

กำรให้บริกำรของงำนด้ำนพัฒนำชุมชนและสวัสดิกำรสังคม หมายถึง การให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี เกี่ยวกับการการ
ให้บริการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ เป็นต้น 

กำรให้บริกำรงำนด้ำนรำยได้หรือภำษี หมายถึง การให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าหลวง อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี เกี่ยวกับกระบวนการจัดเก็บภาษีโรงเรือน 
ภาษีป้าย ฯ ล ฯ 

 
 

 
 


