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บทนำ 
 

ความเปนมาและความสำคัญของปญหา 
 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ไดกำหนดใหมีการกระจายอำนาจ การปกครอง

สวนทองถิ่น เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นมีสวนรวมในการปกครองตามระบอบ ประชาธิปไตยรับผิดชอบดูแล

และพัฒนาทองถิ่นของตนเองใหเจริญกาวหนาและตรงตามความ ตองการของสมาชิกในทองถิ่น ซึ่งจะสงผลให

การปกครองระบอบประชาธิปไตยมีการพัฒนามาก ยิ่งขึ้น โครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการแผนดินจึง

กำหนดอำนาจ หนาที่ และการกำกับดูแล ทองถิ่นใหอยูในการบริหารราชการสวนทองถิ่น ขณะเดียวกันการ

บริหารราชการสวนทองถิ่น หมายถึงการแบงแยกหนวยการปกครองออกจากสวนกลาง โดยใหองคกรที่จัดข้ึน

ในทองถิ่นหรือ องคกรปกครองทองถิ่นมีอิสระในการดำเนินกิจการภายในทองถิ่นของตนไดเพื่อใหประชาชนใน 

ทองถิ่นไดมีสวนรวมในการปกครองตนเอง รวมทั้งแบงเบาภาระของรัฐบาลในการบริหารและบริการ 

ประชาชน (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 14 การปกครองสวนทองถิ่น)                     

เพื่อนำไปสูความเจริญกาวหนาโดยอาศัยสรางมิติใหมกับราชการไทย เทศบาลนครเปนองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการขึ้นตอกระทรวงมหาดไทย โดยมีนายกเทศมนตรีเปนหัวหนาฝายบริหารและฝาย

นิติบัญญัติคอยควบคุมตรวจสอบการทำงาน พิจารณาใหความเห็นชอบเทศบัญญัติออกมาบังคับใชภายในเขต

เทศบาลนคร ภายใตระเบียบกฎหมายและขอบังคับที่กำหนดไว ในปจจุบันนี้รัฐบาลไดเรงรัดใหสวนราชการ       

ตาง ๆ ขยายขอบเขต และปรับปรุงการบริการประชาชนในรูปแบบตาง ๆ การบริการประชาชนจึงเปนหนึ่งใน

ภารกิจการ “บำบัดทุกข บำรุงสุข” ของกรมการปกครอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหประชาชนไดรับบริการที่

สะดวกทั่วถึง และเปนการประสานเสริมสรางความสัมพันธอันดีในระหวางประชาชนกับขาราชการ ซึ่ง

ขาราชการจะตองคำนึงถึงประชาชนและตองสำรวจตัวเองดวยวาในการปฏิบัติราชการในฐานะที่ เปน

ขาราชการซึ่งมีภารกิจในการใหบริการประชาชน ไดทำงานอยางมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด และ

สอดคลองกับความตองการของประชาชนหรือไม โดยเฉพาะอยางยิ่งในปจจุบันนี้ขาราชการยังมีบทบาทใหมใน

เรื่องการแกปญหาของประเทศชาติที่กำลังประสบอยู คือปญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ ฯลฯ เพราะฉะนั้นเรื่อง

ความสัมพันธระหวางขาราชการกับประชาชนจึงเปนเรื่องที่ เราจะตองใหความสำคัญอยางมากและตอง

พยายามดำเนินการทุกวิถีทางที่จะใหการทำงานของราชการ และการบริหารงานของสวนราชการ เปนการ

บริหารงานที่จะสามารถเพิ่มพูนประสิทธิภาพ เพิ่มพูนคุณภาพ และตอบสนองความตองการของประชาชนให

มากที่สุดเทาที่จะมากได (อนงคนาฏ แกวไพฑูรย, 2554 : 45-47) นอกจากความรับผิดชอบ (Accountability) 

ของรัฐตอประชาชนแลว รัฐยังตองสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการกำหนดนโยบาย  

การตัดสินใจทางการเมือง  การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ  สังคม และการเมือง รวมทั้งการตรวจสอบการใช

อำนาจรัฐทุกระดับซึ่งการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยเฉพาะ
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อยางยิ่งใหคำนึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของรัฐ 

(สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. 2563)   

 

 

ดงันั �นการแก้ไขปัญหาและการสนองตอบความต้องการของประชาชนในทอ้งถิ�นนั �น เดมิเป็นการ

พจิารณาจากส่วนกลางซึ�งเป็นการคดิแบบเดียวกนัทั �วประเทศโดยไม่ได้คํานึงถงึมุมมอง ความแตกต่าง
ในดา้นพื�นที�ภูมปิระเทศ วฒันธรรม ภูมปัิญญา สภาพของปัญหาที�มปัีจจยัต่าง ๆ ไม่เหมอืนกนั และขาด
การมสี่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ�น แต่ปัจจุบนัรฐัได้มกีารกระจายอํานาจการปกครองโดยสนับสนุน

ส่งเสรมิให้ท้องถิ�นพึ�งตนเอง และตดัสนิใจในกิจการท้องถิ�น ได้เองตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทย พุทธศักราช 25��รวมทั �งได้มอบอํานาจให้ประชาชนในท้องถิ�นดําเนินการปกครองตนเอง และ
จดัตั �งบรกิารสาธารณะบางประการเพื�อสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ�น ดงัที�ได้
กําหนดไว้ในมาตรา 250 และมาตรา��� ได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นมอีิสระในการดําเนิน

นโยบายการปกครอง การบรหิารงานบุคคล การเงนิและการคลงั อย่างอิสระตามขอบเขตของกฎหมาย 
ซึ�งเป็นไปตามหลกัการกระจายอํานาจการปกครอง(Decentralization) ทั �งนี�กเ็พื�อใหป้ระชาชนในทอ้งถิ�น
ได้มี ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและความต้องการของตนเองภายใต้กรอบความคดิที�ว่าไม่มีองค์กร

ราชการใดที�ใกล้ชดิกบัประชาชนมากที�สุดอยู่กบัปัญหาความต้องการมากที�สุด ดงันั �น องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ�นจึงนับว่าเป็นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ�นที�ไดร้บัการเลอืกตั �ง จากประชาชนในทอ้งถิ�น มี
อํานาจหน้าที�ในการบรหิารจดัการสาธารณะตามกฎหมายเพื�อประโยชน์สุขของชุมชนในทอ้งถิ�น สวนการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมและการพัฒนาองคกรทางดานธุรกิจกอใหเกิดการแขงขันการบริการมากขึ้นทำให

องคกรภาครัฐเกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการใหบริการเชน การปฏิรูป ระบบราชการที่มุงเนนยกระดับ

ความสามารถของภาคราชการใหมีประสิทธิภาพคลองตัวและ เปนกลไกสำคัญในการนำนโยบายของรัฐไปสู

การปฏิบัติอยางแทจริง มีการบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์และเปลี่ยนแปลงทัศนคติวัฒนธรรมการทำงานของ

ขาราชการเพื่อสรางความพึงพอใจใหประชาชนมีความผาสุกในการดำรงชีวิต และหนึ่งในหลายปจจัยที่สำคัญก็

คือการใหบริการสาธารณะ ซึ่งสภาพการณในปจจุบนัที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอยางงรวดเร็วทำใหองคการตาง ๆ 

มีการพัฒนาการสรางความพึงพอใจใหกับผูรับบรกิาร เพื่อตอบรับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม 

การเมือง และสิ่งแวดลอมภายในและภายนอกประเทศ ในองคกรทางดานธุรกิจนับวาเปน เรื่องที่สำคัญ 

เนื่องจากการสรางความพึงพอใจทำใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อและซื้อชา รวมถึงการมีความภัคดีตอตราผลิตภัณฑ

ซึ่งสงผลกำไรระยะยาวที่ดีทั้งนี้การสรางความพึงพอใจในการบริการจำเปนที่จะตองคำนึงถึงความสำคัญของ

การสรางความพึงพอใจของผูรับบริการควบคูกับความพึงพอใจของผูรับบริการ โดยการสำรวจและตรวจสอบ

ความคาดหวัง และความพึงพอใจของผูรับบริการและผูใหบริการในกระบวนการบริการและการจัดการงาน

บริการเพื่อการกำหนดเปาหมาย ทิศทางและกลยุทธการบรกิารที่มปีระสทิธิภาพ ซึ่งจะทำใหปญหาขอบกพรอง

ของการใหบริการที่เกิดข้ึนในระบบบริการลดนอยลง และนำไปสูความสำเร็จขององคการบริการในการสราง

ความพึงพอใจสูงสุดแกผูรับบริการ (บุบผา นอยสงางาม, 2556 : 5) 
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การดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ จัดเปนการประเมินคุณภาพของการบริหารงานในดาน                    

การใหบริการแกประชาชนผูรับบริการของหนวยงาน การสรางความพึงพอใจใหกับประชาชนผูรับบริการนั้น

ตองคำนึงถึงการอำนวยความสะดวกและตอบสนองตอความตองการของประชาชนไดอยางเหมาะสม  

หนวยงานสามารถประเมนิคุณภาพในการใหบริการ ไดหลายวิธี เชน  การสังเกตการณ การสัมภาษณ และการ

ใชแบบสอบถาม เนื่องจากปริมาณผูรับบริการมีจำนวนมาก การใชแบบสอบถามเพื่อสอบถามความพึงพอใจ

และทัศนคติของผูรับบริการ  เพื่อประเมินงานบริการจึงเปนวิธีที่สะดวกที่สุด โดยองคการปกครองสวนทองถิ่น 

(อปท.) ได กำหนดกรอบในการสำรวจความพึ งพอใจของประชาชนผู รับบริการใน 4 ดานหลัก ๆ                   

คือ 1. ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ 2. ดานเจาหนาที่ผูใหบรกิาร 3. ดานสิ่งอำนวยความสะดวก และ       

4. ดานชองทางการใหบริการ 

 

  เทศบาลนครอุบลราชธานี บริหารงานโดยเห็นถึงความสำคัญของประเมินคุณภาพงานในดานการ

ใหบริการจึงเห็นควรใหมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปนผูดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผูใชบริการ

ของเทศบาลนครอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ซึ่งประกอบดวย 4 ภารกิจ คือ ภารกิจที่ 1 การใหบริการของงานดานทะเบียน ภารกิจที่ 2 การใหบริการของ

งานดานโยธา และการขออนุญาตปลูกสิ่งกอสราง ภารกิจที่ 3 การใหบริการของงานดานพัฒนาชุมชนและ

สวัสดิการสังคม และภารกิจที่ 4 การใหบริการของงานดานสาธารณสุข เพื่อจะไดนำผลของการประเมินไป

พัฒนากระบวนการขั้นตอนในการใหบริการใหเกิดประสิทธิภาพตอไป 

 

วัตถุประสงคของงานวิจัย 
 

เพื่อศึกษาและประเมินความพึงพอใจของประชาชนในเขตพื้นที่ใหบริการของเทศบาลนคร

อุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งประกอบดวย 

4 ภารกิจ คือ ภารกิจที่ 1 การใหบริการของงานดานทะเบียน ภารกิจที่ 2 การใหบริการของงานดานโยธา และ

การขออนุญาตปลูกสิ่งกอสราง ภารกิจที่ 3 การใหบริการของงานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และ

ภารกิจที่ 4 การใหบริการของงานดานสาธารณสุข 

 

ความสำคัญของการวิจัย 
 

ผลการศึกษาครั้งนี้จะทราบถึงความพึงพอใจของประชาชนในเขตพื้นที่ใหบริการของเทศบาลนคร

อุบลราชธานี  อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จั งหวัดอุบลราชธานี  ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2563                           

ซึ่งประกอบดวย 4 ภารกิจ คือ ภารกิจที่ 1 การใหบริการของงานดานทะเบียน ภารกิจที่ 2 การใหบริการของ

งานดานโยธา และการขออนุญาตปลูกสิ่งกอสราง ภารกิจที่ 3 การใหบริการของงานดานพัฒนาชุมชนและ

สวัสดิการสังคม และภารกิจที่ 4 การใหบริการของงานดานสาธารณสุข เพื่อผลการศึกษาที่ไดสามารถนำไป
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ปรับปรุงคุณภาพการบริหารงานการใหบริการของเทศบาลนครอุบลราชธานี ใหตอบสนองความตองการของ

ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

  

ขอบเขตของการวิจัย 
 

การศึกษาความพึงพอใจ  ของประชาชนในเขตพื้นที่ใหบริการของเทศบาลนครอุบลราชธานี  

อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งประกอบดวย 4 ภารกิจ คือ 

ภารกิจที่ 1 การใหบริการของงานดานทะเบียน ภารกิจที่ 2 การใหบริการของงานดานโยธา และการขอ

อนุญาตปลูกสิ่งกอสราง ภารกิจที่ 3 การใหบริการของงานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และภารกิจที่ 

4 การใหบริการของงานดานสาธารณสุข มีขอบเขตในการวิจัย ดังนี้  

 

 

 

 

 

1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 1.1 ประชากร  ไดแก  บุคคลที่มาใชบริการของเทศบาลนครอุบลราชธานี อำเภอเมือง

อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งประกอบดวย 4 ภารกิจ คือ ภารกิจที่ 1 

การใหบริการของงานดานทะเบียน ภารกิจที่ 2 การใหบริการของงานดานโยธา และการขออนุญาตปลูก

สิ่งกอสราง ภารกิจที่  3 การใหบริการของงานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และภารกิจที่  4              

การใหบริการของงานดานสาธารณสุข (ขอมูลตามโครงการปงบประมาณ 2563) จำนวน 77,357 คน 

 1 .2  กลุ ม ตั วอย า ง   ได แ ก  บุ คคล ที่ ม า ใช บ ริ ก าร ใน  4  ภารกิ จ  ขอ ง เท ศบ าล น คร

อุบลราชธานี  อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งประกอบดวย 

4 ภารกิจ คือ ภารกิจที่ 1 การใหบริการของงานดานทะเบียน ภารกิจที่ 2 การใหบริการของงานดานโยธา และ

การขออนุญาตปลูกสิ่งกอสราง ภารกิจที่ 3 การใหบริการของงานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และ

ภารกิจที่ 4 การใหบริการของงานดานสาธารณสุข ไดจำนวนกลุมตัวอยาง 3,868 ราย ซึ่งผูสำรวจไดกำหนด

ขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชตาราง Krejcie และ Morgan  

2.  ตัวแปรท่ีศึกษา    

2.1  ตัวแปรอิสระ คือ บุคคลที่มาใชบริการของเทศบาลนครอุบลราชธานี อำเภอเมือง

อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งประกอบดวย 4 ภารกิจ คือ ภารกิจที่ 1                 

การใหบริการของงานดานทะเบียน ภารกิจที่ 2 การใหบริการของงานดานโยธา และการขออนุญาตปลูก
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สิ่งกอสราง ภารกิจที่  3 การใหบริการของงานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และภารกิจที่  4                

การใหบริการของงานดานสาธารณสุข ไดแก   

2.1.1   ตัวแปรเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร  ไดแก   

ก.   เพศ   

ข.   อายุ   

ค.   สถานภาพ 

ง.   รายไดตอเดือน   

จ.   การศึกษา 

ฉ.   อาชีพ    

2.1.2 ตัวแปรเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจของประชาชนที่มาใชบริการใน

เทศบาลนครอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ไดแก 

ก.   ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ 

ข.   ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 

ค.   ดานสิ่งอำนวยความสะดวก 

ง.   ดานชองทางการใหบริการ 

2.2   ตั วแปรตาม   คือ   ความพึ งพอใจของป ระชาชนที่ ม าใชบ ริก าร เทศบ าลนคร

อุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งประกอบดวย               

4 ภารกิจ คือ ภารกิจที่ 1 การใหบริการของงานดานทะเบียน ภารกิจที่ 2 การใหบริการของงานดานโยธา และ

การขออนุญาตปลูกสิ่งกอสราง ภารกิจที่ 3 การใหบริการของงานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และ

ภารกิจที่ 4 การใหบริการของงานดานสาธารณสุข 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
   

ตัวแปรอิสระ 

 

              ตัวแปรตาม 

          

     

                                     

 

 

 

 

ปจจัยทางสถานภาพสวนบุคคล   

1. เพศ   

2. อายุ   

3. สถานภาพ   

4. รายไดตอเดือน   

5. การศึกษา   

6. อาชีพ  

   ความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช

บ ริ ก าร ป ระจ ำป งบ ป ร ะม าณ  2563 ซึ่ ง

ประกอบดวย 4 ภารกิจ คือ  

    ภารกิจที่  1 การใหบริการของงานดาน

ทะเบียน  

    ภารกิจที่ 2 การใหบริการของงานดานโยธา 

และการขออนุญาตปลูกสิ่งกอสราง  

    ภารกิจที่  3 การใหบริการของงานดาน

พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  

    ภารกิจที่  4 การใหบริการของงานดาน



 6

 

 

          

 

 

 

แผนภูมิที่  1.1   กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความรูสึกหรือทัศนคติของประชาชนที่มีตอการใหบริการของ

เทศบาลนครอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 

 การบริการ หมายถึง กิจกรรมหรือกระบวนการดำเนินการอยางใดอยางหนึ่งของเทศบาลนคร

อุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน

ผูรับบริการ ใหเกิดความพึงพอใจ 

 ประชาชนผูรับบริการ หมายถึง ประชาชนผูที่มารับบริการของเทศบาลนครอุบลราชธานี    

อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เปนผูรับผิดชอบงานบริการ 

 กระบวนการขั้นตอนการใหบริการ หมายถึง กระบวนการขั้นตอนการใหบริการแกประชาชนดาน

ตาง ๆ ในหนวยงานเทศบาลนครอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 

 เจาหนาที่ผูใหบริการ หมายถึง เจาหนาที่ที่ทำหนาที่ใหบริการแกประชาชนดานตาง ๆ ในหนวยงาน

เทศบาลนครอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 

 สิ่งอำนวยความสะดวก หมายถึง  การจัดการ วัสดุ อุปกรณ และสิ่งอำนวยความสะดวกตาง ๆ    

ตอการใหบริการแกประชาชนผูรับบริการ ของเทศบาลนครอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี                 

จังหวัดอุบลราชธานี 

 ชองทางการใหบริการ หมายถึง ชองทางที่ประชาชนสามารถใชบริการในหนวยงานเทศบาลนคร

อุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 

            ปงบประมาณ 2563  หมายถึง ระยะเวลาในการดำเนินงาน/กิจกรรม/ภารกิจในชวงเวลา 1 ตุลาคม 

2562 – 30 กันยายน 2563 

 การใหบริการของงานดานทะเบียน หมายถึง การใหบริการของเทศบาลนครอุบลราชธานี  

อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เกี่ยวกับเรื่องของการออกบัตรและการของเอกสารทางราชการ

ตาง ๆ 

ปจจัยทางดานการใหบริการ 

1. ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ 

2. ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 

3. ดานสิ่งอำนวยความสะดวก 

4. ดานชองทางการใหบริการ 
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 การใหบริการของงานดานโยธา และการขออนุญาตปลูกสิ่งกอสราง หมายถึง การใหบริการของ

เทศบาลนครอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เกี่ยวกับเรื่องการขออนุญาตกอน

สรางอาคารบานเรือนตาง ๆ 

 การใหบริการของงานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม หมายถึง การใหบริการของ   

เทศบาลนครอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาชุมชนและ

การดูแลสวัสดิการตาง ๆ เชนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ และการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน 

 การให บ ริ กา รของงานด านส าธารณ สุ ข  ห มายถึ งก ารให บ ริก ารของเท ศบ าลนคร

อุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เกี่ยวกับเรื่องความสะอาด รวมทั้งการใหบริการ

ดูแลสุขภาพของคนในชุมชน 

  

   

 
  
 


