
 

 

บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา 
 

รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได�กําหนดให�มีการกระจายอํานาจ  
การปกครองส�วนท�องถ่ิน เพ่ือให�ประชาชนในท�องถ่ินมีส�วนร�วมในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยรับผิดชอบดูแลและพัฒนาท�องถ่ินของตนเองให�เจริญก�าวหน�าและตรงตามความ
ต�องการของสมาชิกในท�องถ่ิน ซ่ึงจะส�งผลให�การปกครองระบอบประชาธิปไตยมีการพัฒนามากยิ่งข้ึน 
โครงสร�างการจัดระเบียบบริหารราชการแผ�นดินจึงกําหนดอํานาจ หน�าท่ี และการกํากับดูแล ท�องถ่ิน
ให�อยู�ในการบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน ขณะเดียวกันการบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน หมายถึง      
การแบ�งแยกหน�วยการปกครองออกจากส�วนกลาง โดยให�องค7กรท่ีจัดข้ึนในท�องถ่ินหรือ องค7กร
ปกครองท�องถ่ินมีอิสระในการดําเนินกิจการภายในท�องถ่ินของตนได�เพ่ือให�ประชาชนใน ท�องถ่ินได�มี
ส�วนร�วมในการปกครองตนเอง รวมท้ังแบ�งเบาภาระของรัฐบาลในการบริหารและบริการ ประชาชน 
(รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 14 การปกครองส�วนท�องถ่ิน)        
เพ่ือนําไปสู�ความเจริญก�าวหน�าโดยอาศัยสร�างมิติใหม�กับราชการไทย องค7การบริหารส�วนตําบล    
เป=นองค7กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ท่ี มีการบริหารจัดการ ข้ึนต�อกระทรวงมหาดไทย โดย มี              
นายกองค7การบริหารส�วนตําบลเป=นหัวหน�าฝ?ายบริหารและฝ?ายนิติบัญญัติคอยควบคุมตรวจสอบ    
การทํางาน พิจารณาให�ความเห็นชอบข�อบัญญัติองค7การบริหารส�วนตําบลออกมาบังคับใช�ภายใน   
เขตองค7การบริหารส�วนตําบล ภายใต�ระเบียบกฎหมายและข�อบังคับท่ีกําหนดไว� ในปBจจุบันนี้ รัฐบาล
ได�เร�งรัดให�ส�วนราชการต�าง ๆ ขยายขอบเขต และปรับปรุงการบริการประชาชนในรูปแบบต�าง ๆ   
การบริการประชาชนจึงเป=นหนึ่งในภารกิจการ “บําบัดทุกข7 บํารุงสุข” ของกรมการปกครอง         
โดยมีวัตถุประสงค7เพ่ือให�ประชาชนได�รับบริการท่ีสะดวกท่ัวถึง และเป=นการประสานเสริมสร�าง
ความสัมพันธ7อันดีในระหว�างประชาชนกับข�าราชการ ซ่ึงข�าราชการจะต�องคํานึงถึงประชาชน และ 
ต�องสํารวจตัวเองด�วยว�าในการปฏิบัติราชการในฐานะท่ีเป=นข�าราชการซ่ึงมีภารกิจในการให�บริการ
ประชาชน ได�ทํางานอย�างมีประสิทธิภาพมากน�อยเพียงใด และสอดคล�องกับความต�องการ         
ของประชาชนหรือไม� โดยเฉพาะอย�างยิ่งในปBจจุบันนี้ข�าราชการยังมีบทบาทใหม�ในเรื่องการแก�ปBญหา
ของประเทศชาติท่ีกําลังประสบอยู� คือปBญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ ฯลฯ เพราะฉะนั้นเรื่องความสัมพันธ7
ระหว�างข�าราชการกับประชาชนจึงเป=นเรื่องท่ีเราจะต�องให�ความสําคัญอย�างมากและต�องพยายาม
ดําเนินการทุกวิถีทางท่ีจะให�การทํางานของราชการ และการบริหารงานของส�วนราชการ เป=น       
การบริหารงานท่ีจะสามารถเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ เพ่ิมพูนคุณภาพ และตอบสนองความต�องการ   
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ของประชาชนให�มากท่ีสุดเท�าท่ีจะมากได� (อนงค7นาฏ แก�วไพฑูรย7, 2554 : 45-47) นอกจาก      
ความรับผิดชอบ (Accountability) ของรัฐต�อประชาชนแล�ว รัฐยังต�องส�งเสริมและสนับสนุน        
การมีส�วนร�วมของประชาชนในการกําหนดนโยบาย การตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนา  
ทางเศรษฐกิจ  สังคม และการเมือง รวมท้ังการตรวจสอบการใช�อํานาจรัฐทุกระดับซ่ึงการปฏิบัติ
หน�าท่ีของส�วนราชการต�องใช�วิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี โดยเฉพาะอย�างยิ่งให�คํานึงถึง       
การมีส�วนร�วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของรัฐ (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. 2564)   

 
ดังนั้นการแก�ไขปBญหาและการสนองตอบความต�องการของประชาชนในท�องถ่ินนั้น เดิม   

เป=นการพิจารณาจากส�วนกลางซ่ึงเป=นการคิดแบบเดียวกันท่ัวประเทศโดยไม�ได�คํานึงถึงมุมมอง     
ความแตกต�างในด�านพ้ืนท่ีภูมิประเทศ วัฒนธรรม ภูมิปBญญา สภาพของปBญหาท่ีมีปBจจัยต�าง ๆ       
ไม�เหมือนกัน และขาดการมีส�วนร�วมของประชาชนในท�องถ่ิน แต�ปBจจุบันรัฐได�มีการกระจายอํานาจ
การปกครองโดยสนับสนุนส�งเสริมให�ท�องถ่ินพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการท�องถ่ินได�เอง          
ตามรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560รวมท้ังได�มอบอํานาจให�ประชาชน         
ในท�องถ่ินดําเนินการปกครองตนเอง และจัดต้ังบริการสาธารณะบางประการเพ่ือสนองตอบ         
ต�อความต�องการของประชาชนในท�องถ่ิน ดังท่ีได�กําหนดไว�ในมาตรา 250 และมาตรา 249           
ได�กําหนดให�องค7กรปกครองส�วนท�องถ่ินมีอิสระในการดําเนินนโยบายการปกครอง การบริหาร      
งานบุคคล การเงินและการคลัง อย�างอิสระตามขอบเขตของกฎหมาย ซ่ึงเป=นไปตามหลักการกระจาย
อํานาจการปกครอง (Decentralization) ท้ังนี้ก็เพ่ือให�ประชาชนในท�องถ่ินได�มี ส�วนร�วมในการแก�ไข
ปBญหาและความต�องการของตนเองภายใต�กรอบความคิดท่ีว�าไม�มีองค7กรราชการใดท่ีใกล�ชิด         
กับประชาชนมากท่ีสุดอยู�กับปBญหาความต�องการมากท่ีสุด ดังนั้น องค7กรปกครองส�วนท�องถ่ิน       
จึงนับว�าเป=นหน�วยงานราชการส�วนท�องถ่ินท่ีได�รับการเลือกต้ัง จากประชาชนในท�องถ่ิน มีอํานาจ
หน�าท่ีในการบริหารจัดการสาธารณะตามกฎหมายเพ่ือประโยชน7สุขของชุมชนในท�องถ่ิน ส�วน      
การเปลี่ยนแปลงของสังคมและการพัฒนาองค7กรทางด�านธุรกิจก�อให�เกิดการแข�งขันการบริการ     
มากข้ึน     ทําให�องค7กรภาครัฐเกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการให�บริการเช�น การปฏิรูประบบ
ราชการท่ีมุ�งเน�นยกระดับความสามารถของภาคราชการให�มีประสิทธิภาพคล�องตัวและ เป=นกลไก
สําคัญในการนํานโยบายของรัฐไปสู�การปฏิบัติอย�างแท�จริง มีการบริหารงานแบบมุ�งผลสัมฤทธิ์และ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติวัฒนธรรมการทํางานของข�าราชการเพ่ือสร�างความพึงพอใจให�ประชาชนมีความ
ผาสุกในการดํารงชีวิต และหนึ่งในหลายปBจจัยท่ีสําคัญก็คือการให�บริการสาธารณะ ซ่ึงสภาพการณ7   
ในปBจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปอย�างงรวดเร็วทําให�องค7การต�าง ๆ มีการพัฒนาการสร�าง         
ความพึงพอใจให�กับผู�รับบริการ เพ่ือตอบรับการเปลี่ยนแปลงท้ังทางด�านเศรษฐกิจ สังคม  
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การเมือง และสิ่ งแวดล�อมภายในและภายนอกประเทศ ในองค7กรทางด� านธุร กิจนั บว� า                
เป=นเรื่องท่ีสําคัญ เนื่องจากการสร�างความพึงพอใจทําให�ผู�บริโภคตัดสินใจซ้ือและซ้ือช�า รวมถึง      
การมีความภัคดีต�อตราผลิตภัณฑ7ซ่ึงส�งผลกําไรระยะยาวท่ีดีท้ังนี้การสร�างความพึงพอใจในการบริการ
จําเป=น ท่ีจะต�องคํานึงถึงความสําคัญของการสร�างความพึงพอใจของผู� รับบริการควบคู� กับ           
ความพึงพอใจของผู�รับบริการโดยการสํารวจและตรวจสอบความคาดหวัง และความพึงพอใจ      
ของผู�รับบริการและผู�ให�บริการในกระบวนการบริการและการจัดการงานบริการเพ่ือการกําหนด
เปcาหมาย ทิศทางและกลยุทธ7การบริการท่ี มีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะทําให�ปBญหาข�อบกพร�อง            
ของการให�บริการท่ีเกิดข้ึนในระบบบริการลดน�อยลง และนําไปสู�ความสําเร็จขององค7การบริการ     
ในการสร�างความพึงพอใจสูงสุดแก�ผู�รับบริการ (บุบผา น�อยสง�างาม, 2556 : 5) 

การดําเนินการสํารวจความพึงพอใจ จัดเป=นการประเมินคุณภาพของการบริหารงาน        
ในด�านการให�บริการแก�ประชาชนผู�รับบริการของหน�วยงาน การสร�างความพึงพอใจให�กับประชาชน
ผู�รับบริการนั้นต�องคํานึงถึงการอํานวยความสะดวกและตอบสนองต�อความต�องการของประชาชน    
ได�อย�างเหมาะสม  หน�วยงานสามารถประเมินคุณภาพในการให�บริการ ได�หลายวิธี  เช�น             
การสังเกตการณ7 การสัมภาษณ7 และการใช�แบบสอบถาม เนื่องจากปริมาณผู�รับบริการมีจํานวนมาก 
การใช�แบบสอบถามเพ่ือสอบถามความพึงพอใจและทัศนคติของผู�รับบริการ  เพ่ือประเมินงานบริการ
จึงเป=นวิธีท่ีสะดวกท่ีสุด โดยองค7การปกครองส�วนท�องถ่ิน (อปท.) ได�กําหนดกรอบในการสํารวจ    
ความพึงพอใจของประชาชนผู�รับบริการใน 4 ด�านหลัก ๆ  คือ 1. ด�านกระบวนการข้ันตอน         
การให�บริการ 2. ด�านเจ�าหน�าท่ีผู�ให�บริการ 3. ด�านสิ่งอํานวยความสะดวก และ 4. ด�านช�องทาง     
การให�บริการ 

 
  เทศบาลนครอุบลราชธานี บริหารงานโดยเห็นถึงความสําคัญของประเมินคุณภาพงานในด�าน
การให�บริการจึงเห็นควรให�มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป=นผู�ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจ
ของผู�ใช�บริการของเทศบาลนครอุบลราชธานี อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ประจําปdงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ซ่ึงประกอบด�วย 4 ภารกิจ คือ ภารกิจท่ี 1 การให�บริการของงานด�านสิ่งแวดล�อมและ
สุขาภิบาล ภารกิจท่ี 2 การให�บริการของงานด�านการศึกษา ภารกิจท่ี 3 การให�บริการของงาน      
ด�านเทศกิจหรือปcองกันและบรรเทาสาธารณภัย และภารกิจท่ี 4 การให�บริการของงานด�านการรักษา
ความสะอาดในท่ีสาธารณะเพ่ือจะได�นําผลของการประเมินไปพัฒนากระบวนการข้ันตอน              
ในการให�บริการให�เกิดประสิทธิภาพต�อไป 
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วัตถุประสงค�ของงานวิจัย 
 

เพ่ือศึกษาและประเมินความพึงพอใจของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีให�บริการของเทศบาล      
นครอุบลราชธานี  อําเภอเมือง จั งหวัด อุบลราชธานี    ประจําปd งบประมาณ  พ.ศ. 2564                
ซ่ึงประกอบด�วย 4 ภารกิจ คือ ภารกิจท่ี 1 การให�บริการของงานด�านสิ่งแวดล�อมและสุขาภิบาล 
ภารกิจท่ี 2 การให�บริการของงานด�านการศึกษา ภารกิจท่ี 3 การให�บริการของงานด�านเทศกิจหรือ
ปcองกันและบรรเทาสาธารณภัย และภารกิจท่ี 4  การให�บริการของงานด�านการรักษาความสะอาด  
ในท่ีสาธารณะ 

 
ความสําคัญของการวิจัย 
 

ผลการศึกษาครั้งนี้จะทราบถึงความพึงพอใจของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีให�บริการของเทศบาล
นครอุบลราชธานี อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีประจําปdงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซ่ึงประกอบด�วย 
4 ภารกิจ คือ ภารกิจท่ี 1 การให�บริการของงานด�านสิ่งแวดล�อมและสุขาภิบาล ภารกิจท่ี 2          
การให�บริการของงานด�านการศึกษา ภารกิจท่ี 3 การให�บริการของงานด�านเทศกิจหรือปcองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และภารกิจท่ี 4 การให�บริการของงานด�านการรักษาความสะอาดในท่ีสาธารณะ
เพ่ือผลการศึกษาท่ีได�สามารถนําไปปรับปรุงคุณภาพการบริหารงานการให�บริการของเทศบาลนคร
อุบลราชธานี ให�ตอบสนองความต�องการของประชาชนได�อย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน 

  
ขอบเขตของการวิจัย 
 

การศึกษาความพึงพอใจ ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีให�บริการของเทศบาลนครอุบลราชธานี 
อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีประจําปdงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซ่ึงประกอบด�วย  4 ภารกิจ คือ  

ภารกิจท่ี 1 การให�บริการของงานด�านสิ่งแวดล�อมและสุขาภิบาล  
ภารกิจท่ี 2 การให�บริการของงานด�านการศึกษา  
ภารกิจท่ี 3 การให�บริการของงานด�านเทศกิจหรือปcองกันและบรรเทาสาธารณภัย และ 
ภารกิจท่ี 4  การให�บริการของงานด�านการรักษาความสะอาดในท่ีสาธารณะ 
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มีขอบเขตในการวิจัย   
การศึกษาความพึงพอใจของแต�ละกิจกรรม/โครงการจะศึกษาใน 6 ประเด็นดังนี้ 
1) ข�อมูลส�วนบุคคล ได�แก� เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได�ต�อเดือน ระดับการศึกษา 
2) ด�านกระบวนการข้ันตอนการให�บริการ การติดปcายประกาศ แจ�งข�อมูล ประชาสัมพันธ7

ข�าวให�ประชาชนทราบอย�างท่ัวถึง ความรวดเร็วในกระบวนการติดต�อ/ประสานงานขอรับบริการ การ
ให�บริการตามลําดับก�อน-หลัง 

3) ด�านเจ�าหน�าท่ี เจ�าหน�าท่ีมีความรู� ความชํานาญเชี่ยวชาญในการให�บริการ ให�บริการด�วย
ความเต็มใจ และพร�อมให�การบริการอย�างสุภาพไว� ให�บริการกับทุกคนอย�างเท�าเทียม  การแต�งกาย
เหมาะสมในการให�บริการ 

4) ด�านสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก สถานท่ีมีความสะอาด ปลอดภัย การจัดพ้ืนท่ีพัก
รอ  การบริการข�อมูลสารสนเทศเก่ียวกับผู�รับบริการท่ีถูกต�องและครบถ�วน 

5) ด�านช�องทางการให�บริการ ช�องทางขอติดต�อรับบริการท่ีหลากหลาย ความเพียงพอ 
ความเหมาะสมต�อการบริการแต�ละประเภท 

6) ความพึงพอใจในภาพรวมของงาน 
 
1.  ประชากรและกลุ&มตัวอย&าง 
 1.1 ประชากร   ได� แก�   บุ คคล ท่ีมาใช�บ ริการของเทศบาลนครอุบลราชธานี                      

อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีประจําปdงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซ่ึงประกอบด�วย 4 ภารกิจ คือ 
ภารกิจท่ี 1 การให�บริการของงานด�านสิ่งแวดล�อมและสุขาภิบาล ภารกิจท่ี 2 การให�บริการของงาน
ด�านการศึกษา ภารกิจท่ี 3 การให�บริการของงานด�านเทศกิจหรือปcองกันและบรรเทาสาธารณภัย และ
ภารกิจท่ี 4 การให�บริการของงานด�านการรักษาความสะอาดในท่ีสาธารณะ(ข�อมูลตามโครงการ
ปdงบประมาณ 2564) จํานวน 76,408 คน 

 1.2 กลุ&มตัวอย&าง  ได�แก�  บุคคลท่ีมาใช�บริการใน 4 ภารกิจ ของเทศบาลนคร
อุบลราชธานี อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีประจําปdงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซ่ึงประกอบด�วย              
4 ภารกิจ คือ ภารกิจท่ี 1 การให�บริการของงานด�านสิ่งแวดล�อมและสุขาภิบาล ภารกิจท่ี 2          
การให�บริการของงานด�านการศึกษา ภารกิจท่ี 3 การให�บริการของงานด�านเทศกิจหรือปcองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และภารกิจท่ี 4  การให�บริการของงานด�านการรักษาความสะอาดในท่ีสาธารณะ
ได�จํานวนกลุ�มตัวอย�าง 3,820 ราย ซ่ึงผู�สํารวจได�กําหนดขนาดของกลุ�มตัวอย�างโดยใช�ตาราง Krejcie 
และ Morgan  
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2.  ตัวแปรท่ีศึกษา    
2.1  ตั วแปรอิสระ  คือ  บุคคล ท่ีมาใช�บริการของเทศบาลนครอุบลราชธานี                       

อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ประจําปdงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซ่ึงประกอบด�วย 4 ภารกิจ คือ 
ภารกิจท่ี 1 การให�บริการของงานด�านสิ่งแวดล�อมและสุขาภิบาล ภารกิจท่ี 2 การให�บริการของงาน
ด�านการศึกษา ภารกิจท่ี 3 การให�บริการของงานด�านเทศกิจหรือปcองกันและบรรเทาสาธารณภัย และ
ภารกิจท่ี 4 การให�บริการของงานด�านการรักษาความสะอาดในท่ีสาธารณะได�แก�   

2.1.1   ตัวแปรเก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตร7  ได�แก�   
ก.   เพศ   
ข.   อายุ   
ค.   สถานภาพ 
ง.   รายได�ต�อเดือน   
จ.   การศึกษา 
ฉ.   อาชีพ    

2.1.2 ตัวแปรเก่ียวกับปBจจัยท่ีมีอิทธิพลต�อความพึงพอใจของประชาชนท่ีมาใช�
บริการในเทศบาลนครอุบลราชธานี อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ได�แก� 

ก.   ด�านกระบวนการข้ันตอนการให�บริการ 
ข.   ด�านเจ�าหน�าท่ีผู�ให�บริการ 
ค.   ด�านสิ่งอํานวยความสะดวก 
ง.   ด�านช�องทางการให�บริการ 

2.2   ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมาใช�บริการเทศบาลนคร
อุบลราชธานี อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ประจําปdงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซ่ึงประกอบด�วย 4 
ภารกิจ คือ ภารกิจท่ี 1 การให�บริการของงานด�านสิ่ งแวดล�อมและสุขาภิบาล ภารกิจท่ี 2             
การให�บริการของงานด�านการศึกษา ภารกิจท่ี 3 การให�บริการของงานด�านเทศกิจหรือปcองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และภารกิจท่ี 4  การให�บริการของงานด�านการรักษาความสะอาดในท่ีสาธารณะ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
   
ตัวแปรอิสระ        ตัวแปรตาม 
  
           
       

     
                                     

 
 
 
 
 
          
 
 

 
 
แผนภูมิท่ี  1.1   กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
นิยามศัพท�เฉพาะ 

ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความรู�สึกหรือทัศนคติของประชาชนท่ีมีต�อการให�บริการ
ของเทศบาลนครอุบลราชธานี อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

การบริการ หมายถึง กิจกรรมหรือกระบวนการดําเนินการอย�างใดอย�างหนึ่งของเทศบาล
นครอุบลราชธานี อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือตอบสนองความต�องการของประชาชน
ผู�รับบริการ ให�เกิดความพึงพอใจ 

ประชาชนผู2รับบริการ หมายถึง ประชาชนผู�ท่ีมารับบริการของเทศบาลนครอุบลราชธานี 
อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เป=นผู�รับผิดชอบงานบริการ 

 กระบวนการข้ันตอนการให2บริการ หมายถึง กระบวนการข้ันตอนการให�บริการ          
แก�ประชาชนด�านต�าง ๆ ในหน�วยงานเทศบาลนครอุบลราชธานี อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

ปBจจัยทางสถานภาพส�วนบุคคล   
1. เพศ   
2. อายุ   
3. สถานภาพ   
4. รายได�ต�อเดือน   
5. การศึกษา   
6. อาชีพ  

ปBจจัยทางด�านการให�บริการ 
1. ด�านกระบวนการข้ันตอนการให�บริการ 
2. ด�านเจ�าหน�าท่ีผู�ให�บริการ 
3. ด�านสิ่งอํานวยความสะดวก 
4. ด�านช�องทางการให�บริการ 
 

   ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมาใช�
บ ริ ก า รป ระจํ าปd งบ ป ระม าณ  2564 ซ่ึ ง
ประกอบด�วย 4 ภารกิจ คือ  
    ภารกิจท่ี 1 การให�บริการของงานด�าน
สิ่งแวดล�อมและสุขาภิบาล  
    ภารกิจท่ี 2 การให�บริการของงานด�าน
การศึกษา  
    ภารกิจท่ี 3 การให�บริการของงานด�าน
เทศกิจหรือปcองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
    ภารกิจท่ี 4  การให�บริการของงานด�านการ
รักษาความสะอาดในท่ีสาธารณะ 
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เจ2าหน2าท่ีผู2ให2บริการ หมายถึง เจ�าหน�าท่ีท่ีทําหน�าท่ีให�บริการแก�ประชาชนด�านต�าง ๆ             
ในหน�วยงานเทศบาลนครอุบลราชธานี อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

ส่ิงอํานวยความสะดวก หมายถึง  การจัดการ วัสดุ อุปกรณ7 และสิ่งอํานวยความสะดวก
ต�าง ๆ    ต�อการให�บริการแก�ประชาชนผู�รับบริการ ของเทศบาลนครอุบลราชธานี อําเภอเมือง    
จังหวัดอุบลราชธานี 

ช&องทางการให2บริการ หมายถึง ช�องทางท่ีประชาชนสามารถใช�บริการในหน�วยงาน
เทศบาลนครอุบลราชธานี อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
             ป4งบประมาณ 2564  หมายถึง ระยะเวลาในการดําเนินงาน/กิจกรรม/ภารกิจในช�วงเวลา          
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
  การให2บริการของงานด2านส่ิงแวดล2อมและสุขาภิบาล หมายถึง การให�บริการของ
เทศบาลนครอุบลราชธานี อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เก่ียวกับสิ่งแวดล�อมและสุขาภิบาล  
 การให2บริการของงานด2านการศึกษา หมายถึง การให�บริการของเทศบาลนคร
อุบลราชธานี อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เก่ียวกับเรื่องการศึกษาของเด็กและเยาวชน ศูนย7
พัฒนาเด็กเล็กและศูนย7ให�คําปรึกษาต�าง ๆ 
  การให2บริการของงานด2านเทศกิจหรือป:องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมายถึง       
การให�บริการของเทศบาลนครอุบลราชธานี อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เก่ียวกับเรื่องเทศกิจ 
การปcองกัน บรรเทา สาธารณภัยต�าง ๆ  
  การให2บริการของงานด2านการรักษาความสะอาดในท่ีสาธารณะหมายถึง การให�บริการ
ของเทศบาลนครอุบลราชธานี อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เก่ียวกับการรักษาความสะอาด    ใน
ท่ีสาธารณะต�าง ๆ  
  
 


