




















ข้อมูล ณ ปี

พ.ศ. 2564 อปท.เอง จากแหล่งอ่ืน

(เลือก) (เลือก)

1.1 ถนนในความรับผิดชอบของ เทศบาล ทั้งหมด กม. 18.32 เลือก

1.2 ถนนในความรับผิดชอบของ เทศบาล ท่ีช ารุดเสียหาย ตร.ม. 5000 เลือก

1.3 จุดอนัตรายท่ีเกิดอุบติัเหตุบ่อยคร้ังทางการจราจรทาง
บกในเขต เทศบาล จุด 6 เลือก

1.4 สะพานในความรับผิดชอบของ เทศบาล ทั้งหมด แห่ง เลือก

1.5 สะพานในความรับผิดชอบของ เทศบาล ท่ีช ารุดเสียหาย แห่ง เลือก

1.6 จ านวนสญัญาณไฟจราจรในความรับผิดชอบในเขต
ทางของ เทศบาล จุด 21 เลือก

1.7 จ านวนสญัญาณไฟจราจรในความรับผิดชอบในเขต
ทางของ เทศบาล ท่ีช ารุดเสียหาย จุด เลือก

1.8 จ านวนไฟส่องสว่างท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบในเขตทาง
ของ เทศบาล จุด 69 เลือก

1.ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน เทศบาลต าบล นาน้อย

รายการข้อมูล หน่วย

แหล่งข้อมูล

ไม่มีบริการสาธารณะ



1.9 จ านวนไฟส่องสว่างท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบในเขตทาง
ของ เทศบาล ท่ีข  ารุดเสียหาย จุด เลือก

1.10 จ านวนสายทางคลอง และล าธารสาธารณะในความ
รับผิดชอบของ เทศบาล สาย เลือก

1.11 จ านวนสายทางคลอง และล าธารสาธารณะในความ
รับผิดชอบของ เทศบาล ท่ีน ้าไม่สามารถไหลผา่นไดป้กติ 
เช่น ล าน ้าต้ืนเขิน มีส่ิงกีดขวางทางน ้า หรือถูกบุกรุก สาย เลือก

1.12 จ านวนแหล่งน ้าสาธารณะ พ้ืนท่ี พกัน ้า หรือแกม้ลิง 
ในความรับผิดชอบของ เทศบาล แห่ง 1 เลือก

1.13 จ านวนแหล่งน ้าสาธารณะ พ้ืนท่ี พกัน ้า หรือแกม้ลิง 
ในความรับผิดชอบของ เทศบาล ท่ีช ารุดเสียหาย ต้ืนเขิน น ้า
เน่าเสีย หรือถูกบุกรุก แห่ง เลือก

1.14 จ านวนระบบสูบน ้า เคร่ืองสูบน ้า ท่ีอยูใ่นความ
รับผิดชอบของ เทศบาล เคร่ือง เลือก

1.15 จ านวนระบบสูบน ้า เคร่ืองสูบน ้า ท่ีอยูใ่นความ
รับผิดชอบของ เทศบาล ท่ีช ารุดเสียหาย เคร่ือง เลือก

1.16 จ านวนคลองส่งน ้าท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของ 
เทศบาล แห่ง เลือก



1.17 จ านวนคลองส่งน ้าท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของ 
เทศบาล ท่ีช ารุดเสียหาย แห่ง เลือก

1.18 จ านวนระบบการผลิตน ้าประปา ท่ีอยูใ่นความ
รับผิดชอบของ เทศบาล แห่ง เลือก

1.19 จ านวนระบบการผลิตน ้าประปาท่ีอยูใ่นความ
รับผิดชอบของ เทศบาล ท่ีช ารุดเสียหาย แห่ง เลือก

2.1 จ านวนอาคารสูง หรืออาคารท่ีมีความเส่ียงและความ
ล่อแหลมท่ีจะเกิดอุบติัภยัในพ้ืนท่ี เทศบาล อาคาร เลือก

3.1 จ านวนผูสู้งอายท่ีุมีปัญหาดา้นสุขภาพ หรือป่วยติดเตียง
ในพ้ืนท่ี เทศบาล คน 8 เลือก

3.2 จ านวนนกับริบาลชุมชนของ เทศบาล คน 2 เลือก

3.3 จ านวนผูสู้งอายท่ีุมีสิทธ์ิไดรั้บการสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพ
ในพ้ืนท่ี เทศบาล คน 564 เลือก

3.4 จ านวนผูสู้งอายท่ีุเป็นสมาชิกในชมรม สมาคม 
ศนูยบ์ริการทางสงัคม หรือโรงเรียนผูสู้งอายท่ีุอยูใ่นความ
รับผิดชอบของ เทศบาล คน เลือก

2. ด้านผังเมือง

3. ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวติ



3.5 จ านวนผูสู้งอายท่ีุยากไร้ท่ีอยูใ่นภาวะพ่ึงพิงในพ้ืนท่ี 
เทศบาล คน เลือก

3.6 จ านวนผูพิ้การในพ้ืนท่ี เทศบาล ท่ีมีสิทธ์ิไดรั้บการ
สงเคราะห์เบ้ียยงัชีพคนพิการ คน 70 เลือก

3.7 จ านวนผูพิ้การยากไร้ท่ีอยูใ่นภาวะพ่ึงพิงในพ้ืนท่ี 
เทศบาล ท่ีสมควรไดรั้บการช่วยเหลือดา้นปัจจยัส่ีในการ
ด ารงชีพ คน 5 เลือก

3.8 จ านวนผูติ้ดเช้ือ/ผูป่้วยเอดส์ทั้งหมดในเขตพ้ืนท่ี เทศบาล คน 1 เลือก

3.9 จ านวนสตัวท์ั้งหมดในพ้ืนท่ี เทศบาล ท่ีไดรั้บการ
ส ารวจข้ึนทะเบียนสตัว์ ตวั 470 เลือก

4.1 จ านวนศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ทั้งหมดในสงักดั เทศบาล แห่ง 1 เลือก

4.2 จ านวนเด็กทั้งหมดในศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ หรือเด็ก
อนุบาล หรือเด็กประถมศึกษาในสงักดั เทศบาล คน 30 เลือก

4.3 จ านวนเด็กดอ้ยโอกาส เด็กยากจนในพ้ืนท่ี เทศบาล ท่ีมี
การส ารวจ ตรวจสอบ หรือมีความประสงคข์อรับการ
สนบัสนุนดา้นการศึกษา คน 1 เลือก

4.4 จ านวนโรงเรียนในสงักดั เทศบาล แห่ง เลือก

4. ด้านการศึกษา

5. ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภยั



5.1 จ านวนประชากรในพ้ืนท่ี เทศบาล คน 2374 เลือก

5.2 จ านวนกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) ดา้นความ
ปลอดภยั (ของ เทศบาล ท่ีมีระบบ CCTV) ท่ีไดรั้บแจง้หรือ
ตรวจพบว่าช ารุดเสียหาย หรือไม่สามารถใชง้านได ้ท่ี
สามารถซ่อมแซมได้ กลอ้ง 3 เลือก

5.3 จ านวนเร่ืองราวร้องทุกขข์องประชาชนจากศนูยรั์บ
เร่ืองราว ร้องทุกข ์ศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพาท ศนูยย์ติุธรรม
ชุมชน ศนูยบ์ริการประชาชน ศนูยด์  ารงธรรม ศนูย ์one stop
 service หรือจากช่องทางส่ือออนไลน์อ่ืน ๆ ท่ี ส่งให้ 
เทศบาล ด าเนินการ เร่ือง 1 เลือก

7.1 ปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมดในพ้ืนท่ี เทศบาล ตนั 60 เลือก

7.2 ปริมาณขยะอนัตราย และขยะติดเช้ือทั้งหมดในพ้ืนท่ี 
เทศบาล ตนั 0.13 เลือก

7.3 จ านวนขอ้มูลค่าเฉล่ีย ๒๔ ชัว่โมง ของฝุ่ นละอองขนาด
ไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM ๒.๕) คร้ัง เลือก8. ด้านการส่งเสริมศิลปะ วฒันธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และ

โบราณสถาน

6. ด้านการส่งเสริมเศรษฐกจิชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการ

ลงทุน

7. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม



งบประมาณ รูปแบบ ไม่ได้ด าเนินการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 ในปีงบประมาณ พ.ศ

1.1 จ ำนวนพ้ืนท่ีรวมควำมเสียหำยของถนนใน
ควำมรับผิดชอบทั้งหมดของ เทศบำล ท่ีไดรั้บ
กำรบ ำรุงรักษำให้อยูใ่นสภำพท่ีใชง้ำนไดป้กติ

ตร.ม. เลือก

1.2 จ ำนวนจุดอนัตรำยท่ีเกิดอุบติัเหตุบ่อยคร้ัง
ทำงกำรจรำจรทำงบก ในเขต เทศบำล ท่ีไดรั้บ
กำรพฒันำ ปรับปรุง หรือแกไ้ขให้ปลอดภยัข้ึน

จุด เลือก

2.1 จ ำนวนสะพำนในเขตทำงในควำมรับผิดชอบ
ของเทศบำล ไดรั้บกำรบ ำรุงรักษำให้อยูใ่นสภำพ
ท่ีใชง้ำนไดป้กติ

แห่ง ไม่มีบริกำรสำธำรณะ

3.1 จ ำนวนสญัญำณไฟจรำจรในควำมรับผิดชอบ
ในเขตทำงของ เทศบำล ท่ีไดรั้บกำรบ ำรุงรักษำ
ให้อยูใ่นสภำพท่ี ใชง้ำนไดป้กติ

จุด ไม่มีบริกำรสำธำรณะ

การให้บริการสาธารณะ แบบสอบถามที ่2-1 เทศบาลต าบล นาน้อย

ภารกจิที่ 2 การบ ารุงรักษาสะพาน

ภารกจิที่ 3 สัญญาณไฟจราจร และไฟส่องสว่าง

รายการข้อมูล หน่วย จ านวน หมายเหตุ

ภารกจิที่ 1 การบ ารุงรักษาถนน



3.2 จ ำนวนไฟส่องสว่ำงในควำมรับผิดชอบใน
เขตทำงของ เทศบำล ท่ีไดรั้บกำรบ ำรุงรักษำให้
อยูใ่นสภำพท่ีใชง้ำนไดป้กติ

จุด ไม่มีบริกำรสำธำรณะ

4.1 จ ำนวนสำยทำงคลอง และล ำธำรสำธำรณะ
ในควำมรับผิดชอบของ เทศบำล ท่ีไดรั้บ กำร
ดูแลรักษำให้น ้ำสำมำรถไหลผำ่นไดไ้ม่ติดขดั 
หรือให้อยูใ่นสภำพท่ีใชง้ำนไดป้กติ

สำย ไม่มีบริกำรสำธำรณะ

4.2 จ ำนวนแหล่งน ้ำสำธำรณะ พ้ืนท่ีพกัน ้ำ หรือ
แกม้ลิงในควำมรับผิดชอบของ เทศบำล ท่ีไดรั้บ
กำรบ ำรุงรักษำให้อยูใ่นสภำพท่ี ใชง้ำนไดป้กติ

แห่ง ไม่มีบริกำรสำธำรณะ

4.3 จ ำนวนระบบสูบน ้ำ เคร่ืองสูบน ้ำ ท่ีอยูใ่น
ควำมรับผิดชอบของ เทศบำล ท่ีไดรั้บกำร
บ ำรุงรักษำให้อยูใ่นสภำพท่ีใชง้ำนไดป้กติ

เคร่ือง ไม่มีบริกำรสำธำรณะ

4.4 จ ำนวนคลองส่งน ้ำท่ีอยูใ่นควำมรับผิดชอบ
ของ เทศบำล ท่ีไดรั้บกำรบ ำรุงรักษำให้อยูใ่น
สภำพท่ีใชง้ำนไดป้กติ

แห่ง ไม่มีบริกำรสำธำรณะ

5.1 ระบบกำรผลิตน ้ำประปำท่ีอยูใ่นควำม
รับผิดชอบของ เทศบำล ท่ีไดรั้บกำรบ ำรุงรักษำ
ให้อยูใ่นสภำพท่ีใชง้ำนไดป้กติ

แห่ง ไม่มีบริกำรสำธำรณะ

ภารกจิที่ 4 คลอง ล าธาร แหล่งน า้ และระบบสูบน า้

ภารกจิที่ 5 ระบบประปา



6.1 จ ำนวนโครงกำรท่ี เทศบำล มีกำรจดัท ำ หรือ
สนบัสนุนกำรจดัท ำ ผงัเมืองรวมจงัหวดั หรือผงั
เมืองรวมเมือง หรือผงัเมืองรวมชุมชน เป็นกรอบ
ในกำรพฒันำทอ้งถ่ิน

โครงกำร เลือก

6.2 จ ำนวนโครงกำรท่ี เทศบำล มีกำรควบคุมกำร
ใชป้ระโยชน์ท่ีดินและกำรพฒันำให้เป็นไปตำมผงั
เมืองรวมจงัหวดั หรือผงัเมืองรวมเมือง หรือผงั
เมืองรวมชุมชน

โครงกำร เลือก

7.1 จ ำนวนอำคำรสูง หรืออำคำรท่ีมีควำมเส่ียง
และควำมล่อแหลมท่ีจะเกิดอุบติัภยัท่ีไดรั้บกำร
รณรงคส่์งเสริมและแกไ้ขให้ถูกตอ้ง

อำคำร ไม่มีบริกำรสำธำรณะ

7.2 จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมท่ี เทศบำล จดั
อบรมให้ควำมรู้แก่ประชำชนเก่ียวกบัควำมเส่ียง
ภยัต่ำงๆ ในอำคำรสูง หรืออำคำรท่ีมีควำมเส่ียงภยั
 หรือในชุมชน เช่น กำรซอ้มหนีไฟ กำรซอ้ม
ดบัเพลิง แผน่ดินไหว เป็นตน้

โครงกำร เลือก

ภารกจิที่ 6 ด้านผังเมือง

ภารกจิที่ 7 การรณรงค์ส่งเสริมการประกอบอาคาร



งบประมาณ รูปแบบ ไม่ได้ด าเนินการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 ในปีงบประมาณ พ.ศ

8.1 ผูสู้งอายท่ีุมีปัญหาดา้นสุขภาพหรือป่วยติด
เตียงท่ีไดรั้บการดูแลดา้นสุขภาพจาก เทศบาล

คน 28 150000 อปท. ด าเนินการเอง

8.2 จ านวนโครงการส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายท่ีุมี
ปัญหาดา้นสุขภาพ หรือป่วยติดเตียงท่ี เทศบาล 
ด าเนินการ

โครงการ 1 0 อปท. ด าเนินการเอง

8.3 จ านวนคร้ังท่ี เทศบาล ส่งนกับริบาลชุมชนเขา้
ร่วมอบรมกบักระทรวงสาธารณสุขหรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

คร้ัง 20 10000 อปท. ด าเนินการเอง

8.4 จ านวนผูสู้งอายท่ีุไดรั้บการสงเคราะห์เบ้ียยงั
ชีพผูสู้งอายใุนเขตพ้ืนท่ี เทศบาล

คน 564 5078900 อปท. ด าเนินการเอง

ภารกจิที ่8 การส่งเสริมพฒันาคุณภาพชีวติผู้สูงอายุ

การให้บริการสาธารณะ แบบสอบถามที ่2-1 เทศบาลต าบล นาน้อย

รายการข้อมูล หน่วย จ านวน หมายเหตุ



8.5 ผูสู้งอายท่ีุเป็นสมาชิกในชมรม หรือสมาคม 
ศูนยบ์ริการทางสงัคม โรงเรียนผูสู้งอายท่ีุอยูใ่น
ความรับผิดชอบของ เทศบาล ท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ ท่ีชมรม หรือสมาคม ศูนยบ์ริการทางสงัคม
 โรงเรียนผูสู้งอายท่ีุอยูใ่นความรับผิดชอบของ 
เทศบาล จดัข้ึน

คน ไม่มีบริการ
สาธารณะ

8.6 จ านวนโครงการท่ี เทศบาล ให้การสนบัสนุน
แก่ผูสู้งอายใุนการจดักิจกรรมนนัทนาการต่างๆ 
หรือการออกก าลงักาย

โครงการ 1 0 อปท. ด าเนินการเอง

8.7 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล
เก่ียวกบัการส่งเสริมอาชีพ การเพ่ิมรายไดใ้ห้แก่
ผูสู้งอายุ

โครงการ 1 0 อปท. ด าเนินการเอง

8.8 จ านวนผูสู้งอายท่ีุยากไร้ท่ีอยูใ่นภาวะพ่ึงพิงท่ี
ไดรั้บการช่วยเหลือสนบัสนุน หรือประสานงาน 
และสงเคราะห์ให้เขา้สู่สถานสงเคราะห์คนชรา

คน ไม่มีบริการ
สาธารณะ

9.1 จ านวนผูพิ้การท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนตาม 
พ.ร.บ. ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ และไดรั้บการสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพ
คนพิการจาก เทศบาล

คน 70 56000 อปท. ด าเนินการเอง

ภารกจิที ่9 การส่งเสริมพฒันาคุณภาพชีวติผู้พกิาร



9.2 จ านวนผูพิ้การยากไร้ท่ีอยูใ่นภาวะพ่ึงพิงท่ี 
เทศบาล เขา้ไปช่วยเหลือสนบัสนุนหรือประสาน
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งให้เขา้ไปด าเนินการ
ช่วยเหลือสนบัสนุนปัจจยัส่ีในการด ารงชีพ

คน 5 2500 อปท. ด าเนินการเอง

10.1 จ านวนผูติ้ดเช้ือ/ผูป่้วยเอดส์ท่ีไดรั้บการ
สงเคราะห์เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์

คน 1 6000 อปท. ด าเนินการเอง

11.1 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล 
ในการส่งเสริม ป้องกนั ควบคุม เฝ้าระวงัป้องกนั
โรคประจ าถ่ิน หรือการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

โครงการ 7 100000 อปท. ด าเนินการเอง

11.2 จ านวนสตัวท่ี์ไดรั้บการส ารวจข้ึนทะเบียน
สตัวแ์ละฉีดวคัซีนสุนขับา้ หรือท าหมนัตาม
โครงการสตัวป์ลอดโรค คนปลอดภยั จากโรค
พิษสุนขับา้ฯ

ตวั 470 1410 อปท. ด าเนินการเอง

12.1 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล 
ในการตรวจสุขาภิบาลอาหารหรือสถานประกอบ
กิจการอาหารในพ้ืนท่ี

โครงการ 1 0 อปท. ด าเนินการเอง

ภารกจิที ่10 การส่งเสริมพฒันาคุณภาพชีวติผู้ติดเช้ือผู้ป่วยเอดส์

ภารกจิที ่11 การสาธารณสุขมูลฐาน

ภารกจิที ่12 การส่งเสริมสถานประกอบการอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหาร

ปลอดภัย



งบประมาณ รูปแบบ ไม่ได้ด าเนินการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 ในปีงบประมาณ พ.ศ

13.1 จ ำนวนศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กในสงักดั เทศบำล
 ท่ีผำ่นกำรประเมินมำตรฐำนสถำนพฒันำเด็ก
ปฐมวยัแห่งชำติ

แห่ง 1 0 อปท. 
ด ำเนินกำรเอง

13.2 จ ำนวนเด็กทั้งหมดในศูนยพ์ฒันำเด็กเล็ก 
หรือเด็กอนุบำล หรือเด็กประถมศึกษำในสงักดั 
เทศบำล ท่ีไดรั้บอำหำรเสริม (นม) ครบถว้น

คน 58 117925.60 อปท. 
ด ำเนินกำรเอง

13.3 จ ำนวนเด็กทั้งหมดในศูนยพ์ฒันำเด็กเล็ก 
หรือเด็กอนุบำล หรือเด็กประถมศึกษำในสงักดั 
เทศบำล ท่ีไดรั้บอำหำรกลำงวนัท่ีมีคุณค่ำ ทำง
โภชนำกำรครบถว้น

คน 58 126400 อปท. 
ด ำเนินกำรเอง

13.4 จ ำนวนเด็กดอ้ยโอกำส เด็กยำกจน ท่ีไดรั้บ
กำรสนบัสนุน ดำ้นกำรศึกษำ หรือดำ้นกำรเงินจำก
 เทศบำล หรือวสัดุอุปกรณ์จำก เทศบำล

คน เลือก

การให้บริการสาธารณะ แบบสอบถามที ่2-3 เทศบาลต าบล นาน้อย

รายการข้อมูล หน่วย จ านวน หมายเหตุ

ภารกจิที ่13 การพฒันาการศึกษา



13.5 จ ำนวนโรงเรียนในสงักดั เทศบำล ท่ีจดักำร
เรียนกำรสอนในระบบสองภำษำ หรือหลกัสูตร
สองภำษำ

แห่ง ไม่มีบริกำร
สำธำรณะ

13.6 จ ำนวนกิจกรรม หรือโครงกำรเก่ียวกบักำร
ส่งเสริมอำชีพในโรงเรียนสงักดั เทศบำล หรือ
โรงเรียนในสงักดัอ่ืนท่ี เทศบำล ให้กำรสนบัสนุน

โครงกำร เลือก



งบประมาณ รูปแบบ ไม่ได้ด าเนินการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 ในปีงบประมาณ พ.ศ

14.1 จ ำนวนแผนป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั
ประเภทส ำคญัท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีท่ี เทศบำล ได้
ด ำเนินกำร

ฉบบั 4 0 อปท. 
ด ำเนินกำรเอง

14.2 จ ำนวนอำสำสมคัรป้องกนัภยัฝ่ำยพลเรือน 
(อปพร.) ท่ี เทศบำล สนบัสนุนให้จดัตั้งข้ึน 
รวมทั้งจ  ำนวนอำสำสมคัรป้องกนั สำธำรณภยั
ของมูลนิธิ สมำคม สมำชิก ชมรม รูปแบบอ่ืน 
ท่ีตั้งข้ึนถูกตอ้งตำมกฎหมำย ในเขตพ้ืนท่ี เทศบำล

คน 10 0 อปท. 
ด ำเนินกำรเอง

14.3 จ ำนวนกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) 
ดำ้นควำมปลอดภยั (ของ เทศบำล ท่ีมีระบบ 
CCTV) ท่ีช ำรุดเสียหำย และสำมำรถซ่อมแซมได้
 ท่ีไดรั้บกำรซ่อมแซมให้สำมำรถใชง้ำนไดป้กติ

กลอ้ง 3 0 อปท. 
ด ำเนินกำรเอง

การให้บริการสาธารณะ แบบสอบถามที ่2-4 เทศบาลต าบล นาน้อย

รายการข้อมูล หน่วย จ านวน หมายเหตุ

ภารกจิที ่14 การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย



15.1 จ ำนวนศูนยรั์บเร่ืองรำวร้องทกุข ์ศูนยไ์กล่
เกล่ียขอ้พิพำท ศูนยย์ติุธรรมชุมชน ศูนยบ์ริกำร
ประชำชน ศูนยด์  ำรงธรรม ศูนย ์one stop service
 หรือจำกช่องทำงส่ือออนไลน์อ่ืน ๆ ท่ี เทศบำล 
จดัให้มี หรือด ำเนินกำร

แห่ง 1 0 อปท. 
ด ำเนินกำรเอง

15.2 จ ำนวนเร่ืองรำวร้องทกุขข์องประชำชนจำก
ศูนยรั์บเร่ืองรำวร้องทกุข ์ศูนยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำท 
ศูนยย์ติุธรรมชุมชน ศูนยบ์ริกำรประชำชน ศูนย์
ด ำรงธรรม ศูนย ์one stop service หรือจำก
ช่องทำงส่ือออนไลน์อ่ืน ๆ ท่ีส่งให้ เทศบำล 
ด ำเนินกำร และไดรั้บกำรให้ควำมช่วยเหลือจำก 
เทศบำล หรือกำรประสำนงำนหน่วยงำนท่ี
เก่ียวขอ้งด ำเนินกำรต่อไป

เร่ือง 1 0 อปท. 
ด ำเนินกำรเอง

ภารกจิที ่15 การจัดการความขดัแย้ง



งบประมาณ รูปแบบ ไม่ได้ด าเนินการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 ในปีงบประมาณ พ.ศ

16.1 จ ำนวนโครงกำรท่ี เทศบำล มีกำรสนบัสนุน
งบประมำณ หรือสนบัสนุน ส่งเสริมอ่ืน ๆ ให้แก่
กลุ่มอำชีพกลุ่มวิสำหกิจชุมชน กลุ่มกำรทอ่งเท่ียว
 ฯลฯ เพ่ือพฒันำประสิทธิภำพกำรแปรรูปตลำด

โครงกำร เลือก

16.2 จ ำนวนโครงกำรหรือกิจกรรมท่ี เทศบำล 
ด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรส่งเสริมอำชีพ เช่น 
เกษตรกรรม ประมงปศุสตัว ์หรืออำชีพใหม่ เป็น
ตน้

โครงกำร 2 0 อปท. ด ำเนินกำรเอง

16.3 จ ำนวนโครงกำรท่ี เทศบำล จดัให้มีหรือ
ส่งเสริม ศูนยแ์สดงสินคำ้ชุมชน ศูนยจ์  ำหน่ำย
สินคำ้ ตลำดนดั ตลำดชุมชน ถนนคนเดิน ถนน
วฒันธรรม ตลำดน ้ำ หรือตลำดเก่ำ เป็นตน้

โครงกำร 2 30000 อปท. ด ำเนินกำรเอง

การให้บริการสาธารณะ แบบสอบถามที ่2-5 เทศบาลต าบล นาน้อย

รายการข้อมูล หน่วย จ านวน หมายเหตุ

ภารกจิที ่16 การส่งเสริมเศรษฐกจิชุมชน อาชีพ การท่องเทีย่ว และการลงทุน



16.4 จ ำนวนโครงกำร หรือกิจกรรมของ เทศบำล 
เก่ียวกบักำรพฒันำ หรือฟ้ืนฟูแหล่งทอ่งเท่ียว
เส่ือมโทรมให้มีสภำพท่ีเหมำะสม ต่อกำรทอ่งเท่ียว

โครงกำร เลือก

16.5 จ ำนวนโครงกำร หรือกิจกรรมของ เทศบำล 
เพ่ือกระตุน้ หรือส่งเสริมกำรทอ่งเท่ียว และกำร
ให้ควำมรู้เก่ียวกบัประวติัควำมเป็นมำของแหล่ง
ทอ่งเท่ียว

โครงกำร เลือก

16.6 จ ำนวนโครงกำร หรือกิจกรรมของ เทศบำล 
ในกำรให้ค  ำปรึกษำ และสนบัสนุนกำรจดัตั้งกลุ่ม
อำชีพ หรือกลุ่มเกษตรกร หรือกลุ่มต่ำง ๆ เพ่ือ
ส่งเสริมอำชีพหรือกำรสร้ำงงำน

โครงกำร 3 0 อปท. ด ำเนินกำรเอง

16.7 จ ำนวนโครงกำร หรือกิจกรรมของ เทศบำล 
ในกำรให้ค  ำปรึกษำทั้งท่ีส ำนกังำน เทศบำล หรือ
ช่องทำงส่ือออนไลน์ต่ำง ๆ เก่ียวกบักำรขอ
ใบอนุญำตจดทะเบียนพำณิชย ์หรือกำรส่งเสริม
กำรลงทนุในพ้ืนท่ี

โครงกำร เลือก



งบประมาณ รูปแบบ ไม่ได้ด าเนินการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 ในปีงบประมาณ พ.ศ

17.1 ปริมาณขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ี เทศบาล ท่ีถูก
ก าจดัอยา่งถูกสุขลกัษณะ

ตนั 46 120000 อปท. ด าเนินการเอง

17.2 ปริมาณขยะอนัตราย และขยะติดเช้ือในพ้ืนท่ี
 เทศบาล ท่ีถูกส่งต่อไปก าจดัอยา่งถูกสุขลกัษณะ

ตนั 0.13 0 ท าร่วมกบัส่วนราชการ

17.3 จ านวนโครงการ หรือกิจกรรมของ เทศบาล 
ในการอนุรักษดู์แลรักษาแหล่งน ้าธรรมชาติ ล า
น ้าธรรมชาติ ทรัพยากรชายฝ่ัง หรือการจดัการ
เก่ียวกบัปัญหาวชัพืช ผกัตบชวา ปัญหาน ้าเน่าเสีย
 การก าจดัน ้าเสีย เป็นตน้

โครงการ 1 5000 อปท. ด าเนินการเอง

17.4 จ านวนโครงการของ เทศบาล ในการอบรม
หรือประชาสมัพนัธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน
เก่ียวกบัการดูแลรักษาป่า ภยัจากไฟป่า การ
ป้องกนัไฟป่า การเผาในท่ีโล่ง ภยัจากการเผาในท่ี
โล่ง เป็นตน้

โครงการ เลือก

การให้บริการสาธารณะ แบบสอบถามที ่2-6 เทศบาลต าบล นาน้อย

รายการข้อมูล หน่วย จ านวน หมายเหตุ

ภารกจิที ่17 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม



17.5 จ านวนคร้ังท่ี เทศบาล จดัส่งอาสาสมคัร
ป้องกนัไฟป่าเขา้ร่วมอบรมกบัหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง

คร้ัง เลือก

17.6 จ านวนโครงการ หรือกิจกรรมของ เทศบาล 
ในการจดัการเก่ียวกบัค่าฝุ่ น PM ๒.๕

โครงการ เลือก

17.7 จ านวนขอ้มูลค่าเฉล่ีย ๒๔ ชัว่โมง ของฝุ่ น
ละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM ๒.๕) 
ผา่นเกณฑม์าตรฐานของเทศบาล

คร้ัง ไม่มีบริการ
สาธารณะ

18.1 จ านวนโครงการ หรือกิจกรรมของ เทศบาล 
ในการส่งเสริมหรืออนุรักษศิ์ลปะ วฒันธรรม 
ประเพณีทอ้งถ่ิน หรือภูมิปัญญาชาวบา้น

โครงการ 3 60000 อปท. ด าเนินการเอง

18.2 จ านวนแหล่งการเรียนรู้ในทอ้งถ่ินเก่ียวกบั
ศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
และโบราณสถาน ท่ีไดรั้บการส่งเสริมหรือ
สนบัสนุนจาก เทศบาล

แห่ง เลือก

ภารกจิที ่18 การส่งเสริมศิลปะ วฒันธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน



เกณฑ์ช้ีวดั ค่าเป้าหมาย (%)

กรอบการ

ประเมิน (1)

การจัดบริการ

สาธารณะ (2)

(2) เทียบ กบั 

(1) % ผลการประเมิน

ไม่ไดด้ ำเนินกำร

ในปีงบประมำณ พ.ศ

ไม่ไดด้ ำเนินกำร

ในปีงบประมำณ พ.ศ

3. ร้อยละของสะพำนในเขตทำงในควำมรับผิดชอบ
ของ เทศบำล ท่ีไดรั้บกำรบ ำรุงรักษำให้อยูใ่นสภำพท่ี
ใชง้ำนไดป้กติ

80 0 - - ไม่มีบริกำรสำธำรณะ

4. ร้อยละของสญัญำณไฟจรำจรในควำมรับผิดชอบ
ในเขตทำงของ เทศบำล ท่ีช ำรุดเสียหำยและไดรั้บ
กำรบ ำรุงรักษำให้อยูใ่นสภำพใชง้ำนไดป้กติ

100 0 - - ไม่มีบริกำรสำธำรณะ

บริการสาธารณะ

ด้านที่ 1 โครงสร้างพืน้ฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง

ภารกจิที่ 1 การบ ารุงรักษาถนน

1 1. ร้อยละของถนนในควำมรับผิดชอบทั้งหมดของ 
เทศบำล ท่ีไดรั้บกำรบ ำรุงรักษำให้อยูใ่นสภำพท่ีใช้
งำนไดป้กติ

80 5000 - -

ภารกจิที่ 2 การบ ารุงรักษาสะพาน

1

ภารกจิที่ 3 สัญญาณไฟจราจร และไฟส่องสว่าง

1

1 2. ร้อยละของจ ำนวนจุดอนัตรำยท่ีเกิดอุบติัเหตุ
บ่อยคร้ังทำงกำรจรำจรทำงบก ในเขต เทศบำล ท่ี
ไดรั้บกำรพฒันำ ปรับปรุง หรือแกไ้ขให้ปลอดภยัข้ึน

75 6 - -

สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ



5. ร้อยละของจ ำนวนไฟส่องสว่ำงในควำม
รับผิดชอบในเขตทำงของ เทศบำล ท่ีไดรั้บกำร
บ ำรุงรักษำให้อยูใ่นสภำพท่ีใชง้ำนไดป้กติ

100 0 - - ไม่มีบริกำรสำธำรณะ

6. ร้อยละของจ ำนวนสำยทำงคลอง และล ำธำร
สำธำรณะ ในควำมรับผิดชอบของ เทศบำล ท่ีไดรั้บ
กำรดูแลรักษำให้น ้ำสำมำรถไหลผำ่นไดไ้ม่ติดขดั 
หรือให้อยูใ่นสภำพท่ีใชง้ำนไดป้กติ

90 0 - - ไม่มีบริกำรสำธำรณะ

7. ร้อยละของจ ำนวนแหล่งน ้ำสำธำรณะ พ้ืนท่ีพกัน ้ำ
 หรือแกม้ลิงในควำมรับผิดชอบของ เทศบำล ท่ี
ไดรั้บกำรบ ำรุงรักษำให้อยูใ่นสภำพท่ีใชง้ำนไดป้กติ

90 0 - - ไม่มีบริกำรสำธำรณะ

8. ร้อยละของจ ำนวนระบบสูบน ้ำ เคร่ืองสูบน ้ำ ท่ีอยู่
ในควำมรับผิดชอบของ เทศบำล ท่ีไดรั้บกำร
บ ำรุงรักษำให้อยูใ่นสภำพท่ีใชง้ำนไดป้กติ

90 0 - - ไม่มีบริกำรสำธำรณะ

9. ร้อยละของจ ำนวนคลองส่งน ้ำท่ีอยูใ่นควำม
รับผิดชอบของ เทศบำล ท่ีช ำรุดเสียหำยและไดรั้บ
กำรบ ำรุงรักษำให้อยูใ่นสภำพท่ีใชง้ำนไดป้กติ

90 0 - - ไม่มีบริกำรสำธำรณะ1

ภารกจิที่ 5 ระบบประปา

1

ภารกจิที่ 4 คลอง ล าธาร แหล่งน า้ และระบบสูบน า้

1

1

1



10. ร้อยละของระบบกำรผลิตน ้ำประปำท่ีอยูใ่นควำม
รับผิดชอบของ เทศบำล ท่ีไดรั้บกำรบ ำรุงรักษำให้อยู่
ในสภำพท่ีใชง้ำนไดป้กติ

95 0 - - ไม่มีบริกำรสำธำรณะ

ไม่ไดด้ ำเนินกำร

ในปีงบประมำณ พ.ศ

ไม่ไดด้ ำเนินกำร

ในปีงบประมำณ พ.ศ

13. ร้อยละของจ ำนวนอำคำรสูง หรืออำคำรท่ีมีควำม
เส่ียงและควำมล่อแหลมท่ีจะเกิดอุบติัภยัท่ีไดรั้บกำร
รณรงคส่์งเสริมและแกไ้ขให้ถูกตอ้ง

90 0 - - ไม่มีบริกำรสำธำรณะ

ไม่ไดด้ ำเนินกำร

ในปีงบประมำณ พ.ศ

1

ภารกจิที่ 6 ด้านผังเมือง

2 12. จ ำนวนโครงกำรท่ี เทศบำล มีกำรควบคุมกำรใช้
ประโยชน์ท่ีดินและกำรพฒันำให้เป็นไปตำมผงัเมือง
รวมจงัหวดั หรือผงัเมืองรวมเมือง หรือผงัเมืองรวม

1 1 - -

2 11. จ ำนวนโครงกำรท่ี เทศบำล มีกำรจดัท ำ หรือ
สนบัสนุนกำรจดัท ำผงัเมืองรวมจงัหวดั หรือผงัเมือง
รวมเมือง หรือผงัเมืองรวมชุมชน เป็นกรอบในกำร

1 1 - -

ภารกจิที่ 7 การรณรงค์ส่งเสริมการประกอบอาคาร

2

2 14. จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมท่ี เทศบำลจดัอบรมให้
ควำมรู้แก่ประชำชนเก่ียวกบัควำมเส่ียงภยัต่ำงๆ ใน
อำคำรสูง หรืออำคำรท่ีมีควำมเส่ียงภยั หรือในชุมชน 
เช่น กำรซอ้มหนีไฟ กำรซอ้มดบัเพลิง แผน่ดินไหว 

1 1 - -

ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวติ

ภารกจิที่ 8 การส่งเสริมพฒันาคุณภาพชีวติผู้สูงอายุ



15. ร้อยละของผูสู้งอำยท่ีุมีปัญหำดำ้นสุขภำพหรือ
ป่วยติดเตียงท่ีไดรั้บกำรดูแลดำ้นสุขภำพจำก เทศบำล

90 8 28 350 สูงกว่ำค่ำเป้ำหมำย

16. จ ำนวนโครงกำรส่งเสริมสุขภำพผูสู้งอำยท่ีุมี
ปัญหำดำ้นสุขภำพ หรือป่วยติดเตียงท่ี เทศบำล 
ด ำเนินกำร

1 1 1 100 เท่ำกบัค่ำเป้ำหมำย

17. จ ำนวนคร้ังท่ี เทศบำล ส่งนกับริบำลชุมชนเขำ้
ร่วมอบรมกบักระทรวงสำธำรณสุขหรือหน่วยงำนท่ี
เก่ียวขอ้ง

1 1 20 2000 สูงกว่ำค่ำเป้ำหมำย

18. ร้อยละของจ ำนวนผูสู้งอำยท่ีุไดรั้บกำรสงเครำะห์
เบ้ียยงัชีพผูสู้งอำยใุนเขตพ้ืนท่ี เทศบำล

100 564 564 100 เท่ำกบัค่ำเป้ำหมำย

19. ร้อยละของผูสู้งอำยท่ีุเป็นสมำชิกในชมรม หรือ
สมำคม ศนูยบ์ริกำรทำงสงัคม โรงเรียนผูสู้งอำยท่ีุอยู่
ในควำมรับผิดชอบของ เทศบำล ท่ีเขำ้ร่วมกิจกรรม
ต่ำง ๆ ท่ีชมรม สมำคม ศนูยบ์ริกำรทำงสงัคม หรือ
โรงเรียนผูสู้งอำยท่ีุอยูใ่นควำมรับผิดชอบของ 
เทศบำล จดัข้ึน

50 0 - - ไม่มีบริกำรสำธำรณะ

20. จ ำนวนโครงกำรท่ี เทศบำล ให้กำรสนบัสนุนแก่
ผูสู้งอำยใุนกำรจดักิจกรรมนนัทนำกำรต่ำงๆ หรือ
กำรออกก ำลงักำย

1 1 1 100 เท่ำกบัค่ำเป้ำหมำย

3

3

3

3

3

3



21. จ ำนวนโครงกำรหรือกิจกรรมของ เทศบำล
เก่ียวกบักำรส่งเสริมอำชีพ กำรเพ่ิมรำยไดใ้ห้แก่
ผูสู้งอำยุ

1 1 1 100 เท่ำกบัค่ำเป้ำหมำย

22. ร้อยละของผูสู้งอำยท่ีุยำกไร้ท่ีอยูใ่นภำวะพ่ึงพิงท่ี
ไดรั้บกำรช่วยเหลือสนบัสนุน หรือประสำนงำน 
และสงเครำะห์ให้เขำ้สู่สถำนสงเครำะห์คนชรำ

80 0 - - ไม่มีบริกำรสำธำรณะ

23. ร้อยละของผูพิ้กำรท่ีไดรั้บกำรข้ึนทะเบียนตำม 
พ.ร.บ. ส่งเสริมและพฒันำคุณภำพชีวิตคนพิกำร พ.ศ.
 ๒๕๕๐ และไดรั้บกำรสงเครำะห์เบ้ียยงัชีพคนพิกำร
จำก เทศบำล

100 70 70 100 เท่ำกบัค่ำเป้ำหมำย

24. ร้อยละของผูพิ้กำรยำกไร้ท่ีอยูใ่นภำวะพ่ึงพิงท่ี 
เทศบำล เขำ้ไปช่วยเหลือสนบัสนุนหรือประสำน
หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งให้เขำ้ไปด ำเนินกำรช่วยเหลือ
สนบัสนุนปัจจยัส่ีในกำรด ำรงชีพ

100 5 5 100 เท่ำกบัค่ำเป้ำหมำย

25. ร้อยละของผูติ้ดเช้ือ/ผูป่้วยเอดส์ท่ีไดรั้บกำร
สงเครำะห์เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์

100 1 1 100 เท่ำกบัค่ำเป้ำหมำย

3

3

ภารกจิที่ 9 การส่งเสริมพฒันาคุณภาพชีวติผู้พกิาร

3

3

ภารกจิที่ 10 การส่งเสริมพฒันาคุณภาพชีวติผู้ติดเช้ือผู้ป่วยเอดส์

3



26. จ ำนวนโครงกำรหรือกิจกรรมของ เทศบำล ใน
กำรส่งเสริม ป้องกนั ควบคุม เฝ้ำระวงัป้องกนัโรค
ประจ ำถ่ิน หรือกำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อ

1 1 7 700 สูงกว่ำค่ำเป้ำหมำย

27. ร้อยละของสตัวไ์ดรั้บกำรส ำรวจ ข้ึนทะเบียน
สตัวแ์ละฉีดวคัซีนสุนขับำ้ตำมโครงกำรสตัวป์ลอด
โรคคนปลอดภยั จำกโรคพิษสุนขับำ้ฯ

100 470 470 100 เท่ำกบัค่ำเป้ำหมำย

28. จ ำนวนโครงกำรหรือกิจกรรมของ เทศบำล ใน
กำรตรวจสุขำภิบำลอำหำรหรือสถำนประกอบ
กิจกำรอำหำรในพ้ืนท่ี

1 1 1 100 เท่ำกบัค่ำเป้ำหมำย

29. ร้อยละของศนูยพ์ฒันำเด็กเลก็ในสงักดั เทศบำล 
ท่ีผำ่นกำรประเมินมำตรฐำนสถำนพฒันำเด็กปฐมวยั
แห่งชำติ

100 1 1 100 เท่ำกบัค่ำเป้ำหมำย

30. ร้อยละของเด็กในศนูยพ์ฒันำเด็กเลก็ หรืออนุบำล
 หรือประถมศึกษำ ในสงักดั เทศบำลท่ีไดรั้บอำหำร
เสริม (นม) ครบถว้น

100 30 58 193.33 สูงกว่ำค่ำเป้ำหมำย

ภารกจิที่ 11 การสาธารณสุขมูลฐาน

3

3

ภารกจิที่ 12 การส่งเสริมสถานประกอบการอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภยั

3

ด้านที่ 4 ด้านการศึกษา

ภารกจิที่ 13 การพฒันาการศึกษา

4

4



31. ร้อยละของเด็กในศนูยพ์ฒันำเด็กเลก็ หรืออนุบำล
 หรือประถมศึกษำ ในสงักดั เทศบำลท่ีไดรั้บอำหำร
กลำงวนัท่ีมีคุณค่ำ ทำงโภชนำกำรครบถว้น

100 30 58 193.33 สูงกว่ำค่ำเป้ำหมำย

ไม่ไดด้ ำเนินกำร

ในปีงบประมำณ พ.ศ

33. ร้อยละของโรงเรียนในสงักดั เทศบำล ท่ีจดักำร
เรียนกำรสอนในระบบสองภำษำ หรือหลกัสูตรสอง
ภำษำ

85 0 - - ไม่มีบริกำรสำธำรณะ

ไม่ไดด้ ำเนินกำร

ในปีงบประมำณ พ.ศ

35. เทศบำล มีกำรจดัท ำแผนป้องกนัและบรรเทำ สำ
ธำรณภยัประเภทส ำคญัท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี

1 1 4 400 สูงกว่ำค่ำเป้ำหมำย

36. ร้อยละของจ ำนวนอำสำสมคัรป้องกนัภยัฝ่ำยพล
เรือน (อปพร.) ท่ี เทศบำล สนบัสนุนให้จดัตั้งข้ึน 
รวมทั้งจ  ำนวนอำสำสมคัรป้องกนัสำธำรณภยัของ
มูลนิธิ สมำคม สมำชิก ชมรม รูปแบบอ่ืน ท่ีตั้งข้ึน
ถูกตอ้งตำมกฎหมำย ในเขตพ้ืนท่ี เทศบำล

2 2374 10 0.42 กำรพฒันำในอนำคต

4

4 32. ร้อยละของเด็กดอ้ยโอกำส เด็กยำกจนท่ีไดรั้บ
กำรสนบัสนุนดำ้นกำรศึกษำ หรือดำ้นกำรเงินจำก 
เทศบำล หรือวสัดุอุปกรณ์จำก เทศบำล

100 1 -

ด้านที่ 5 ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภยั

ภารกจิที่ 14 การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

5

5

-

4

4 34. จ ำนวนกิจกรรม หรือโครงกำรเก่ียวกบักำร
ส่งเสริมอำชีพในโรงเรียนสงักดั เทศบำล หรือ
โรงเรียนในสงักดัอ่ืนท่ี เทศบำล ให้กำรสนบัสนุน

1 1 - -



37. ร้อยละของจ ำนวนกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด 
(CCTV) ดำ้นควำมปลอดภยั (ของ เทศบำล ท่ีมีระบบ
 CCTV) ท่ีช ำรุดเสียหำยและสำมำรถซ่อมแซมได ้ท่ี
ไดรั้บกำรซ่อมแซมให้สำมำรถใชง้ำนไดป้กติ

100 3 3 100 เท่ำกบัค่ำเป้ำหมำย

38. จ ำนวนศนูยรั์บเร่ืองรำวร้องทุกข ์ศนูยไ์กล่เกล่ีย
ขอ้พิพำท ศนูยย์ติุธรรมชุมชน ศนูยบ์ริกำรประชำชน 
ศนูยด์  ำรงธรรม ศนูย ์one stop service หรือจำก
ช่องทำงส่ือออนไลน์อ่ืน ๆ ท่ี เทศบำล จดัให้มี หรือ
ด ำเนินกำร

1 1 1 100 เท่ำกบัค่ำเป้ำหมำย

39. ร้อยละของจ ำนวนเร่ืองรำวร้องทุกขข์อง
ประชำชนจำกศนูยรั์บเร่ืองรำวร้องทุกข ์ศนูยไ์กล่
เกล่ียขอ้พิพำท ศนูยย์ติุธรรมชุมชน ศนูยบ์ริกำร
ประชำชน ศนูยด์  ำรงธรรม ศนูย ์one stop service 
หรือจำกช่องทำงส่ือออนไลน์อ่ืน ๆ ท่ีส่งให้ เทศบำล 
ด ำเนินกำร และไดรั้บกำรให้ควำมช่วยเหลือจำก 
เทศบำล หรือกำรประสำนงำนหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง
ด ำเนินกำรต่อไป

90 1 1 100 สูงกว่ำค่ำเป้ำหมำย

5

ภารกจิที่ 15 การจัดการความขัดแย้ง

5

5

ด้านที่ 6 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกจิชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุน



ไม่ไดด้ ำเนินกำร

ในปีงบประมำณ พ.ศ

41. จ ำนวนโครงกำรหรือกิจกรรมท่ี เทศบำล 
ด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรส่งเสริมอำชีพ เช่น 
เกษตรกรรม ประมงปศสุตัว ์หรืออำชีพใหม่ เป็นตน้

1 1 2 200 สูงกว่ำค่ำเป้ำหมำย

42. จ ำนวนโครงกำรท่ี เทศบำล จดัให้มีหรือส่งเสริม 
ศนูยแ์สดงสินคำ้ชุมชน ศนูยจ์  ำหน่ำยสินคำ้ ตลำดนดั
 ตลำดชุมชน หรือถนนคนเดิน ถนนวฒันธรรม 
ตลำดน ้ำ หรือตลำดเก่ำ เป็นตน้

1 1 2 200 สูงกว่ำค่ำเป้ำหมำย

ไม่ไดด้ ำเนินกำร

ในปีงบประมำณ พ.ศ

ไม่ไดด้ ำเนินกำร

ในปีงบประมำณ พ.ศ

45. จ ำนวนโครงกำร หรือกิจกรรมของ เทศบำล ใน
กำรให้ค  ำปรึกษำ และสนบัสนุนกำรจดัตั้งกลุ่มอำชีพ
 หรือกลุ่มเกษตรกร หรือกลุ่มต่ำง ๆ เพ่ือส่งเสริม
อำชีพหรือกำรสร้ำงงำน

1 1 3 300 สูงกว่ำค่ำเป้ำหมำย

ไม่ไดด้ ำเนินกำร

ในปีงบประมำณ พ.ศ

ภารกจิที่ 16 การส่งเสริมเศรษฐกจิชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุน

6 40. จ ำนวนโครงกำรท่ี เทศบำล มีกำรสนบัสนุน
งบประมำณ หรือสนบัสนุน ส่งเสริมอ่ืน ๆ ให้แก่
กลุ่มอำชีพกลุ่มวิสำหกิจชุมชน กลุ่มกำรท่องเท่ียว 

1 1 - -

- -

6 44. จ ำนวนโครงกำร หรือกิจกรรมของ เทศบำล เพ่ือ
กระตุน้ หรือส่งเสริมกำรท่องเท่ียว และกำรให้ควำมรู้
เก่ียวกบัประวติัควำมเป็นมำของแหล่งท่องเท่ียว

1 1 - -

6

6

6 43. จ ำนวนโครงกำร หรือกิจกรรมของ เทศบำล 
เก่ียวกบักำรพฒันำ หรือฟ้ืนฟแูหล่งท่องเท่ียวเส่ือม
โทรมให้มีสภำพท่ีเหมำะสม ต่อกำรท่องเท่ียว

1 1

-

6

6 46. จ ำนวนโครงกำร หรือกิจกรรมของ เทศบำล ใน
กำรให้ค  ำปรึกษำทั้งท่ีส ำนกังำน เทศบำล หรือ
ช่องทำงส่ือออนไลน์ต่ำง ๆ เก่ียวกบักำรขอ

1 1 -



47. ร้อยละของปริมำณขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ี เทศบำล 
ท่ีถูกก ำจดัอยำ่งถูกสุขลกัษณะ

90 60 46 76.67 กำรพฒันำในอนำคต

48. ร้อยละของปริมำณขยะอนัตรำย และขยะติดเช้ือ
ในพ้ืนท่ี เทศบำล ท่ีถูกส่งต่อไปก ำจดัอยำ่งถูก
สุขลกัษณะ

90 0.13 0.13 100 สูงกว่ำค่ำเป้ำหมำย

49. จ ำนวนโครงกำร หรือกิจกรรมของ เทศบำล ใน
กำรอนุรักษดู์แลรักษำแหล่งน ้ำธรรมชำติ ล ำน ้ำ
ธรรมชำติ ทรัพยำกรชำยฝ่ัง หรือกำรจดักำรเก่ียวกบั
ปัญหำวชัพืช ผกัตบชวำ ปัญหำน ้ำเน่ำเสีย กำรก ำจดั
น ้ำเสีย เป็นตน้

2 2 1 50 กำรพฒันำในอนำคต

ไม่ไดด้ ำเนินกำร

ในปีงบประมำณ พ.ศ

ไม่ไดด้ ำเนินกำร

ในปีงบประมำณ พ.ศ

ไม่ไดด้ ำเนินกำร

ในปีงบประมำณ พ.ศ

ด้านที่ 7 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และ ด้านที่ 8 ด้านการส่งเสริมศิลปะ วฒันธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน

ภารกจิที่ 17 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

7

7

1 - -

7

7 50. จ ำนวนโครงกำรของ เทศบำล ในกำรอบรมหรือ
ประชำสมัพนัธ์ให้ควำมรู้แก่ประชำชนเก่ียวกบักำร
ดูแลรักษำป่ำ ภยัจำกไฟป่ำ กำรป้องกนัไฟป่ำ กำรเผำ

1 1 -

7 52. จ ำนวนโครงกำร หรือกิจกรรมของ เทศบำล ใน
กำรจดักำรเก่ียวกบัค่ำฝุ่ น PM ๒.๕

1 1 - -

-

7 51. จ ำนวนคร้ังท่ี เทศบำล จดัส่งอำสำสมคัรป้องกนั
ไฟป่ำเขำ้ร่วมอบรมกบัหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง

1



53. ร้อยละของจ ำนวนขอ้มูลค่ำเฉล่ีย ๒๔ ชัว่โมง 
ของฝุ่ นละอองขนำดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM 
๒.๕) ผำ่นเกณฑม์ำตรฐำนของเทศบำล

98 0 - - ไม่มีบริกำรสำธำรณะ

54. จ ำนวนโครงกำร หรือกิจกรรมของ เทศบำล ใน
กำรส่งเสริมหรืออนุรักษศิ์ลปะ วฒันธรรม ประเพณี
ทอ้งถ่ิน หรือภูมิปัญญำชำวบำ้น

3 3 3 100 เท่ำกบัค่ำเป้ำหมำย

ไม่ไดด้ ำเนินกำร

ในปีงบประมำณ พ.ศ

7

ภารกจิที่ 18 การส่งเสริมศิลปะ วฒันธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน

8

8 55. จ ำนวนแหล่งกำรเรียนรู้ในทอ้งถ่ินเก่ียวกบัศิลปะ 
วฒันธรรม ประเพณี ภูมิปัญญำทอ้งถ่ิน และ
โบรำณสถำน ท่ีไดรั้บ กำรส่งเสริมหรือสนบัสนุนจำก

1 1 - -



เกณฑ์ช้ีวดั ค่าเป้าหมาย (%)

กรอบการ

ประเมิน (1)

การจัดบริการ

สาธารณะ (2)

(2) เทียบ กบั 

(1) % ผลการประเมิน

ไม่ไดด้ ำเนินกำร

ในปีงบประมำณ พ.ศ

ไม่ไดด้ ำเนินกำร

ในปีงบประมำณ พ.ศ

3. ร้อยละของสะพำนในเขตทำงในควำมรับผิดชอบ
ของ เทศบำล ท่ีไดรั้บกำรบ ำรุงรักษำให้อยูใ่นสภำพท่ี
ใชง้ำนไดป้กติ

80 0 - - ไม่มีบริกำรสำธำรณะ

4. ร้อยละของสญัญำณไฟจรำจรในควำมรับผิดชอบ
ในเขตทำงของ เทศบำล ท่ีช ำรุดเสียหำยและไดรั้บ
กำรบ ำรุงรักษำให้อยูใ่นสภำพใชง้ำนไดป้กติ

100 0 - - ไม่มีบริกำรสำธำรณะ

บริการสาธารณะ

ด้านที่ 1 โครงสร้างพืน้ฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง

ภารกจิที่ 1 การบ ารุงรักษาถนน

1 1. ร้อยละของถนนในควำมรับผิดชอบทั้งหมดของ 
เทศบำล ท่ีไดรั้บกำรบ ำรุงรักษำให้อยูใ่นสภำพท่ีใช้
งำนไดป้กติ

80 5000 - -

ภารกจิที่ 2 การบ ารุงรักษาสะพาน

1

ภารกจิที่ 3 สัญญาณไฟจราจร และไฟส่องสว่าง

1

1 2. ร้อยละของจ ำนวนจุดอนัตรำยท่ีเกิดอุบติัเหตุ
บ่อยคร้ังทำงกำรจรำจรทำงบก ในเขต เทศบำล ท่ี
ไดรั้บกำรพฒันำ ปรับปรุง หรือแกไ้ขให้ปลอดภยัข้ึน

75 6 - -

สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ



5. ร้อยละของจ ำนวนไฟส่องสว่ำงในควำม
รับผิดชอบในเขตทำงของ เทศบำล ท่ีไดรั้บกำร
บ ำรุงรักษำให้อยูใ่นสภำพท่ีใชง้ำนไดป้กติ

100 0 - - ไม่มีบริกำรสำธำรณะ

6. ร้อยละของจ ำนวนสำยทำงคลอง และล ำธำร
สำธำรณะ ในควำมรับผิดชอบของ เทศบำล ท่ีไดรั้บ
กำรดูแลรักษำให้น ้ำสำมำรถไหลผำ่นไดไ้ม่ติดขดั 
หรือให้อยูใ่นสภำพท่ีใชง้ำนไดป้กติ

90 0 - - ไม่มีบริกำรสำธำรณะ

7. ร้อยละของจ ำนวนแหล่งน ้ำสำธำรณะ พ้ืนท่ีพกัน ้ำ
 หรือแกม้ลิงในควำมรับผิดชอบของ เทศบำล ท่ี
ไดรั้บกำรบ ำรุงรักษำให้อยูใ่นสภำพท่ีใชง้ำนไดป้กติ

90 0 - - ไม่มีบริกำรสำธำรณะ

8. ร้อยละของจ ำนวนระบบสูบน ้ำ เคร่ืองสูบน ้ำ ท่ีอยู่
ในควำมรับผิดชอบของ เทศบำล ท่ีไดรั้บกำร
บ ำรุงรักษำให้อยูใ่นสภำพท่ีใชง้ำนไดป้กติ

90 0 - - ไม่มีบริกำรสำธำรณะ

9. ร้อยละของจ ำนวนคลองส่งน ้ำท่ีอยูใ่นควำม
รับผิดชอบของ เทศบำล ท่ีช ำรุดเสียหำยและไดรั้บ
กำรบ ำรุงรักษำให้อยูใ่นสภำพท่ีใชง้ำนไดป้กติ

90 0 - - ไม่มีบริกำรสำธำรณะ1

ภารกจิที่ 5 ระบบประปา

1

ภารกจิที่ 4 คลอง ล าธาร แหล่งน า้ และระบบสูบน า้

1

1

1



10. ร้อยละของระบบกำรผลิตน ้ำประปำท่ีอยูใ่นควำม
รับผิดชอบของ เทศบำล ท่ีไดรั้บกำรบ ำรุงรักษำให้อยู่
ในสภำพท่ีใชง้ำนไดป้กติ

95 0 - - ไม่มีบริกำรสำธำรณะ

ไม่ไดด้ ำเนินกำร

ในปีงบประมำณ พ.ศ

ไม่ไดด้ ำเนินกำร

ในปีงบประมำณ พ.ศ

13. ร้อยละของจ ำนวนอำคำรสูง หรืออำคำรท่ีมีควำม
เส่ียงและควำมล่อแหลมท่ีจะเกิดอุบติัภยัท่ีไดรั้บกำร
รณรงคส่์งเสริมและแกไ้ขให้ถูกตอ้ง

90 0 - - ไม่มีบริกำรสำธำรณะ

ไม่ไดด้ ำเนินกำร

ในปีงบประมำณ พ.ศ

1

ภารกจิที่ 6 ด้านผังเมือง

2 12. จ ำนวนโครงกำรท่ี เทศบำล มีกำรควบคุมกำรใช้
ประโยชน์ท่ีดินและกำรพฒันำให้เป็นไปตำมผงัเมือง
รวมจงัหวดั หรือผงัเมืองรวมเมือง หรือผงัเมืองรวม

1 1 - -

2 11. จ ำนวนโครงกำรท่ี เทศบำล มีกำรจดัท ำ หรือ
สนบัสนุนกำรจดัท ำผงัเมืองรวมจงัหวดั หรือผงัเมือง
รวมเมือง หรือผงัเมืองรวมชุมชน เป็นกรอบในกำร

1 1 - -

ภารกจิที่ 7 การรณรงค์ส่งเสริมการประกอบอาคาร

2

2 14. จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมท่ี เทศบำลจดัอบรมให้
ควำมรู้แก่ประชำชนเก่ียวกบัควำมเส่ียงภยัต่ำงๆ ใน
อำคำรสูง หรืออำคำรท่ีมีควำมเส่ียงภยั หรือในชุมชน 
เช่น กำรซอ้มหนีไฟ กำรซอ้มดบัเพลิง แผน่ดินไหว 

1 1 - -

ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวติ

ภารกจิที่ 8 การส่งเสริมพฒันาคุณภาพชีวติผู้สูงอายุ



15. ร้อยละของผูสู้งอำยท่ีุมีปัญหำดำ้นสุขภำพหรือ
ป่วยติดเตียงท่ีไดรั้บกำรดูแลดำ้นสุขภำพจำก เทศบำล

90 8 28 350 สูงกว่ำค่ำเป้ำหมำย

16. จ ำนวนโครงกำรส่งเสริมสุขภำพผูสู้งอำยท่ีุมี
ปัญหำดำ้นสุขภำพ หรือป่วยติดเตียงท่ี เทศบำล 
ด ำเนินกำร

1 1 1 100 เท่ำกบัค่ำเป้ำหมำย

17. จ ำนวนคร้ังท่ี เทศบำล ส่งนกับริบำลชุมชนเขำ้
ร่วมอบรมกบักระทรวงสำธำรณสุขหรือหน่วยงำนท่ี
เก่ียวขอ้ง

1 1 20 2000 สูงกว่ำค่ำเป้ำหมำย

18. ร้อยละของจ ำนวนผูสู้งอำยท่ีุไดรั้บกำรสงเครำะห์
เบ้ียยงัชีพผูสู้งอำยใุนเขตพ้ืนท่ี เทศบำล

100 564 564 100 เท่ำกบัค่ำเป้ำหมำย

19. ร้อยละของผูสู้งอำยท่ีุเป็นสมำชิกในชมรม หรือ
สมำคม ศนูยบ์ริกำรทำงสงัคม โรงเรียนผูสู้งอำยท่ีุอยู่
ในควำมรับผิดชอบของ เทศบำล ท่ีเขำ้ร่วมกิจกรรม
ต่ำง ๆ ท่ีชมรม สมำคม ศนูยบ์ริกำรทำงสงัคม หรือ
โรงเรียนผูสู้งอำยท่ีุอยูใ่นควำมรับผิดชอบของ 
เทศบำล จดัข้ึน

50 0 - - ไม่มีบริกำรสำธำรณะ

20. จ ำนวนโครงกำรท่ี เทศบำล ให้กำรสนบัสนุนแก่
ผูสู้งอำยใุนกำรจดักิจกรรมนนัทนำกำรต่ำงๆ หรือ
กำรออกก ำลงักำย

1 1 1 100 เท่ำกบัค่ำเป้ำหมำย

3

3

3

3

3

3



21. จ ำนวนโครงกำรหรือกิจกรรมของ เทศบำล
เก่ียวกบักำรส่งเสริมอำชีพ กำรเพ่ิมรำยไดใ้ห้แก่
ผูสู้งอำยุ

1 1 1 100 เท่ำกบัค่ำเป้ำหมำย

22. ร้อยละของผูสู้งอำยท่ีุยำกไร้ท่ีอยูใ่นภำวะพ่ึงพิงท่ี
ไดรั้บกำรช่วยเหลือสนบัสนุน หรือประสำนงำน 
และสงเครำะห์ให้เขำ้สู่สถำนสงเครำะห์คนชรำ

80 0 - - ไม่มีบริกำรสำธำรณะ

23. ร้อยละของผูพิ้กำรท่ีไดรั้บกำรข้ึนทะเบียนตำม 
พ.ร.บ. ส่งเสริมและพฒันำคุณภำพชีวิตคนพิกำร พ.ศ.
 ๒๕๕๐ และไดรั้บกำรสงเครำะห์เบ้ียยงัชีพคนพิกำร
จำก เทศบำล

100 70 70 100 เท่ำกบัค่ำเป้ำหมำย

24. ร้อยละของผูพิ้กำรยำกไร้ท่ีอยูใ่นภำวะพ่ึงพิงท่ี 
เทศบำล เขำ้ไปช่วยเหลือสนบัสนุนหรือประสำน
หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งให้เขำ้ไปด ำเนินกำรช่วยเหลือ
สนบัสนุนปัจจยัส่ีในกำรด ำรงชีพ

100 5 5 100 เท่ำกบัค่ำเป้ำหมำย

25. ร้อยละของผูติ้ดเช้ือ/ผูป่้วยเอดส์ท่ีไดรั้บกำร
สงเครำะห์เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์

100 1 1 100 เท่ำกบัค่ำเป้ำหมำย

3

3

ภารกจิที่ 9 การส่งเสริมพฒันาคุณภาพชีวติผู้พกิาร

3

3

ภารกจิที่ 10 การส่งเสริมพฒันาคุณภาพชีวติผู้ติดเช้ือผู้ป่วยเอดส์

3



26. จ ำนวนโครงกำรหรือกิจกรรมของ เทศบำล ใน
กำรส่งเสริม ป้องกนั ควบคุม เฝ้ำระวงัป้องกนัโรค
ประจ ำถ่ิน หรือกำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อ

1 1 7 700 สูงกว่ำค่ำเป้ำหมำย

27. ร้อยละของสตัวไ์ดรั้บกำรส ำรวจ ข้ึนทะเบียน
สตัวแ์ละฉีดวคัซีนสุนขับำ้ตำมโครงกำรสตัวป์ลอด
โรคคนปลอดภยั จำกโรคพิษสุนขับำ้ฯ

100 470 470 100 เท่ำกบัค่ำเป้ำหมำย

28. จ ำนวนโครงกำรหรือกิจกรรมของ เทศบำล ใน
กำรตรวจสุขำภิบำลอำหำรหรือสถำนประกอบ
กิจกำรอำหำรในพ้ืนท่ี

1 1 1 100 เท่ำกบัค่ำเป้ำหมำย

29. ร้อยละของศนูยพ์ฒันำเด็กเลก็ในสงักดั เทศบำล 
ท่ีผำ่นกำรประเมินมำตรฐำนสถำนพฒันำเด็กปฐมวยั
แห่งชำติ

100 1 1 100 เท่ำกบัค่ำเป้ำหมำย

30. ร้อยละของเด็กในศนูยพ์ฒันำเด็กเลก็ หรืออนุบำล
 หรือประถมศึกษำ ในสงักดั เทศบำลท่ีไดรั้บอำหำร
เสริม (นม) ครบถว้น

100 30 58 193.33 สูงกว่ำค่ำเป้ำหมำย

ภารกจิที่ 11 การสาธารณสุขมูลฐาน

3

3

ภารกจิที่ 12 การส่งเสริมสถานประกอบการอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภยั

3

ด้านที่ 4 ด้านการศึกษา

ภารกจิที่ 13 การพฒันาการศึกษา

4

4



31. ร้อยละของเด็กในศนูยพ์ฒันำเด็กเลก็ หรืออนุบำล
 หรือประถมศึกษำ ในสงักดั เทศบำลท่ีไดรั้บอำหำร
กลำงวนัท่ีมีคุณค่ำ ทำงโภชนำกำรครบถว้น

100 30 58 193.33 สูงกว่ำค่ำเป้ำหมำย

ไม่ไดด้ ำเนินกำร

ในปีงบประมำณ พ.ศ

33. ร้อยละของโรงเรียนในสงักดั เทศบำล ท่ีจดักำร
เรียนกำรสอนในระบบสองภำษำ หรือหลกัสูตรสอง
ภำษำ

85 0 - - ไม่มีบริกำรสำธำรณะ

ไม่ไดด้ ำเนินกำร

ในปีงบประมำณ พ.ศ

35. เทศบำล มีกำรจดัท ำแผนป้องกนัและบรรเทำ สำ
ธำรณภยัประเภทส ำคญัท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี

1 1 4 400 สูงกว่ำค่ำเป้ำหมำย

36. ร้อยละของจ ำนวนอำสำสมคัรป้องกนัภยัฝ่ำยพล
เรือน (อปพร.) ท่ี เทศบำล สนบัสนุนให้จดัตั้งข้ึน 
รวมทั้งจ  ำนวนอำสำสมคัรป้องกนัสำธำรณภยัของ
มูลนิธิ สมำคม สมำชิก ชมรม รูปแบบอ่ืน ท่ีตั้งข้ึน
ถูกตอ้งตำมกฎหมำย ในเขตพ้ืนท่ี เทศบำล

2 2374 10 0.42 กำรพฒันำในอนำคต

4

4 32. ร้อยละของเด็กดอ้ยโอกำส เด็กยำกจนท่ีไดรั้บ
กำรสนบัสนุนดำ้นกำรศึกษำ หรือดำ้นกำรเงินจำก 
เทศบำล หรือวสัดุอุปกรณ์จำก เทศบำล

100 1 -

ด้านที่ 5 ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภยั

ภารกจิที่ 14 การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

5

5

-

4

4 34. จ ำนวนกิจกรรม หรือโครงกำรเก่ียวกบักำร
ส่งเสริมอำชีพในโรงเรียนสงักดั เทศบำล หรือ
โรงเรียนในสงักดัอ่ืนท่ี เทศบำล ให้กำรสนบัสนุน

1 1 - -



37. ร้อยละของจ ำนวนกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด 
(CCTV) ดำ้นควำมปลอดภยั (ของ เทศบำล ท่ีมีระบบ
 CCTV) ท่ีช ำรุดเสียหำยและสำมำรถซ่อมแซมได ้ท่ี
ไดรั้บกำรซ่อมแซมให้สำมำรถใชง้ำนไดป้กติ

100 3 3 100 เท่ำกบัค่ำเป้ำหมำย

38. จ ำนวนศนูยรั์บเร่ืองรำวร้องทุกข ์ศนูยไ์กล่เกล่ีย
ขอ้พิพำท ศนูยย์ติุธรรมชุมชน ศนูยบ์ริกำรประชำชน 
ศนูยด์  ำรงธรรม ศนูย ์one stop service หรือจำก
ช่องทำงส่ือออนไลน์อ่ืน ๆ ท่ี เทศบำล จดัให้มี หรือ
ด ำเนินกำร

1 1 1 100 เท่ำกบัค่ำเป้ำหมำย

39. ร้อยละของจ ำนวนเร่ืองรำวร้องทุกขข์อง
ประชำชนจำกศนูยรั์บเร่ืองรำวร้องทุกข ์ศนูยไ์กล่
เกล่ียขอ้พิพำท ศนูยย์ติุธรรมชุมชน ศนูยบ์ริกำร
ประชำชน ศนูยด์  ำรงธรรม ศนูย ์one stop service 
หรือจำกช่องทำงส่ือออนไลน์อ่ืน ๆ ท่ีส่งให้ เทศบำล 
ด ำเนินกำร และไดรั้บกำรให้ควำมช่วยเหลือจำก 
เทศบำล หรือกำรประสำนงำนหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง
ด ำเนินกำรต่อไป

90 1 1 100 สูงกว่ำค่ำเป้ำหมำย

5

ภารกจิที่ 15 การจัดการความขัดแย้ง

5

5

ด้านที่ 6 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกจิชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุน



ไม่ไดด้ ำเนินกำร

ในปีงบประมำณ พ.ศ

41. จ ำนวนโครงกำรหรือกิจกรรมท่ี เทศบำล 
ด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรส่งเสริมอำชีพ เช่น 
เกษตรกรรม ประมงปศสุตัว ์หรืออำชีพใหม่ เป็นตน้

1 1 2 200 สูงกว่ำค่ำเป้ำหมำย

42. จ ำนวนโครงกำรท่ี เทศบำล จดัให้มีหรือส่งเสริม 
ศนูยแ์สดงสินคำ้ชุมชน ศนูยจ์  ำหน่ำยสินคำ้ ตลำดนดั
 ตลำดชุมชน หรือถนนคนเดิน ถนนวฒันธรรม 
ตลำดน ้ำ หรือตลำดเก่ำ เป็นตน้

1 1 2 200 สูงกว่ำค่ำเป้ำหมำย

ไม่ไดด้ ำเนินกำร

ในปีงบประมำณ พ.ศ

ไม่ไดด้ ำเนินกำร

ในปีงบประมำณ พ.ศ

45. จ ำนวนโครงกำร หรือกิจกรรมของ เทศบำล ใน
กำรให้ค  ำปรึกษำ และสนบัสนุนกำรจดัตั้งกลุ่มอำชีพ
 หรือกลุ่มเกษตรกร หรือกลุ่มต่ำง ๆ เพ่ือส่งเสริม
อำชีพหรือกำรสร้ำงงำน

1 1 3 300 สูงกว่ำค่ำเป้ำหมำย

ไม่ไดด้ ำเนินกำร

ในปีงบประมำณ พ.ศ

ภารกจิที่ 16 การส่งเสริมเศรษฐกจิชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุน

6 40. จ ำนวนโครงกำรท่ี เทศบำล มีกำรสนบัสนุน
งบประมำณ หรือสนบัสนุน ส่งเสริมอ่ืน ๆ ให้แก่
กลุ่มอำชีพกลุ่มวิสำหกิจชุมชน กลุ่มกำรท่องเท่ียว 

1 1 - -

- -

6 44. จ ำนวนโครงกำร หรือกิจกรรมของ เทศบำล เพ่ือ
กระตุน้ หรือส่งเสริมกำรท่องเท่ียว และกำรให้ควำมรู้
เก่ียวกบัประวติัควำมเป็นมำของแหล่งท่องเท่ียว

1 1 - -

6

6

6 43. จ ำนวนโครงกำร หรือกิจกรรมของ เทศบำล 
เก่ียวกบักำรพฒันำ หรือฟ้ืนฟแูหล่งท่องเท่ียวเส่ือม
โทรมให้มีสภำพท่ีเหมำะสม ต่อกำรท่องเท่ียว

1 1

-

6

6 46. จ ำนวนโครงกำร หรือกิจกรรมของ เทศบำล ใน
กำรให้ค  ำปรึกษำทั้งท่ีส ำนกังำน เทศบำล หรือ
ช่องทำงส่ือออนไลน์ต่ำง ๆ เก่ียวกบักำรขอ

1 1 -



47. ร้อยละของปริมำณขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ี เทศบำล 
ท่ีถูกก ำจดัอยำ่งถูกสุขลกัษณะ

90 60 46 76.67 กำรพฒันำในอนำคต

48. ร้อยละของปริมำณขยะอนัตรำย และขยะติดเช้ือ
ในพ้ืนท่ี เทศบำล ท่ีถูกส่งต่อไปก ำจดัอยำ่งถูก
สุขลกัษณะ

90 0.13 0.13 100 สูงกว่ำค่ำเป้ำหมำย

49. จ ำนวนโครงกำร หรือกิจกรรมของ เทศบำล ใน
กำรอนุรักษดู์แลรักษำแหล่งน ้ำธรรมชำติ ล ำน ้ำ
ธรรมชำติ ทรัพยำกรชำยฝ่ัง หรือกำรจดักำรเก่ียวกบั
ปัญหำวชัพืช ผกัตบชวำ ปัญหำน ้ำเน่ำเสีย กำรก ำจดั
น ้ำเสีย เป็นตน้

2 2 1 50 กำรพฒันำในอนำคต

ไม่ไดด้ ำเนินกำร

ในปีงบประมำณ พ.ศ

ไม่ไดด้ ำเนินกำร

ในปีงบประมำณ พ.ศ

ไม่ไดด้ ำเนินกำร

ในปีงบประมำณ พ.ศ

ด้านที่ 7 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และ ด้านที่ 8 ด้านการส่งเสริมศิลปะ วฒันธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน

ภารกจิที่ 17 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

7

7

1 - -

7

7 50. จ ำนวนโครงกำรของ เทศบำล ในกำรอบรมหรือ
ประชำสมัพนัธ์ให้ควำมรู้แก่ประชำชนเก่ียวกบักำร
ดูแลรักษำป่ำ ภยัจำกไฟป่ำ กำรป้องกนัไฟป่ำ กำรเผำ

1 1 -

7 52. จ ำนวนโครงกำร หรือกิจกรรมของ เทศบำล ใน
กำรจดักำรเก่ียวกบัค่ำฝุ่ น PM ๒.๕

1 1 - -

-

7 51. จ ำนวนคร้ังท่ี เทศบำล จดัส่งอำสำสมคัรป้องกนั
ไฟป่ำเขำ้ร่วมอบรมกบัหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง

1



53. ร้อยละของจ ำนวนขอ้มูลค่ำเฉล่ีย ๒๔ ชัว่โมง 
ของฝุ่ นละอองขนำดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM 
๒.๕) ผำ่นเกณฑม์ำตรฐำนของเทศบำล

98 0 - - ไม่มีบริกำรสำธำรณะ

54. จ ำนวนโครงกำร หรือกิจกรรมของ เทศบำล ใน
กำรส่งเสริมหรืออนุรักษศิ์ลปะ วฒันธรรม ประเพณี
ทอ้งถ่ิน หรือภูมิปัญญำชำวบำ้น

3 3 3 100 เท่ำกบัค่ำเป้ำหมำย

ไม่ไดด้ ำเนินกำร

ในปีงบประมำณ พ.ศ

7

ภารกจิที่ 18 การส่งเสริมศิลปะ วฒันธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน

8

8 55. จ ำนวนแหล่งกำรเรียนรู้ในทอ้งถ่ินเก่ียวกบัศิลปะ 
วฒันธรรม ประเพณี ภูมิปัญญำทอ้งถ่ิน และ
โบรำณสถำน ท่ีไดรั้บ กำรส่งเสริมหรือสนบัสนุนจำก

1 1 - -



จ ำนวน รอ้ยละ จ ำนวน รอ้ยละ

1. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่การจัดบรกิารสาธารณะดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานของ เทศบาล 28 100% 0 0%

2. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่การจัดบรกิารสาธารณะดา้นการผังเมอืงของ เทศบาล เกีย่วกับการ

จัดท าหรอืสนับสนุนการจัดท าผังเมอืงรวมเมอืง และการควบคมุการใชป้ระโยชน์ทีด่นิและการพัฒนาให ้

เป็นไปตามผังเมอืงรวมเมอืง 26 86.67% 4 13.33%

3. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่การจัดบรกิารสาธารณะดา้นสาธารณสขุ บรกิารทางสังคม และ

คณุภาพชวีติของ เทศบาล 40 95.24% 2 4.76%

4. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่การจัดบรกิารสาธารณะดา้นการศกึษาของ เทศบาล 28 96.55% 1 3.45%

5. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่การจัดบรกิารสาธารณะดา้นการจัดระเบยีบชมุชน และการรักษา

ความสงบปลอดภัยของ เทศบาล 21 80.77% 5 19.23%

6. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่การจัดบรกิารสาธารณะดา้นการสง่เสรมิเศรษฐกจิชมุชน อาชพี 

การทอ่งเทีย่ว และการลงทนุของ เทศบาล 37 86.05% 6 13.95%

7. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่การจัดบรกิารสาธารณะดา้นการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้มของ เทศบาล 23 82.14% 5 17.86%

8. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่การจัดบรกิารสาธารณะดา้นการสง่เสรมิศลิปะ วฒันธรรม ภมูิ

ปัญญาชาวบา้น และโบราณสถานของ เทศบาล 28 100% 0 0%

ดำ้นที ่2 ดำ้นกำรผงัเมอืง

สรปุผลกำรประเมนิควำมพงึพอใจของประชำชน

ค ำถำม

พอใจ ปรบัปรงุ

ดำ้นที ่1 ดำ้นโครงสรำ้งพืน้ฐำน

ดำ้นที ่3 ดำ้นสำธำรณสขุ บรกิำรทำงสงัคม และคณุภำพชวีติ

ดำ้นที ่4 ดำ้นกำรศกึษำ

ดำ้นที ่5 ดำ้นกำรจดัระเบยีบชุมชนและกำรรกัษำควำมสงบปลอดภยั

ดำ้นที ่6 ดำ้นกำรสง่เสรมิเศรษฐกจิชุมชน อำชพี กำรทอ่งเทีย่ว และกำรลงทนุ

ดำ้นที ่7 ดำ้นกำรจดักำรทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม    

ดำ้นที ่8 ดำ้นกำรสง่เสรมิศลิปะ วฒันธรรม ภมูปิญัญำชำวบำ้น และโบรำณสถำน


