
 
 
ที่ ลป 54701/ 616                                                                   ส านักงานเทศบาลต าบลไหล่หิน 

ต าบลไหลห่ิน อ าเภอเกาะคา 
จังหวัดล าปาง ๕๒130 

                           16  สงิหาคม  ๒๕64 

เรื่อง   รายงานผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี 2564 

เรียน   ผู้อ านวยการส านักงานกระจายอ านาจ  

อ้างถึง หนังสือส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ที ่นร 0107/ว.3576 ลงวันท่ี 2  มิถุนายน 2564 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ผลการประเมินผลการบริการสาธารณะตามเกณฑ์ช้ีวัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ า 
          มาตรฐานการจัดบริการสาธารณะเทศบาล พ.ศ. 2564 

  เทศบาลต าบลไหล่หิน ได้ด าเนินการการบันทึกผลการประเมินผลการบริการสาธารณะตามเกณฑ์ช้ีวัด
และค่าเป้าหมายขั้นต่ ามาตรฐานการจัดบริการสาธารณะเทศบาล พ.ศ. 2564 ตามแบบติดตามประเมินผล จ านวน 3 
แบบ (3 ขั้นตอน)  ลงในระบบโปรแกรมระบบประมวลผลเกณฑ์ช้ีวัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ าการจัดบริการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสร็จเรียบร้อยแล้ว และเสนอผลการประเมินตนเองให้ผู้บริหารเทศบาลต าบลไหล่หินรับทราบ
และพิจารณารับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้ว นั้น 

  เทศบาลต าบลไหล่หิน ขอรายงานผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะของหน่วยงานซึ่งผู้บริหาร
เทศบาลต าบลไหล่หินทราบ และพิจารณารับรองความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  

 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายมงคล  แผ่นค า) 
นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน 

 
 
 
ส านักปลดั ทต.ไหล่หิน 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
โทร. ๐-๕๔27-4523 ต่อ ๑๑ 
โทรสาร. ๐-๕๔27-4523 ต่อ 14 



สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ 
เทศบาลต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง 

 
สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ  
  

 

บริการสาธารณะ เกณฑ์ชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

(%) 
กรอบการประเมิน 

(1) 
การจัดบริการสาธารณะ 

(2) 
(2) เทียบ กับ (1) 

% ผลการประเมิน 
ด้านที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง  
ภารกิจที่ 1 การบ ารุงรักษาถนน 

1 1. ร้อยละของพ้ืนที่รวมของถนนในความ
รับผิดชอบของ เทศบาล ที่ลงทะเบียนทาง
หลวงท้องถิ่นแล้ว และได้รับการบ ารุงรักษา
ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ 

80 176748 2102 1.19 การพัฒนาใน
อนาคต 

  
ภารกิจที่ 2 การบ ารุงรักษาสะพาน 

1 2. ร้อยละของพ้ืนที่รวมของสะพานที่ได้รับ
การบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้
ปกติ 

80 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ 

  
ภารกิจที่ 3 สัญญาณไฟจราจร และไฟส่องสว่าง 

1 3. ร้อยละของสัญญาณไฟจราจรในความ
รับผิดชอบในเขตทางของ เทศบาล ที่ช ารุด
เสียหายและได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ใน
สภาพใช้งานได้ปกติ 

100 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ 



 

สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ  
  

 

บริการสาธารณะ เกณฑ์ชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

(%) 
กรอบการประเมิน 

(1) 
การจัดบริการสาธารณะ 

(2) 
(2) เทียบ กับ (1) 

% ผลการประเมิน 
1 4. ร้อยละของไฟส่องสว่างในความ

รับผิดชอบในเขตทางของ เทศบาล ที่ช ารุด
เสียหายและได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ใน
สภาพใช้งานได้ปกติ 

100 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ 

  
ภารกิจที่ 4 คลอง ล าธาร แหล่งน้ า และระบบสูบน้ า 

1 5. ร้อยละของจ านวนสายทางคลองและล า
ธารสาธารณะระบายน้ าในความรับผิดชอบ
ของ เทศบาล ที่ได้รับการดูแลรักษาให้น้ า
สามารถไหลผ่านได้ปกติไม่ติดขัด 

90 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ 

1 6. ร้อยละของจ านวนแหล่งน้ าสาธารณะ 
พ้ืนที่พักน้ าหรือแก้มลิงในความรับผิดชอบ
ของ เทศบาล ที่ช ารุดเสียหายและได้รับการ
บ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ 

90 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ 

1 7. ร้อยละของจ านวนระบบสูบน้ า เครื่อง
สูบน้ า ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ 
เทศบาล ที่ช ารุดเสียหายและได้รับการ
บ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ 

90 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ 



 

สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ  
  

 

บริการสาธารณะ เกณฑ์ชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

(%) 
กรอบการประเมิน 

(1) 
การจัดบริการสาธารณะ 

(2) 
(2) เทียบ กับ (1) 

% ผลการประเมิน 
1 8. ร้อยละของจ านวนคลองส่งน้ าที่อยู่ใน

ความรับผิดชอบของ เทศบาล ที่ช ารุด
เสียหายและได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ใน
สภาพที่ใช้งานได้ปกติ 

90 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ 

  
ภารกิจที่ 5 ระบบประปา 

1 9. ร้อยละของระบบการผลิตน้ าประปาของ 
เทศบาล ที่ช ารุดเสียหายและได้รับการ
บ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ 

95 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ 

  
ภารกิจที่ 6 ด้านการผังเมือง  

2 10. เทศบาล มีการจัดท าหรือสนับสนุนการ
จัดท าผังเมืองเพ่ือให้มีแผนผังนโยบายและ
ผังเมืองรวม (จังหวัด/เมือง/ชุมชน) เป็น
กรอบในการพัฒนาท้องถิ่น 

1 1 - - ไมม่ีบริการ
สาธารณะ 

2 11. เทศบาล มีการควบคุมการใช้ประโยชน์
ที่ดินและการพัฒนาให้เป็นไปตามผังเมือง
รวม (จังหวัด/เมือง/ชุมชน) 

1 1 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ 

  



บริการสาธารณะ เกณฑ์ชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

(%) 
กรอบการประเมิน 

(1) 
การจัดบริการสาธารณะ 

(2) 
(2) เทียบ กับ (1) 

% ผลการประเมิน 
ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต  
ภารกิจที่ 7 การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

3 12. ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้าน
สุขภาพและป่วยติดเตียงที่ได้รับการดูแล
ด้านสุขภาพจาก เทศบาล เมื่อเทียบกับกลุ่ม
ผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสุขภาพและป่วยติด
เตียงทั้งหมดในพ้ืนที่ 

80 14 - - ไม่ได้ด าเนินการ 

ในปีงบประมาณ 
พ.ศ 

3 13. เทศบาล มีการส่งนักบริบาลชุมชนเข้า
ร่วมอบรมกับกระทรวงสาธารณสุขหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1 1 - - ไม่ได้ด าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ 
3 14. ร้อยละของจ านวนผู้สูงอายุที่ได้รับการ

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่ 
เทศบาล 

100 1257 1257 100 เท่ากับค่า
เป้าหมาย 

3 15. ร้อยละของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม/
ชมรม/สมาคม/ศูนย์บริการทางสังคม/
โรงเรียนผู้สูงอายุ ที่ เทศบาล ให้การ
สนับสนุน 

50 1346 100 7.43 การพัฒนาใน
อนาคต 

ภารกิจที่ 8 การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ 
3 16. ร้อยละของผู้พิการที่ได้รับการข้ึน

ทะเบียนตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และ
ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการจาก 
เทศบาล 

100 250 250 100 เท่ากับค่า
เป้าหมาย 



 

บริการสาธารณะ เกณฑ์ชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

(%) 
กรอบการประเมิน 

(1) 
การจัดบริการสาธารณะ 

(2) 
(2) เทียบ กับ (1) 

% ผลการประเมิน 
3 17. ร้อยละของผู้พิการยากไร้ที่อยู่ในภาวะ

พ่ึงพิงที่ เทศบาล เข้าไปช่วยเหลือสนับสนุน
หรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าไป
ด าเนินการ 

100 56 15 26.79 การพัฒนาใน
อนาคต 

  
ภารกิจที่ 9 การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยเอดส์ 

3 18. ร้อยละของผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับ
การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

100 23 23 100 เท่ากับค่า
เป้าหมาย 

  
ภารกิจที่ 10 การสาธารณสขุมูลฐาน 

3 19. ร้อยละของสัตว์ได้รับการส ารวจ ขึ้น
ทะเบียนสัตว์และฉีดวัคซีนสุนัขบ้าตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้าฯ 

100 563 563 100 เท่ากับค่า
เป้าหมาย 

ด้านที่ 4 ด้านการศึกษา  
ภารกิจที่ 11 การพัฒนาการศึกษา 

4 20.ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 
เทศบาล ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

90 1 1 100 สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 

4 21. ร้อยละของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/
อนุบาล/ประถมศึกษาของรัฐที่ได้รับอาหาร
เสริม (นม) ครบถ้วน 

100 227 227 100 เท่ากับค่า
เป้าหมาย 



 

บริการสาธารณะ เกณฑ์ชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

(%) 
กรอบการประเมิน 

(1) 
การจัดบริการสาธารณะ 

(2) 
(2) เทียบ กับ (1) 

% ผลการประเมิน 
4 22. ร้อยละของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/

อนุบาล/ประถมศึกษา ของรัฐที่ได้รับอาหาร
กลางวันที่มีคุณค่า ทางโภชนาการครบถ้วน 

100 227 227 100 เท่ากับค่า
เป้าหมาย 

4 23. ร้อยละของเด็กด้อยโอกาส เด็กยากจน
ที่ได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษาและ
ด้านการเงินจาก เทศบาล เทียบกับเด็กด้อย
โอกาสเด็กยากจนทั้งหมดในพ้ืนที่ 

100 25 25 100 เท่ากับค่า
เป้าหมาย 

  
ด้านที่ 5 ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย  
ภารกิจที่ 12 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

5 24. เทศบาล มีการจัดท าแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยประเภทส าคัญท่ีเกิดข้ึน
ในพ้ืนที่ 

1 1 1 100 เท่ากับค่า
เป้าหมาย 

5 25. ร้อยละของจ านวนอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่ เทศบาล 
สนับสนุนให้จัดตั้งขึ้นมีสัดส่วนร้อยละ 2 ต่อ
ประชาชนในพื้นท่ี 

2 4216 20 0.47 การพัฒนาใน
อนาคต 

  
 



 

บริการสาธารณะ เกณฑ์ชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

(%) 
กรอบการประเมิน 

(1) 
การจัดบริการสาธารณะ 

(2) 
(2) เทียบ กับ (1) 

% ผลการประเมิน 
6 29. เทศบาล มีโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับ

การส่งเสริมอาชีพ (เกษตรกรรม ประมง ปศุ
สัตว์ หรืออาชีพใหม่ ฯลฯ) 

1 1 1 100 เท่ากับค่า
เป้าหมาย 

6 30. เทศบาล จัดให้มีหรือส่งเสริม ศูนย์
แสดงสินค้าชุมชน ศูนย์จ าหน่ายสินค้า 
ตลาดนัด ตลาดชุมชน ถนนคนเดิน ถนน
วัฒนธรรม ตลาดน้ า ตลาดเก่า ฯลฯ 

1 1 1 100 เท่ากับค่า
เป้าหมาย 

6 31. โครงการ/กิจกรรมของ เทศบาล 
เกี่ยวกับการพัฒนา หรือฟ้ืนฟูแหล่ง
ท่องเที่ยวเสื่อมโทรมให้มีสภาพที่เหมาะสม
ต่อการท่องเที่ยว 

1 1 1 100 เท่ากับค่า
เป้าหมาย 

6 32. โครงการ/กิจกรรมของ เทศบาล เพ่ือ
กระตุ้น หรือส่งเสริมการท่องเที่ยว และการ
ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติ ความเป็นมาของ
แหล่งท่องเที่ยว 

1 1 1 100 เท่ากับค่า
เป้าหมาย 

6 33. โครงการ/กิจกรรมของ เทศบาล ในการ
ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่ม
อาชีพ กลุ่มเกษตรกร หรือกลุ่มต่าง ๆ เพื่อ
ส่งเสริมอาชีพหรือการสร้างงาน 

1 1 1 100 เท่ากับค่า
เป้าหมาย 



 

บริการสาธารณะ เกณฑ์ชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

(%) 
กรอบการประเมิน 

(1) 
การจัดบริการสาธารณะ 

(2) 
(2) เทียบ กับ (1) 

% ผลการประเมิน 
ภารกิจที่ 13 การจัดการความขัดแย้ง 

5 26. เทศบาล จัดให้มีศูนย์รับเรื่องราวร้อง
ทุกข์หรือศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือศูนย์
ยุติธรรมชุมชน ศูนย์บริการประชาชนศูนย์
ด ารงธรรม ศูนย์ one stop service หรือ
จากช่องทางสื่อออนไลน์อื่น ๆ ฯลฯ ที่ 
เทศบาล จัดให้มี 

1 1 1 100 เท่ากับค่า
เป้าหมาย 

5 27. ร้อยละของจ านวนเรื่องราวร้องทุกข์
ของประชาชนจากศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
หรือศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือศูนย์
ยุติธรรมชุมชน ศูนย์บริการประชาชนศูนย์
ด ารงธรรม ศูนย์ one stop service หรือ
จากช่องทางสื่อออนไลน์อ่ืน ๆ ฯลฯ ที่ได้รับ
การให้ความช่วยเหลือจาก เทศบาล 

80 2 2 100 สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 

  
ด้านที่ 6 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุน  
ภารกิจที่ 14 การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุน 

6 28. เทศบาล มีการสนับสนุนงบประมาณ 
หรือสนับสนุน อ่ืน ๆ ให้แก่กลุ่มอาชีพกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มการท่องเที่ยว ฯลฯ 
เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการแปรรูปตลาด 
เป็นต้น 

1 1 1 100 เท่ากับค่า
เป้าหมาย 



 

บริการสาธารณะ เกณฑ์ชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

(%) 
กรอบการประเมิน 

(1) 
การจัดบริการสาธารณะ 

(2) 
(2) เทียบ กับ (1) 

% ผลการประเมิน 
6 34. โครงการ/กิจกรรมของ เทศบาล ในการ

ให้ค าปรึกษาท้ังที่ เทศบาล และช่องทางสื่อ
ออนไลน์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการขอใบอนุญาต
จดทะเบียนพาณิชย์หรือการส่งเสริมการ
ลงทุนในพื้นที่ 

1 1 1 100 เท่ากับค่า
เป้าหมาย 

  
ด้านที่ 7 ด้านการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ด้านที่ 8 ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน  
ภารกิจที่ 15 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7 35. ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูก
ก าจัดอย่างถูกสุขลักษณะ 

90 617 617 100 สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 

7 36. โครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ์และ
ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การก าจัดน้ าเสีย และฝุ่น PM 
2.5 

1 1 4 400 สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 

  
ภารกิจที่ 16 การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน  

8 37. โครงการ/กิจกรรมของ เทศบาล ในการ
ส่งเสริมหรืออนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน และ
โบราณสถาน 

3 3 4 133.33 สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 

  
 



สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ของเทศบาลต าบลไหล่หิน ประจ าปี 2564 
 

ค าถาม 
พอใจ ปรับปรุง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการพัฒนาหรือการบ ารุงรักษา
ถนนของ เทศบาล 185 92.50% 15 7.50% 
2. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพหรือความปลอดภัยของ
สะพานที่ดูแลโดย เทศบาล 0 0% 0 0% 
3. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพหรือความเพียงพอของ
สัญญาณไฟจราจรในเขตทาง เทศบาล 190 95% 10 5% 
4. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพหรือความเพียงพอไฟ
ส่องสว่าง ในเขตทาง เทศบาล 187 95.90% 8 4.10% 
5. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพในการบ ารุงรักษาสาย
ทางคลองและล าธารสาธารณะระบายน้ าในความรับผิดชอบของ 
เทศบาล ที่ได้รับการดูแลรักษาให้น้ าสามารถ ไหลผ่านได้ปกติไม่
ติดขัด 187 93.50% 13 6.50% 
6. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพในการบ ารุงรักษาแหล่ง
น้ าสาธารณะ พื้นที่พักน้ า หรอืแก้มลิงในความรับผิดชอบของ 
เทศบาล ที่ช ารุดเสียหายและได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่
ใช้งานได้ปกติ 185 92.50% 15 7.50% 
7. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพในการบ ารุงรักษาระบบ
สูบน้ า เครื่องสูบน้ า ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ เทศบาล ที่ช ารุด
เสียหายและได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ 192 96% 8 4% 
8. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพในการบ ารุงรักษาคลอง
ส่งน้ าที่อยู่ในความรับผิดชอบของ เทศบาล ที่ช ารุดเสียหายและ
ได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ 195 97.50% 5 2.50% 
9. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพในการบ ารุงรักษาระบบ
การผลิตน้ าประปาของ เทศบาล ที่ช ารุดเสียหายและได้รับการ
บ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ 196 98% 4 2% 
ด้านผังเมือง 
10. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการจัดท า หรือสนับสนุน
การจัดท าผังเมือง เพ่ือให้มีแผนผัง นโยบาย และ ผังเมืองรวม 
(จังหวัด/เมือง/ชุมชน) เป็นกรอบในการพัฒนาท้องถิ่น 185 97.37% 5 2.63% 

 

 

 

 



ค าถาม พอใจ ปรับปรุง 
11. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการควบคุมการใช้
ประโยชน์ที่ดินและการพัฒนาให้เป็นไปตามผังเมืองรวม (จังหวัด/
เมือง/ชุมชน) 170 87.18% 25 12.82% 
ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต  
12. ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสุขภาพ และป่วยติด
เตียงต่อการได้รับการดูแลด้านสุขภาพจาก เทศบาล 200 100% 0 0% 
13. ความพึงพอใจของนักบริบาลชุมชน ที่ เทศบาล มีการส่ง เข้า
ร่วมอบรมกับกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 200 100% 0 0% 
14. ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการได้รับบริการสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่ เทศบาล 200 100% 0 0% 
15. ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม/ชมรม/สมาคม/
ศูนย์บริการทางสังคม/โรงเรียนผู้สูงอายุ ที่ เทศบาลให้การ
สนับสนุน 180 90% 20 10% 
16. ความพึงพอใจของผู้พิการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตาม พ.ร.บ. 
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ที่ได้รับการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการจาก เทศบาล 200 100% 0 0% 
17. ความพึงพอใจของผู้พิการยากไร้ที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงที่ เทศบาล 
เข้าไปช่วยเหลือสนับสนุนหรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้า
ไปด าเนินการ 200 100% 0 0% 
18. ความพึงพอใจของผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์จาก เทศบาล 200 100% 0 0% 
19. ความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการส ารวจสัตว์ ขึ้น
ทะเบียนสัตว์ และฉีดวัคซีนสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ จาก เทศบาล 200 100% 0 0% 
ด้านการศึกษา 
20. ความพึงพอใจของเด็กและผู้ปกครองต่อการให้บริการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาล ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 192 96% 8 4% 
21. ความพึงพอใจของเด็กและผู้ปกครองต่อการให้บริการเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/อนุบาล/ประถมศึกษาของรัฐที่ได้รับอาหาร
เสริม (นม) ครบถว้น จาก เทศบาล 200 100% 0 0% 
22. ความพึงพอใจของเด็กและผู้ปกครองต่อการให้บริการในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก/อนุบาล/ประถมศึกษา ของรัฐที่ได้รับอาหารกลาง
วันที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน จาก เทศบาล 200 100% 0 0% 
23. ความพึงพอใจของเด็กด้อยโอกาส และเด็กยากจนที่ได้รับการ
สนับสนุนด้านการศึกษา และด้านการเงินจาก เทศบาล 180 100% 0 0% 

 



ค าถาม พอใจ ปรับปรุง 
ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย 
24. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพหรือความปลอดภัยใน
การด าเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาล 196 93.33% 14 6.67% 
25. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพในการยุติเรื่องราวร้อง
ทุกข์ของประชาชนจากศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ หรือศูนย์ไกล่
เกลี่ยข้อพิพาทหรือศูนย์ยุติธรรมชุมชน ศูนย์บริการประชาชน ศูนย์
ด ารงธรรม ศูนย์ one stop service หรือจากช่องทางสื่อออนไลน์
อ่ืน ๆ ฯลฯ ที่ส่งให้ เทศบาล ด าเนินการ และได้รับการให้ความ
ช่วยเหลือจาก เทศบาล หรือการส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการต่อ 178 100% 0 0% 
ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจและชุมชน 
26. ความพึงพอใจของประชาชนในการสนับสนุนงบประมาณ หรือ
สนับสนุน อ่ืน ๆ ให้แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มการ
ท่องเที่ยว ฯลฯ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการแปรรูปตลาด ของ 
เทศบาล 180 90% 20 10% 
27. ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมอาชีพ (เกษตรกรรม ประมง ปศุสัตว์ หรืออาชีพใหม่ ฯลฯ) 
ที่ เทศบาล ได้ด าเนินการ 178 89% 22 11% 
28. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดให้มีหรือส่งเสริม ศูนย์
แสดงสินค้าชุมชน ศูนย์จ าหน่ายสินค้า ตลาดนัด ตลาดชุมชน ถนน
คนเดิน ถนนวัฒนธรรม ตลาดน้ า ตลาดเก่า ฯลฯ ของ เทศบาล 150 75% 50 25% 
29. ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ/กิจกรรมของ 
เทศบาล เกี่ยวกับการพัฒนา หรือฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรม
ให้มีสภาพที่เหมาะสมต่อการท่องเที่ยว 170 85% 30 15% 
30. ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ/กิจกรรมของ 
เทศบาล เพ่ือกระตุ้น หรือส่งเสริมการท่องเที่ยว และการให้ความรู้
เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของแหล่งท่องเที่ยว 185 88.10% 25 11.90% 
31. ความพึงพอใจของประชาชนในการให้ค าปรึกษาและสนับสนุน
การจัดตั้งกลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตรกร หรือกลุ่มต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม
อาชีพหรือการสร้างงาน ของ เทศบาล 194 92.38% 16 7.62% 
32. ความพึงพอใจของประชาชนในการให้ค าปรึกษาทั้งท่ี เทศบาล 
และช่องทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการ ขอใบอนุญาตจด
ทะเบียนพาณิชย์หรือการส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนที่ 198 99% 2 1% 



 

ค าถาม พอใจ ปรับปรุง 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
33. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพในการก าจัดขยะมูล
ฝอยที่ถูกสุขลักษณะของ เทศบาล 195 97.50% 5 2.50% 
34. ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ/กิจกรรมในการ
อนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การ
ก าจัดน้ าเสีย และฝุ่น PM 2.5 ของ เทศบาล 194 97% 6 3% 
ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน 
35. ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ/กิจกรรมของ 
เทศบาล ในการส่งเสริมหรืออนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน 200 100% 0 0% 
  

      


