
 

 

การประเมนิมาตรฐานข ัน้ต า่การจดับรกิารสาธารณะขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ประจ าปี 2565 

 

เทศบาลนคร ขอนแกน่ 

 

ขัน้ตอนการมอบหมายเจา้หนา้ที ่
ประเมนิมาตรฐานฯ  

ขัน้ตอนที ่1 
กรอกขอ้มลูพืน้ฐาน 

ขัน้ตอนที ่2 

ประเมนิการใหบ้รกิารสาธารณะ 

- แบบสอบถามที ่2-1  

- แบบสอบถามที ่2-2  

- แบบสอบถามที ่2-3  

- แบบสอบถามที ่2-4  

- แบบสอบถามที ่2-5  

- แบบสอบถามที ่2-6  

 

ขัน้ตอนที ่3 
ประเมนิความพงึพอใจ 

- แบบสอบถามความพงึพอใจ  

ดาวนโ์หลดแบบรวบรวมขอ้มูลและ
คูม่อืการใชง้าน 

สรุปจ านวน ผูก้รอกแบบประเมนิ  

ดรูายงานผลการประเมนิตนเอง 

- รายงานผลการประเมนิรายแหง่   

- รายงานผลการประเมนิความพงึพอใจ 
  รายแหง่   

กลับสูห่นา้หลัก 

ออกจากระบบ 

  

การมอบหมายเจา้หนา้ทีด่ าเนนิการประเมนิมาตรฐานขัน้ต า่การจัดบรกิารสาธารณะของ อปท. 
ขัน้ตอนและวธิกีารประเมนิตนเองของ อปท. 
1. ผูบ้รหิาร อปท. มอบหมายเจา้หนา้ทีส่ว่นงานตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับตัวชีวั้ด จ านวน 8 ดา้น ท าหนา้ทีร่วบรวมและพจิารณาความถกูดอ้งของ
ขอ้มลูการจัดบรกิารสาธารณะของ อปท. 
    ในแต่ละดา้นตามแบบบันทกึขอ้มลู จ านวน 3 แบบหลัก แบบ อปท. 1 แบบ อปท. 2 - 1 ถงึ 2 - 6 และแบบ อปท. 3 
2. ผูบ้รหิาร อปท. มอบหมายเจา้หนา้ทีค่นหนึง่ท าหนา้ทีบั่นทกึขอ้มลูการจัดบรกิารสาธารณะของ อปท. ตามแบบบันทกึขอ้มลูทีไ่ดร้ับจาก
เจา้หนา้ทีส่ว่นงานตา่งๆในระบบประเมนิผล 
    มาตรฐานขัน้ต ่าฯ ทางระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซตส์ านักงาน ก.ก.ถ. wwww.odloc.go.th 
3. อปท. น าผลการประเมนิเสนอผูบ้รหิาร อปท. และรายงานทีป่ระชมุสภาทราบผลการประเมนิการจัดบรกิารสาธารณะของ อปท. 
4. อปท. น าผลการประเมนิประชาสัมพันธใ์หป้ระชาชนทราบหรอืเผยแพร่ตามชอ่งทางตา่งๆ 
5. อปท. สามารถดผูลการประเมนิแบบออนไลน์ไดท้ีเ่มนู รายงานผลการประเมนิรายแหง่ (ภายหลังจากเจา้หนา้ทีบั่นทกึขอ้มลูในระบบครบทกุ
ขัน้ตอน และกดสง่ผลการประเมนิในระบบส าเร็จ) 
6. อปท. ตอ้งน าสง่เอกสารหลกัฐานแสดงผลการด าเนนิงานตาม (1) - (4) ไดแ้ก ่(1) หนงัสอืมอบหมายเจา้หนา้ทีร่วบรวมขอ้มูล 
และมอบหมายเจา้หนา้ทีบ่นัทกึขอ้มูลในระบบ 
    (2) เอกสารแสดงการน าผลการประเมนิเสนอผูบ้รหิาร อปท. (3) เอกสารแสดงการน าผลการประเมนิรายงานทีป่ระชุมสภาทราบ 
และ (4) เอกสารแสดงการน าผลการประเมนิ 
    ประชาสมัพนัธเ์ผยแพรใ่หป้ระชาชนทราบ 
    โดยแจง้ใหส้ านกังาน ก.ก.ถ. ทราบทางEmail : monitor.opm@gmail.com ต ัง้ชือ่เรือ่ง เอกสารแนบการประเมนิมาตรฐาน 

และระบุชือ่ อปท. อ าเภอ จงัหวดั ใหช้ดัเจนดว้ย 
 

กรณุากรอกขอ้มลูรายชือ่เจา้หนา้ทีส่ว่นงานตา่งๆ ทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัตวัชีว้ดั จ านวน 8 ดา้น 
ทีผู่บ้รหิารมอบหมายใหท้ าหนา้ทีร่วบรวมขอ้มลู 

 

ขอ้มลู ชือ่ สกลุ ต าแหน่ง 
เบอร์

โทรศัพท ์
แกไ้ข 

1.ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน นายวรีะยทุธ เทยีบปัด สถาปนกิช านาญการ 
086-

0959759 
แกไ้ข
ขอ้มลู 

2. ดา้นผังเมอืง นายพษิณุ นาคเมา้ วศิวกรโยธาปฏบัิตกิาร 
086-

9466453 
แกไ้ข
ขอ้มลู 

3. ดา้นสาธารณสขุ บรกิารทางสังคม และ
คณุภาพชวีติ 

นางสาวสม
พร 

ชยัอยทุธ ์
ผูอ้ านวยการสว่นบรกิาร

สาธารณสขุ 
0982565181 

แกไ้ข
ขอ้มลู 

4. ดา้นการศกึษา นางสธุาสนิ ี แมน้ญาต ิ
ศกึษานเิทศกช์ านาญการ

พเิศษ 
0827467999 

แกไ้ข
ขอ้มลู 
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5. ดา้นการจัดระเบยีบชมุชนและการรักษาความ
สงบปลอดภัย 

นางสาว
จารุณ ี

พงพุทธา 
หัวหนา้ฝ่ายกจิการคณะ

ผูบ้รหิาร 
0625396164 

แกไ้ข
ขอ้มลู 

6. ดา้นการสง่เสรมิเศรษฐกจิชมุชน อาชพี การ

ทอ่งเทีย่ว และการลงทนุ 

นางสาว

อมรรัตน์ 

บญุมา

ธรรม 

นักพัฒนาชมุชนช านาญ

การ 
0621987678 

แกไ้ข

ขอ้มลู 

7. ดา้นการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

นายทัศนัย 
ประจวบ
มอญ 

ผูอ้ านวยการสว่นสง่เสรมิ
สาธารณสขุ 

0619524995 
แกไ้ข
ขอ้มลู 

8. ดา้นการสง่เสรมิศลิปะ วัฒนธรรม ภมูปัิญญา
ชาวบา้น และโบราณสถาน 

นางสาวฤทัย
รัตน์ 

นาแถม
ทอง 

นักวชิาศกึษาช านาญการ 0865030097 
แกไ้ข
ขอ้มลู 

กรณุากรอกขอ้มลูรายชือ่เจา้หนา้ที ่1 คน ทีผู่บ้รหิารมอบหมายใหท้ าหนา้ทีบ่นัทกึ
ขอ้มลูการจดับรกิารสาธารณะของ อปท. 
 

ล าดับ ชือ่ สกลุ ต าแหน่ง เบอรโ์ทรศัพท ์ แกไ้ข 

1 นางสาวเบ็ญจวรรณ์ ศริปิรุ นักประชาสัมพันธช์ านาญการ 0880273714 แกไ้ข / ลบ  
  

:: ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี:: 
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การประเมนิมาตรฐานข ัน้ต า่การจดับรกิารสาธารณะขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ประจ าปี 2565 

 เทศบาลนคร ขอนแกน่ 

 

ขัน้ตอนการมอบหมายเจา้หนา้ที ่
ประเมนิมาตรฐานฯ  

ขัน้ตอนที ่1 
กรอกขอ้มลูพืน้ฐาน 

ขัน้ตอนที ่2 
ประเมนิการใหบ้รกิารสาธารณะ 

- แบบสอบถามที ่2-1  

- แบบสอบถามที ่2-2  

- แบบสอบถามที ่2-3  

- แบบสอบถามที ่2-4  

- แบบสอบถามที ่2-5  

- แบบสอบถามที ่2-6  

 

ขัน้ตอนที ่3 
ประเมนิความพงึพอใจ 

- แบบสอบถามความพงึพอใจ  

ดาวนโ์หลดแบบรวบรวมขอ้มูลและ
คูม่อืการใชง้าน 

สรุปจ านวน ผูก้รอกแบบประเมนิ  

ดรูายงานผลการประเมนิตนเอง 

- รายงานผลการประเมนิรายแหง่   

- รายงานผลการประเมนิความพงึพอใจ 
  รายแหง่   

กลับสูห่นา้หลัก 

ออกจากระบบ 

  

 สรุปจ านวน ผูก้รอกแบบประเมนิ 

ขัน้ตอ
นที ่1:
กรอก
ขอ้มลู
พืน้ฐา

น 

 

100.0
0% 

ขัน้ตอ

นที ่2:
ประเมิ
นการ

ใหบ้รกิ
าร

สาธาร
ณะ 

 

100.0
0% 

ขัน้ตอ
นที ่3:
ประเมิ
นความ

พงึ
พอใจ 

 

100.0
0% 

สรุป
ภาพรว

ม
ทัง้หม

ด 

 

100.0
0% 

 

   

  

:: ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี:: 
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การประเมนิมาตรฐานข ัน้ต า่การจดับรกิารสาธารณะขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ประจ าปี 2565 

   

 

 

ขัน้ตอนการมอบหมายเจา้หนา้ที ่
ประเมนิมาตรฐานฯ  

ขัน้ตอนที ่1 
กรอกขอ้มลูพืน้ฐาน 

ขัน้ตอนที ่2 
ประเมนิการใหบ้รกิารสาธารณะ 

- แบบสอบถามที ่2-1  

- แบบสอบถามที ่2-2  

- แบบสอบถามที ่2-3  

- แบบสอบถามที ่2-4  

- แบบสอบถามที ่2-5  

- แบบสอบถามที ่2-6  

 

ขัน้ตอนที ่3 
ประเมนิความพงึพอใจ 

- แบบสอบถามความพงึพอใจ  

ดาวนโ์หลดแบบรวบรวมขอ้มูลและ
คูม่อืการใชง้าน 

สรุปจ านวน ผูก้รอกแบบประเมนิ  

ดรูายงานผลการประเมนิตนเอง 

- รายงานผลการประเมนิรายแหง่   

- รายงานผลการประเมนิความพงึพอใจ 
  รายแหง่   

กลับสูห่นา้หลัก 

ออกจากระบบ 

  

                                                                                                                               

--- เลอืกดา้น ---  

                 

 

 

สรุปผลประเมนิการจดับรกิารสาธารณะ 

บรกิารสาธารณะ เกณฑช์ีว้ดั 
คา่เป้าหมาย 

(%) 
กรอบการ
ประเมนิ (1) 

การจดับรกิาร
สาธารณะ (2) 

(2) เทยีบ กบั 
(1) % 

ผลการ
ประเมนิ 

ดา้นที ่1 โครงสรา้งพืน้ฐาน และ ดา้นที ่2 ผงัเมอืง 

ภารกจิที ่1 การบ ารุงรกัษาถนน 
 

1. รอ้ยละของถนนในความรับผดิชอบ
ทัง้หมดของ เทศบาล ทีไ่ดร้ับการ
บ ารุงรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพทีใ่ชง้านไดป้กต ิ

80 77437.14 244.09 0.32 การพัฒนาใน
อนาคต 

 
2. รอ้ยละของจ านวนจุดอันตรายทีเ่กดิ
อบัุตเิหตบุอ่ยครัง้ทางการจราจรทางบก 
ในเขต เทศบาล ทีไ่ดร้ับการพัฒนา 
ปรับปรุง หรอืแกไ้ขใหป้ลอดภัยขึน้ 

75 7570 7570 100 สงูกวา่คา่
เป้าหมาย 

  

ภารกจิที ่2 การบ ารุงรกัษาสะพาน 
 

3. รอ้ยละของสะพานในเขตทางในความ
รับผดิชอบของ เทศบาล ทีไ่ดร้ับการ
บ ารุงรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพทีใ่ชง้านไดป้กต ิ

80 0 - - ไมม่บีรกิาร
สาธารณะ 

  

ภารกจิที ่3 สญัญาณไฟจราจร และไฟสอ่งสวา่ง 
 

4. รอ้ยละของสัญญาณไฟจราจรในความ
รับผดิชอบในเขตทางของ เทศบาล ที่
ช ารุดเสยีหายและไดรั้บการบ ารุงรักษาให ้
อยูใ่นสภาพใชง้านไดป้กต ิ

100 25 25 100 เทา่กับคา่
เป้าหมาย 

 
5. รอ้ยละของจ านวนไฟสอ่งสวา่งใน
ความรับผดิชอบในเขตทางของ เทศบาล 
ทีไ่ดรั้บการบ ารุงรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพทีใ่ช ้

งานไดป้กต ิ

100 7000 7000 100 เทา่กับคา่
เป้าหมาย 
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ภารกจิที ่4 คลอง ล าธาร แหลง่น า้ และระบบสูบน า้ 
 

6. รอ้ยละของจ านวนสายทางคลอง และ
ล าธารสาธารณะ ในความรับผดิชอบของ 

เทศบาล ทีไ่ดร้ับการดแูลรักษาใหน้ ้า
สามารถไหลผ่านไดไ้มต่ดิขัด หรอืใหอ้ยู่
ในสภาพทีใ่ชง้านไดป้กต ิ

90 0 - - ไมม่บีรกิาร
สาธารณะ 

 
7. รอ้ยละของจ านวนแหลง่น ้าสาธารณะ 
พืน้ทีพ่ักน ้า หรอืแกม้ลงิในความ
รับผดิชอบของ เทศบาล ทีไ่ดร้ับการ
บ ารุงรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพทีใ่ชง้านไดป้กต ิ

90 0 - - ไมม่บีรกิาร
สาธารณะ 

 
8. รอ้ยละของจ านวนระบบสบูน ้า เครือ่ง
สบูน ้า ทีอ่ยูใ่นความรับผดิชอบของ 
เทศบาล ทีไ่ดร้ับการบ ารุงรักษาใหอ้ยูใ่น
สภาพทีใ่ชง้านไดป้กต ิ

90 5 8 160 สงูกวา่คา่
เป้าหมาย 

 
9. รอ้ยละของจ านวนคลองสง่น ้าทีอ่ยูใ่น
ความรับผดิชอบของ เทศบาล ทีช่ ารุด
เสยีหายและไดรั้บการบ ารุงรักษาใหอ้ยูใ่น
สภาพทีใ่ชง้านไดป้กต ิ

90 0 - - ไมม่บีรกิาร
สาธารณะ 

  

ภารกจิที ่5 ระบบประปา 
 

10. รอ้ยละของระบบการผลติน ้าประปาที่
อยูใ่นความรับผดิชอบของ เทศบาล ที่
ไดรั้บการบ ารุงรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพทีใ่ช ้

งานไดป้กต ิ

95 0 - - ไมม่บีรกิาร
สาธารณะ 

  

ภารกจิที ่6 ดา้นผงัเมอืง 
 

11. จ านวนโครงการที ่เทศบาล มกีาร
จัดท า หรอืสนับสนุนการจัดท าผังเมอืง
รวมจังหวัด หรอืผังเมอืงรวมเมอืง หรอืผัง
เมอืงรวมชมุชน เป็นกรอบในการพัฒนา
ทอ้งถิน่ 

1 1 1 100 เทา่กับคา่
เป้าหมาย 

 
12. จ านวนโครงการที ่เทศบาล มกีาร
ควบคมุการใชป้ระโยชน์ทีด่นิและการ
พัฒนาใหเ้ป็นไปตามผังเมอืงรวมจังหวัด 
หรอืผังเมอืงรวมเมอืง หรอืผังเมอืงรวม
ชมุชน 

1 1 1 100 เทา่กับคา่
เป้าหมาย 

  

ภารกจิที ่7 การรณรงคส์ง่เสรมิการประกอบอาคาร 
 

13. รอ้ยละของจ านวนอาคารสงู หรอื
อาคารทีม่คีวามเสีย่งและความลอ่แหลมที่
จะเกดิอบัุตภิัยทีไ่ดรั้บการรณรงคส์ง่เสรมิ
และแกไ้ขใหถ้กูตอ้ง 

90 1 1 100 สงูกวา่คา่
เป้าหมาย 



 
14. จ านวนโครงการ/กจิกรรมที ่เทศบาล
จัดอบรมใหค้วามรูแ้กป่ระชาชนเกีย่วกับ
ความเสีย่งภัยตา่งๆ ในอาคารสงู หรอื

อาคารทีม่คีวามเสีย่งภัย หรอืในชมุชน 
เชน่ การซอ้มหนีไฟ การซอ้มดับเพลงิ 
แผ่นดนิไหว เป็นตน้ 

1 1 2 200 สงูกวา่คา่
เป้าหมาย 

  

ดา้นที ่3 ดา้นสาธารณสุข บรกิารทางสงัคม และคณุภาพชวีติ 

ภารกจิที ่8 การสง่เสรมิพฒันาคณุภาพชวีติผูสู้งอาย ุ
 

15. รอ้ยละของผูส้งูอายทุีม่ปัีญหาดา้น
สขุภาพหรอืป่วยตดิเตยีงทีไ่ดร้ับการดแูล
ดา้นสขุภาพจาก เทศบาล 

90 169 169 100 สงูกวา่คา่
เป้าหมาย 

 
16. จ านวนโครงการสง่เสรมิสขุภาพ
ผูส้งูอายทุีม่ปัีญหาดา้นสขุภาพ หรอืป่วย
ตดิเตยีงที ่เทศบาล ด าเนนิการ 

1 1 348 34800 สงูกวา่คา่
เป้าหมาย 

 
17. จ านวนครัง้ที ่เทศบาล สง่นักบรบิาล
ชมุชนเขา้ร่วมอบรมกับกระทรวง
สาธารณสขุหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

1 1 2 200 สงูกวา่คา่
เป้าหมาย 

 
18. รอ้ยละของจ านวนผูส้งูอายทุีไ่ดร้ับ
การสงเคราะหเ์บีย้ยังชพีผูส้งูอายใุนเขต
พืน้ที ่เทศบาล 

100 14018 14018 100 เทา่กับคา่
เป้าหมาย 

 
19. รอ้ยละของผูส้งูอายทุีเ่ป็นสมาชกิใน
ชมรม หรอืสมาคม ศนูยบ์รกิารทางสังคม 
โรงเรยีนผูส้งูอายทุีอ่ยูใ่นความรับผดิชอบ
ของ เทศบาล ทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมต่าง ๆ ที่
ชมรม สมาคม ศนูยบ์รกิารทางสังคม หรอื
โรงเรยีนผูส้งูอายทุีอ่ยูใ่นความรับผดิชอบ
ของ เทศบาล จัดขึน้ 

50 1400 1400 100 สงูกวา่คา่
เป้าหมาย 

 
20. จ านวนโครงการที ่เทศบาล ใหก้าร
สนับสนุนแกผู่ส้งูอายใุนการจัดกจิกรรม
นันทนาการตา่งๆ หรอืการออกก าลังกาย 

1 1 - - ไมไ่ดด้ าเนนิการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ 
 

21. จ านวนโครงการหรอืกจิกรรมของ 
เทศบาลเกีย่วกับการสง่เสรมิอาชพี การ
เพิม่รายไดใ้หแ้กผู่ส้งูอายุ 

1 1 7 700 สงูกวา่คา่
เป้าหมาย 

 
22. รอ้ยละของผูส้งูอายทุีย่ากไรท้ีอ่ยูใ่น
ภาวะพึง่พงิทีไ่ดรั้บการชว่ยเหลอื
สนับสนุน หรอืประสานงาน และ

สงเคราะหใ์หเ้ขา้สูส่ถานสงเคราะหค์นชรา 

80 65 2 3.08 การพัฒนาใน
อนาคต 

  

ภารกจิที ่9 การสง่เสรมิพฒันาคณุภาพชวีติผูพ้กิาร 
 

23. รอ้ยละของผูพ้กิารทีไ่ดร้ับการขึน้
ทะเบยีนตาม พ.ร.บ. สง่เสรมิและพัฒนา

100 1959 1959 100 เทา่กับคา่
เป้าหมาย 



คณุภาพชวีติคนพกิาร พ.ศ. ๒๕๕๐ และ
ไดรั้บการสงเคราะหเ์บีย้ยังชพีคนพกิาร
จาก เทศบาล 

 
24. รอ้ยละของผูพ้กิารยากไรท้ีอ่ยู่ใน
ภาวะพึง่พงิที ่เทศบาล เขา้ไปชว่ยเหลอื
สนับสนุนหรอืประสานหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งใหเ้ขา้ไปด าเนนิการชว่ยเหลอื
สนับสนุนปัจจัยสีใ่นการด ารงชพี 

100 85 85 100 เทา่กับคา่
เป้าหมาย 

  

ภารกจิที ่10 การสง่เสรมิพฒันาคณุภาพชวีติผูต้ดิเชือ้ผูป่้วยเอดส ์
 

25. รอ้ยละของผูต้ดิเชือ้/ผูป่้วยเอดสท์ี่
ไดรั้บการสงเคราะหเ์บีย้ยังชพีผูป่้วยเอดส ์

100 85 85 100 เทา่กับคา่
เป้าหมาย 

  

ภารกจิที ่11 การสาธารณสุขมูลฐาน 
 

26. จ านวนโครงการหรอืกจิกรรมของ 
เทศบาล ในการสง่เสรมิ ป้องกัน ควบคมุ 
เฝ้าระวังป้องกันโรคประจ าถิน่ หรอืการ
แพร่ระบาดของโรคตดิตอ่ 

1 1 87 8700 สงูกวา่คา่
เป้าหมาย 

 
27. รอ้ยละของสัตวไ์ดรั้บการส ารวจ ขึน้
ทะเบยีนสัตวแ์ละฉีดวัคซนีสนัุขบา้ตาม
โครงการสัตวป์ลอดโรคคนปลอดภัย จาก
โรคพษิสนัุขบา้ฯ 

100 10097 10097 100 เทา่กับคา่
เป้าหมาย 

  

ภารกจิที ่12 การสง่เสรมิสถานประกอบการอาหารผา่นเกณฑม์าตรฐานอาหารปลอดภยั 
 

28. จ านวนโครงการหรอืกจิกรรมของ 
เทศบาล ในการตรวจสขุาภบิาลอาหาร
หรอืสถานประกอบกจิการอาหารในพืน้ที ่

1 1 5 500 สงูกวา่คา่
เป้าหมาย 

  

ดา้นที ่4 ดา้นการศกึษา 

ภารกจิที ่13 การพฒันาการศกึษา 
 

29. รอ้ยละของศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด เทศบาล ทีผ่่านการประเมนิ
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แหง่ชาต ิ

100 11 11 100 เทา่กับคา่
เป้าหมาย 

 
30. รอ้ยละของเด็กในศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 
หรอือนุบาล หรอืประถมศกึษา ในสังกัด 
เทศบาลทีไ่ดร้ับอาหารเสรมิ (นม) 
ครบถว้น 

100 15503 15503 100 เทา่กับคา่
เป้าหมาย 

 
31. รอ้ยละของเด็กในศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 
หรอือนุบาล หรอืประถมศกึษา ในสังกัด 

100 15503 15503 100 เทา่กับคา่
เป้าหมาย 



เทศบาลทีไ่ดร้ับอาหารกลางวันทีม่คีณุคา่ 
ทางโภชนาการครบถว้น 

 
32. รอ้ยละของเด็กดอ้ยโอกาส เดก็

ยากจนทีไ่ดร้ับการสนับสนุนดา้น
การศกึษา หรอืดา้นการเงนิจาก เทศบาล 
หรอืวัสดอุปุกรณ์จาก เทศบาล 

100 809 590 72.93 การพัฒนาใน

อนาคต 

 
33. รอ้ยละของโรงเรยีนในสังกัด 
เทศบาล ทีจ่ัดการเรยีนการสอนในระบบ
สองภาษา หรอืหลักสตูรสองภาษา 

85 11 11 100 สงูกวา่คา่
เป้าหมาย 

 
34. จ านวนกจิกรรม หรอืโครงการ
เกีย่วกับการสง่เสรมิอาชพีในโรงเรยีน
สังกัด เทศบาล หรอืโรงเรยีนในสังกัดอืน่
ที ่เทศบาล ใหก้ารสนับสนุน 

1 1 4 400 สงูกวา่คา่
เป้าหมาย 

  

ดา้นที ่5 ดา้นการจดัระเบยีบชุมชนและการรกัษาความสงบปลอดภยั 

ภารกจิที ่14 การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
 

35. เทศบาล มกีารจัดท าแผนป้องกันและ
บรรเทา สาธารณภัยประเภทส าคัญที่
เกดิขึน้ในพืน้ที ่

1 1 1 100 เทา่กับคา่
เป้าหมาย 

 
36. รอ้ยละของจ านวนอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรอืน (อปพร.) ที ่เทศบาล 
สนับสนุนใหจ้ัดตัง้ขึน้ รวมทัง้จ านวน
อาสาสมัครป้องกันสาธารณภัยของมลูนธิ ิ
สมาคม สมาชกิ ชมรม รูปแบบอืน่ ทีตั่ง้
ขึน้ถกูตอ้งตามกฎหมาย ในเขตพืน้ที ่
เทศบาล 

2 107026 3028 2.83 สงูกวา่คา่
เป้าหมาย 

 
37. รอ้ยละของจ านวนกลอ้งโทรทศัน์
วงจรปิด (CCTV) ดา้นความปลอดภัย 
(ของ เทศบาล ทีม่รีะบบ CCTV) ทีช่ ารุด
เสยีหายและสามารถซอ่มแซมได ้ทีไ่ดรั้บ
การซอ่มแซมใหส้ามารถใชง้านไดป้กต ิ

100 532 532 100 เทา่กับคา่
เป้าหมาย 

  

ภารกจิที ่15 การจดัการความขดัแยง้ 
 

38. จ านวนศนูยร์ับเรือ่งราวรอ้งทกุข ์ศนูย์
ไกลเ่กลีย่ขอ้พพิาท ศนูยย์ตุธิรรมชมุชน 
ศนูยบ์รกิารประชาชน ศนูยด์ ารงธรรม 
ศนูย ์one stop service หรอืจากชอ่งทาง

สือ่ออนไลน์อืน่ ๆ ที ่เทศบาล จัดใหม้ ี
หรอืด าเนนิการ 

1 1 1 100 เทา่กับคา่
เป้าหมาย 

 
39. รอ้ยละของจ านวนเรือ่งราวรอ้งทกุข์
ของประชาชนจากศนูยร์ับเรือ่งราวรอ้ง
ทกุข ์ศนูยไ์กลเ่กลีย่ขอ้พพิาท ศนูย์

90 2360 2360 100 สงูกวา่คา่
เป้าหมาย 



ยตุธิรรมชมุชน ศนูยบ์รกิารประชาชน ศนูย์
ด ารงธรรม ศนูย ์one stop service หรอื
จากชอ่งทางสือ่ออนไลน์อืน่ ๆ ทีส่ง่ให ้

เทศบาล ด าเนนิการ และไดร้ับการให ้
ความชว่ยเหลอืจาก เทศบาล หรอืการ
ประสานงานหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
ด าเนนิการตอ่ไป 

  

ดา้นที ่6 ดา้นการสง่เสรมิเศรษฐกจิชุมชน อาชพี การทอ่งเทีย่ว และการลงทนุ 

ภารกจิที ่16 การสง่เสรมิเศรษฐกจิชุมชน อาชพี การทอ่งเทีย่ว และการลงทนุ 
 

40. จ านวนโครงการที ่เทศบาล มกีาร
สนับสนุนงบประมาณ หรอืสนับสนนุ 
สง่เสรมิอืน่ ๆ ใหแ้กก่ลุม่อาชพีกลุม่
วสิาหกจิชมุชน กลุม่การทอ่งเทีย่ว ฯลฯ 
เพือ่พัฒนาประสทิธภิาพการแปรรูปตลาด 

1 1 1 100 เทา่กับคา่
เป้าหมาย 

 
41. จ านวนโครงการหรอืกจิกรรมที ่
เทศบาล ด าเนนิการเกีย่วกับการสง่เสรมิ
อาชพี เชน่ เกษตรกรรม ประมงปศุสัตว ์
หรอือาชพีใหม ่เป็นตน้ 

1 1 1 100 เทา่กับคา่
เป้าหมาย 

 
42. จ านวนโครงการที ่เทศบาล จัดใหม้ี
หรอืสง่เสรมิ ศนูยแ์สดงสนิคา้ชมุชน ศนูย์
จ าหน่ายสนิคา้ ตลาดนัด ตลาดชมุชน 
หรอืถนนคนเดนิ ถนนวัฒนธรรม ตลาดน ้า 
หรอืตลาดเกา่ เป็นตน้ 

1 1 7 700 สงูกวา่คา่
เป้าหมาย 

 
43. จ านวนโครงการ หรอืกจิกรรมของ 
เทศบาล เกีย่วกับการพัฒนา หรอืฟ้ืนฟู

แหลง่ทอ่งเทีย่วเสือ่มโทรมใหม้สีภาพที่
เหมาะสม ตอ่การทอ่งเทีย่ว 

1 1 1 100 เทา่กับคา่
เป้าหมาย 

 
44. จ านวนโครงการ หรอืกจิกรรมของ 
เทศบาล เพือ่กระตุน้ หรอืสง่เสรมิการ
ทอ่งเทีย่ว และการใหค้วามรูเ้กีย่วกับ
ประวัตคิวามเป็นมาของแหลง่ทอ่งเทีย่ว 

1 1 1 100 เทา่กับคา่
เป้าหมาย 

 
45. จ านวนโครงการ หรอืกจิกรรมของ 
เทศบาล ในการใหค้ าปรกึษา และ
สนับสนุนการจัดตัง้กลุม่อาชพี หรอืกลุม่
เกษตรกร หรอืกลุม่ตา่ง ๆ เพือ่สง่เสรมิ
อาชพีหรอืการสรา้งงาน 

1 1 1 100 เทา่กับคา่
เป้าหมาย 

 
46. จ านวนโครงการ หรอืกจิกรรมของ 
เทศบาล ในการใหค้ าปรกึษาทัง้ที่
ส านักงาน เทศบาล หรอืชอ่งทางสือ่
ออนไลน์ตา่ง ๆ เกีย่วกับการขอ
ใบอนุญาตจดทะเบยีนพาณชิย ์หรอืการ
สง่เสรมิการลงทนุในพืน้ที ่

1 1 1 100 เทา่กับคา่
เป้าหมาย 



  

ดา้นที ่7 ดา้นการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม และ ดา้นที ่8 ดา้นการสง่เสรมิศลิปะ วฒันธรรม ภูมปิญัญาชาวบา้น และโบราณสถาน 

ภารกจิที ่17 การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
 

47. รอ้ยละของปรมิาณขยะมลูฝอยใน
พืน้ที ่เทศบาล ทีถ่กูก าจัดอยา่งถกู
สขุลักษณะ 

90 62874.49 62874.49 100 สงูกวา่คา่
เป้าหมาย 

 
48. รอ้ยละของปรมิาณขยะอันตราย และ
ขยะตดิเชือ้ในพืน้ที ่เทศบาล ทีถ่กูสง่
ตอ่ไปก าจัดอยา่งถกูสขุลักษณะ 

90 5602.69 5602.69 100 สงูกวา่คา่
เป้าหมาย 

 
49. จ านวนโครงการ หรอืกจิกรรมของ 
เทศบาล ในการอนุรักษ์ดแูลรักษาแหลง่
น ้าธรรมชาต ิล าน ้าธรรมชาต ิทรัพยากร
ชายฝ่ัง หรอืการจัดการเกีย่วกับปัญหา
วัชพชื ผักตบชวา ปัญหาน ้าเน่าเสยี การ
ก าจัดน ้าเสยี เป็นตน้ 

2 2 1 50 การพัฒนาใน
อนาคต 

 
50. จ านวนโครงการของ เทศบาล ในการ
อบรมหรอืประชาสัมพันธใ์หค้วามรูแ้ก่
ประชาชนเกีย่วกับการดแูลรักษาป่า ภัย
จากไฟป่า การป้องกันไฟป่า การเผาในที่
โลง่ ภัยจากการเผาในทีโ่ลง่ เป็นตน้ 

1 1 1 100 เทา่กับคา่
เป้าหมาย 

 
51. จ านวนครัง้ที ่เทศบาล จัดสง่
อาสาสมัครป้องกันไฟป่าเขา้ร่วมอบรมกับ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

1 1 - - ไมไ่ดด้ าเนนิการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ 
 

52. จ านวนโครงการ หรอืกจิกรรมของ 
เทศบาล ในการจัดการเกีย่วกับคา่ฝุ่น PM 
๒.๕ 

1 1 15 1500 สงูกวา่คา่
เป้าหมาย 

 
53. รอ้ยละของจ านวนขอ้มลูคา่เฉลีย่ ๒๔ 
ชัว่โมง ของฝุ่นละอองขนาดไมเ่กนิ ๒.๕ 
ไมครอน (PM ๒.๕) ผ่านเกณฑม์าตรฐาน
ของเทศบาล 

98 325 325 100 สงูกวา่คา่
เป้าหมาย 

  

ภารกจิที ่18 การสง่เสรมิศลิปะ วฒันธรรม ภูมปิญัญาชาวบา้น และโบราณสถาน 
 

54. จ านวนโครงการ หรอืกจิกรรมของ 
เทศบาล ในการสง่เสรมิหรอือนุรักษ์ศลิปะ 
วัฒนธรรม ประเพณีทอ้งถิน่ หรอืภมูิ
ปัญญาชาวบา้น 

3 3 11 366.67 สงูกวา่คา่
เป้าหมาย 

 
55. จ านวนแหลง่การเรยีนรูใ้นทอ้งถิน่
เกีย่วกับศลิปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภมูิ
ปัญญาทอ้งถิน่ และโบราณสถาน ทีไ่ดร้ับ 
การสง่เสรมิหรอืสนับสนุนจาก เทศบาล 

1 1 1 100 เทา่กับคา่
เป้าหมาย 

  
 

 

 



 

 

การประเมนิมาตรฐานข ัน้ต า่การจดับรกิารสาธารณะขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ประจ าปี 2565 

 
 

 

ขัน้ตอนการมอบหมายเจา้หนา้ที ่
ประเมนิมาตรฐานฯ  

ขัน้ตอนที ่1 
กรอกขอ้มลูพืน้ฐาน 

ขัน้ตอนที ่2 

ประเมนิการใหบ้รกิารสาธารณะ 

- แบบสอบถามที ่2-1  

- แบบสอบถามที ่2-2  

- แบบสอบถามที ่2-3  

- แบบสอบถามที ่2-4  

- แบบสอบถามที ่2-5  

- แบบสอบถามที ่2-6  

 

ขัน้ตอนที ่3 
ประเมนิความพงึพอใจ 

- แบบสอบถามความพงึพอใจ  

ดาวนโ์หลดแบบรวบรวมขอ้มูลและ
คูม่อืการใชง้าน 

สรุปจ านวน ผูก้รอกแบบประเมนิ  

ดรูายงานผลการประเมนิตนเอง 

- รายงานผลการประเมนิรายแหง่   

- รายงานผลการประเมนิความพงึพอใจ 
  รายแหง่   

กลับสูห่นา้หลัก 

ออกจากระบบ 

  

                                                                        

--- เลอืกแบบส ารวจทัง้หมด ---  

คน้หา
 

สรุปผลการประเมนิความพงึพอใจของประชาชน 

ค าถาม 
พอใจ ปรบัปรุง 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 

ดา้นที ่1 ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 

1. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่การจัดบรกิารสาธารณะดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานของ 
เทศบาล 

49 94.23% 3 5.77% 

ดา้นที ่2 ดา้นการผงัเมอืง 

2. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่การจัดบรกิารสาธารณะดา้นการผังเมอืงของ 
เทศบาล เกีย่วกับการจัดท าหรอืสนับสนุนการจัดท าผังเมอืงรวมเมอืง และการควบคมุ
การใชป้ระโยชน์ทีด่นิและการพัฒนาใหเ้ป็นไปตามผังเมอืงรวมเมอืง 

46 88.46% 6 11.54% 

ดา้นที ่3 ดา้นสาธารณสุข บรกิารทางสงัคม และคณุภาพชวีติ 

3. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่การจัดบรกิารสาธารณะดา้นสาธารณสขุ บรกิารทาง
สังคม และคณุภาพชวีติของ เทศบาล 

51 98.08% 1 1.92% 

ดา้นที ่4 ดา้นการศกึษา 

4. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่การจัดบรกิารสาธารณะดา้นการศกึษาของ เทศบาล 50 96.15% 2 3.85% 

ดา้นที ่5 ดา้นการจดัระเบยีบชุมชนและการรกัษาความสงบปลอดภยั 

5. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่การจัดบรกิารสาธารณะดา้นการจัดระเบยีบชมุชน 
และการรักษาความสงบปลอดภัยของ เทศบาล 

44 84.62% 8 15.38% 

ดา้นที ่6 ดา้นการสง่เสรมิเศรษฐกจิชุมชน อาชพี การทอ่งเทีย่ว และการลงทนุ 

6. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่การจัดบรกิารสาธารณะดา้นการสง่เสรมิเศรษฐกจิ
ชมุชน อาชพี การทอ่งเทีย่ว และการลงทนุของ เทศบาล 

46 88.46% 6 11.54% 

ดา้นที ่7 ดา้นการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม     

7. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่การจัดบรกิารสาธารณะดา้นการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของ เทศบาล 
44 84.62% 8 15.38% 

ดา้นที ่8 ดา้นการสง่เสรมิศลิปะ วฒันธรรม ภูมปิญัญาชาวบา้น และโบราณสถาน 

8. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่การจัดบรกิารสาธารณะดา้นการสง่เสรมิศลิปะ 
วัฒนธรรม ภมูปัิญญาชาวบา้น และโบราณสถานของ เทศบาล 

47 90.38% 5 9.62% 
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