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ส่วนที  ๑ 
ขั้นตอนและวิธีการประเมินมาตรฐานขั้นต ่าการจัดบริการสาธารณะ 

 
๑. ความน่า 
  ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส านักงาน ก.ก.ถ.) 
ได้พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ด้วยวิธีการ
ประเมินตนเอง (Self Assessment) ที่ เรียกว่า การประเมินมาตรฐานขั้นต่ าการจัดบริการสาธารณะ  
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
                     ๑.๑ เพ่ือกระตุ้นให้ อปท. น าผลการประเมินไปใช้พัฒนาประสิทธิภาพประสิทธิผลของการ
จัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน ตามภารกิจหน้าที่และภารกิจที่ ได้รับการถ่ายโอนตามแผนการกระจาย
อ านาจให้แก่ อปท. อย่างน้อยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 
                     ๑.๒ เพ่ือให้คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) และ
คณะอนุกรรมการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง น าข้อมูลที่ได้รับจากการประเมินมาตรฐานขั้นต่ าการจัดบริการสาธารณะ
ของ อปท. ไปใช้เป็นข้อมูลส าหรับการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน มาตรการ และแนวทางพัฒนางาน
ด้านการกระจายอ านาจ การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
                    ๑.๓ เพ่ือให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนภารกิจได้สนับสนุนและส่งเสริมความรู้
เทคนิควิชาการในการจัดบริการสาธารณะแก่ อปท. ให้มีผลการจัดบริการสาธารณะที่มีมาตรฐานไม่น้อยกว่า       
ที่ส่วนราชการเคยด าเนินการ  
๒. ขั้นตอนและวิธีการประเมินตนเอง 
  การประเมินมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล ตามเกณฑ์ชี้วัดและค่ามาตรฐาน   
ขั้นต่ าการจัดบริการสาธารณะ ด าเนินการโดยก าหนดให้เทศบาล ใช้กลไกของคณะผู้บริหารเทศบาล  
ท าหน้าที่ก ากับดูแลและรับรองผลการประเมิน โดยมีขั้นตอนและวิธีการประเมินตนเอง ดังนี้ 
  ๑) แต่งตั้งคณะท างานประเมินมาตรฐานขั้นต่ าการจัดบริการสาธารณะ โดยให้ผู้บริหารของ
เทศบาลหรือผู้ท าหน้าที่รักษาการ แต่งตั้งคณะท างานฯ ประกอบด้วยผู้แทนส่วนงานตามภารกิจการจัดบริการ
สาธารณะในแต่ละด้าน เพ่ือรับผิดชอบในการประสานงาน เก็บและรวบรวมข้อมูล จ านวน ๓ แบบหลัก คือ 
      (๑) แบบรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทั่วไป (แบบเทศบาล ๑) 
      (๒) แบบรวบรวมข้อมูลการจัดบริการสาธารณะ (แบบเทศบาล ๒) ประกอบด้วย  
แบบเทศบาล ๒-๑ ถึง แบบเทศบาล ๒-๖ จ านวน ๖ แบบ ส าหรับการรวบรวมข้อมูลการจัดบริการสาธารณะ 
จ านวน ๘ ด้าน  
      (๓) แบบรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะ (แบบเทศบาล ๓) 
   (โดยสามารถดาวน์โหลดและจัดพิมพ์แบบรวบรวมข้อมูลทั้ง ๓ แบบ เพ่ือความสะดวก
ในการแจกจ่ายแบบรวบรวมข้อมูลแก่ส่วนงานที่เกี่ยวข้องในการบันทึกข้อมูลเบื้องต้น ได้ที่ www.odloc.go.th 
ตามวิธีการที่ก าหนด) 

http://www.odloc.go.th/


๒ 

 

  ๒) ด าเนินการประเมินตนเอง โดยให้คณะท างานฯ ในแต่ละด้านรวบรวมและตรวจสอบ 
ความถูกต้องของข้อมูล และมอบให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจ านวน ๑ ท่าน บันทึกข้อมูลตามแบบรวบรวม
ข้อมูลที่ก าหนด ลงในระบบประมวลผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ าการจัดบริการสาธารณะ   
  ๓) ส่งผลการประเมินให้ ส านักงาน ก.ก.ถ.  ทางระบบออนไลน์ที่ www.odloc.go.th  
ตามวิธีการที่ก าหนด และกรุณาจัดท่าหนังสือเพื อแจ้งให้ทราบว่าได้ส่งผลการประเมินให้ส่านักงาน ก.ก.ถ. แล้ว 
  ๔) น าผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ าการจัดบริการสาธารณะเสนอผู้บริหารเทศบาล และ
รายงานที่ประชุมสภาของเทศบาล เพ่ือทราบผลการปฏิบัติงานของเทศบาล (ในกรณีที ผลการประเมินต ่ากว่า 
ค่ามาตรฐาน เทศบาลควรจัดท่าข้อเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดบริการสาธารณะตามตัวชี้วัดที มีค่าต ่า
กว่ามาตรฐาน ประกอบการพิจารณาของสภาฯ ด้วย) 
  ๕) แจ้งผลการประเมินให้ประชาชนทราบ เพ่ือให้ประชาชนรับทราบข้อมูลผลการปฏิบัติงาน      
ตามเกณฑ์ชี้วัดผ่านกระบวนการประชาคมและ/หรือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของเทศบาล  
หรืออ่ืนๆ ตามสมควร 
 
หมายเหตุ : เมื่อส านักงาน ก.ก.ถ. ได้รับข้อมูลจากแบบประเมินตนเองจากเทศบาลทั้งประเทศ ผ่านทางระบบ
ออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ระบบประมวลผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ าการจัดบริการสาธารณะของ อปท.  
จะได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล การจัดบริการสาธารณะ 
ของเทศบาล รายงาน ก.ก.ถ. เพ่ือพิจารณา  และเทศบาลสามารถเรียกดูสรุปผลการประเมินตนเองได้จาก 
www.odloc.go.th ตามวิธีการที่ก าหนด เพ่ือเทศบาลน าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการจัดบริการสาธารณะ
และการพัฒนาคุณภาพการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล ต่อไป 
 
ผู้ประสานงาน ๑. นางสาวเนาวรัตน์ อัคคี  โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๔๖๐๘ หรือ ๐๘ ๔๗๓๐ ๗๓๑๙ 
         ๒. นางสาวสิริภร ด านาคแก้ว  โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๔๖๒๙ หรือ ๐๘ ๖๓๘๐ ๕๔๕๕ 
         ๓. นางสาวจรรยา แสงประเสริฐ โทร ๐ ๒๒๘๓ ๔๖๒๔ หรือ ๐๘ ๑๓๗๙ ๑๕๔๔ 
         ๔. นายมาฆะนันท์ สิงหะ  โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๔๖๐๙  
                      (กรณีมีปัญหาการใช้งานระบบประมวลผลเกณฑ์ชี้วัดฯ) 
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๓ 

 

ส่วนที  ๒ 
การเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลตามแบบรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทั วไป 

ของเทศบาล (แบบเทศบาล ๑) 

๒.๑ การเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทั วไปของเทศบาล ตามแบบเทศบาล ๑  
      ๒.๑.๑ ลักษณะแบบรวบรวมข้อมูล 
     แบบเทศบาล ๑ เป็นแบบส าหรับการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไปของเทศบาล ที่จะถูกน าไปใช้ใน  
การวิเคราะห์เปรียบเทียบกับข้อมูลการจัดบริการสาธารณะ โดยแบบ เทศบาล ๑ ท าหน้าที่รวบรวมข้อมูล 
ที่เก่ียวข้องกับบริบทของเทศบาล ได้แก่  
     ๑) ข้อมูลพื้นฐาน เช่น จ านวนครัวเรือน จ านวนประชากร จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน และจ านวนพ้ืนที่
ท าการเกษตร เป็นต้น 
     ๒) ข้อมูลด้านโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล เช่น ระยะทางรวม 
พ้ืนที่รวมของถนน จ านวนสะพาน จ านวนสัญญานไฟจราจร ไฟส่องสว่าง จ านวนสายธาร ล าคลอง  แหล่งน้ า 
จ านวนระบบสูบน้ า เครื่องสูบน้ า คล่องส่งน้ า จ านวนระบบผลิตน้ าประปา เป็นต้น 
     ๓) ข้อมูลงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต เช่น จ านวนผู้สูงอายุ จ านวนนักบริบาลชุมชน จ านวนผู้พิการ          
ผู้ยากไร้ ผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ จ านวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวนเด็กในศูนย์ จ านวนเด็กด้อยโอกาส เป็นต้น  
     ๔) ข้อมูลด้านการจัดระเบียบสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบปลอดภัย เช่น จ านวนเรื่องราว
ร้องทุกข์ของประชาชน 
     ๕) ข้อมูลด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ปริมาณขยะมูลฝอย 
      ๒.๑.๒ แหล่งข้อมูล 
     ๑) ควรรวบรวมข้อมูลจากข้อมูลของเทศบาล ที่มีอยู่แล้ว เช่น เอกสารรายงาน แผนงาน โครงการ 
หรือข้อมูลที่เทศบาล จัดเก็บรวบรวมไว้ หรือใช้การประมาณการในกรณีที่ไม่มีการรวบรวมข้อมูลไว้ก่อน  
หรืออาจจะรวบรวมจากหน่วยงานอื่น และควรตรวจสอบข้อมูลให้ตรงกับความต้องการของข้อมูลที่ได้มีการระบุ
รายละเอียดและค าอธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้ด้วย เพ่ือความถูกต้องและแม่นย า ซึ่งจะมีผลต่อผลการประเมิน
ระดับประสิทธิภาพประสิทธิผลของเทศบาล โดยข้อมูลที ใช้จะเป็นข้อมูลการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
               ๒) ในกรณีที่เทศบาล ไม่มีบริการสาธารณะตามช่องรายการข้อมูลในแบบเทศบาล ๑ หมายถึง 
ในเขตพ้ืนที่เทศบาล ไม่มีโครงสร้างพ้ืนฐานส าหรับการจัดบริการสาธารณะนั้น หรือ เทศบาล มีโครงสร้าง
พ้ืนฐานแต่ไม่เคยมีการจัดบริการสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพ้ืนฐานนั้นแล้วแต่กรณี  ในการบันทึกข้อมูล
การจัดบริการสาธารณะของรายการข้อมูลนั้นหรือตัวชี้วัดนั้น ขอให้บันทึกข้อมูลที่ ช่องไม่มีบริการสาธารณะ 
เท่านั้น ห้ามลงจ่านวน 0 (หรือ 0.00 หรือ อื นๆ เช่น -) ในช่องจ่านวน โดยเด็ดขาด เพราะ จะท าให้การ
ประมวลผลข้อมูลของเทศบาลของท่านมีความผิดพลาด 

๒.๒ แบบข้อมูลพื้นฐานทั วไปของเทศบาล หรือ แบบเทศบาล ๑  



๔ 

 

แบบ เทศบาล 1 
แบบรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของเทศบาล 

 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 
ที่ 

 
รายการข้อมูล 

 
ค าอธิบาย 

 
หน่วย 

ข้อมูล  
ณ ปี 2563 

แหล่งข้อมูล  
ไม่มีบริการสาธารณะ 

(  ) 
เทศบาล 

เอง 
(  ) 

จากแหล่งอ่ืน 
(  ) 

1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 ระยะทางรวมของถนนในความรับผิดชอบทั้งหมดของ 

เทศบาล ที่ลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นแล้ว 
ระบุระยะทางรวมของถนนในความรับผดิชอบทั้งหมดของ 
เทศบาล (ทั้งถนนที่รับโอนและถนนที ่เทศบาล สร้างเอง)              
ที่ลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นแล้ว 

กม.     

1.2 ถนนในความรับผิดชอบทั้งหมดของ เทศบาล ที่ลงทะเบียน
ทางหลวงท้องถิ่นแล้ว ที่ได้มีการส ารวจพื้นที่ความช ารุด
เสียหาย 

ระบุพื้นที่ความช ารุดเสียหายรวมของถนนในความรับผิดชอบ
ทั้งหมดของ เทศบาล (ทั้งถนนที่รับโอนและถนนที่ เทศบาล 
สร้างเอง) ที่ลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นแล้ว ที่ได้มีการ
ส ารวจพื้นที่ความช ารุดเสียหาย 

ตร.ม.     

1.3 จ านวนสะพานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ เทศบาล ระบุจ านวนสะพานทีอ่ยู่ในรับผิดชอบของ เทศบาล แห่ง     
๑.๔ 

สะพานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ เทศบาล ที่ได้มีการ
ส ารวจพื้นที่ความช ารุดเสียหาย 

ระบุพื้นที่ความช ารุดเสียหายของสะพานที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของ เทศบาล ที่ได้มีการส ารวจพื้นที่ความช ารุด
เสียหาย 

ตร.ม.     

1.5 จ านวนสัญญาณไฟจราจรที่อยู่ในความรบัผิดชอบในเขต
ทางของ เทศบาล 

ระบุจ านวนสัญญาณไฟจราจรที่อยู่ในความรับผิดชอบในเขต
ทางของ เทศบาล 

จุด     

1.6 จ านวนสัญญาณไฟจราจรที่อยู่ในความรบัผิดชอบในเขต
ทางของ เทศบาลที่ช ารุดเสียหาย 

ระบุจ านวนสัญญาณไฟจราจรที่อยู่ในความรับผิดชอบในเขต
ทางของ เทศบาลที่ช ารุดเสียหาย 

จุด     

1.7 จ านวนไฟส่องสวา่งที่อยู่ในความรับผิดชอบในเขตทางของ 
เทศบาล 

ระบุจ านวนไฟสอ่งสว่างที่อยู่ในความรับผิดชอบในเขตทาง
ของ เทศบาล 

จุด     

1.8 จ านวนไฟส่องสวา่งที่อยู่ในความรับผิดชอบในเขตทางของ 
เทศบาล ที่ข ารุดเสียหาย 

ระบุจ านวนไฟสอ่งสว่างที่อยู่ในความรับผิดชอบในเขตทาง
ของ เทศบาล ที่ข ารุดเสียหาย 

จุด     

1.9 จ านวนสายคลองและล าธารสาธารณะระบายน้ าในความ
รับผิดชอบของ เทศบาล 

ระบุจ านวนสายทางคลองและล าธารสาธารณะระบายน้ าใน
ความรับผิดชอบของ เทศบาล  

สาย     

1.10 จ านวนสายทางคลองและล าธารสาธารณะระบายน้ าใน
ความรับผิดชอบของ เทศบาล ที่น้ าไม่สามารถไหลผ่านได้
ปกต ิ

ระบุจ านวนสายทางคลอง และล าธารสาธารณะระบายน้ าใน
ความรับผิดชอบของ เทศบาล ที่น้ าไม่สามารถไหลผ่านได้

สาย     



๕ 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
 
ที่ 

 
รายการข้อมูล 

 
ค าอธิบาย 

 
หน่วย 

ข้อมูล  
ณ ปี 2563 

แหล่งข้อมูล  
ไม่มีบริการสาธารณะ 

(  ) 
เทศบาล 

เอง 
(  ) 

จากแหล่งอ่ืน 
(  ) 

ปกติ เช่น ล าน้ าตื้นเขิน มีปริมาณผักตบชวาจ านวนมาก
ขวางทางน้ า เป็นต้น 

1.11 จ านวนแหล่งน้ าสาธารณะ พื้นที่พักน้ าหรือแก้มลิงในความ
รับผิดชอบของ เทศบาล 

ระบุจ านวนแหล่งน้ าสาธารณะ พื้นที่พักน้ า หรือแก้มลิงใน
ความรับผิดชอบของ เทศบาล 

แห่ง     

1.12 จ านวนแหล่งน้ าสาธารณะ พื้นที่พักน้ าหรือแก้มลิงในความ
รับผิดชอบของ เทศบาล ที่ช ารุดเสียหาย 

ระบุจ านวนแหล่งน้ าสาธารณะ พื้นที่พักน้ า หรือแก้มลิงใน
ความรับผิดชอบของ เทศบาล ที่ช ารุดเสียหาย 

แห่ง     

1.13 จ านวนระบบสูบน้ า/เครื่องสูบน้ าที่อยู่ในความรับผิดชอบ
อง เทศบาล  

ระบุจ านวนระบบสูบน้ า / เครื่ อ งสูบน้ า  ที่ อยู่ ในความ
รับผิดชอบของ เทศบาล  

เครื่อง     

1.14 จ านวนระบบสูบน้ า/เครื่องสูบน้ าที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของ เทศบาล ที่ช ารุดเสียหาย 

ระบุจ านวนระบบสูบน้ า / เครื่ อ งสูบน้ า  ที่ อยู่ ในความ
รับผิดชอบของ เทศบาล ที่ช ารุดเสียหาย 

เครื่อง     

1.15 จ านวนคลองส่งน้ าที่อยู่ในความรับผิดชอบของ เทศบาล ระบุจ านวนคลองส่งน้ าที่อยู่ในความรับผิดชอบของ เทศบาล 
(รวมถึงคลองชลประทาน คลองส่งน้ าเพื่อการเกษตร คลอง
ระบายน้ า เป็นต้น) 

แห่ง     

1.16 จ านวนคลองส่งน้ าที่อยู่ในความรับผิดชอบของ เทศบาล ที่
ช ารุดเสียหาย 

ระบุจ านวนคลองส่งน้ าที่อยู่ในความรับผิดชอบของ เทศบาล 
ที่ช ารุดเสียหาย (รวมถึงคลองชลประทาน คลองส่งน้ าเพื่อ
การเกษตร คลองระบายน้ า เป็นต้น) 

แห่ง     

1.17 จ านวนของระบบการผลิตน้ าประปาของ เทศบาล ระบุจ านวนของระบบการผลิตน้ าประปาของ เทศบาล แห่ง     
1.18 จ านวนของระบบการผลิตน้ าประปาของ เทศบาล ที่ช ารุด

เสียหาย เช่น เสียหายตามสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ 
หรือขาดบุคลากร งบประมาณ เป็นต้น 

ระบุจ านวนของระบบการผลิตน้ าประปาของ เทศบาล ที่
ช ารุดเสียหาย เช่น เสียหายตามสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ 
หรือขาดบุคลากร งบประมาณ เป็นต้น 

แห่ง     

๒ ด้านการผังเมือง 
3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต 

3.1 จ านวนผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสุขภาพ และป่วยติดเตียง
ทั้งหมดในพื้นที่ 

ระบุจ านวนผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสุขภาพและปว่ยติดเตียง
ทั้งหมดในพื้นที 

คน     

3.2 จ านวนนกับริบาลชุมชนของ เทศบาล ระบุจ านวนนกับริบาลชุมชนในพื้นที ่เทศบาล คน     
3.3 จ านวนผู้สูงอายุทั้งหมดที่มีสิทธิ์ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยัง

ชีพผู้สูงอายุในเขตพื้นที ่เทศบาล 
ระบุจ านวนผู้สูงอายุทั้งหมดที่มีสิทธิ์ได้รบัการสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ เทศบาล 

คน     

3.4 จ านวนผู้สูงอายุทั้งหมดในเขต เทศบาล ระบุจ านวนผู้สูงอายุทั้งหมดในเขต เทศบาล คน     
3.5 จ านวนผู้พกิารทั้งหมดในเขตพื้นที่ เทศบาล ระบุจ านวนผูพ้ิการทั้งหมดในเขตพื้นที่ เทศบาล คน     



๖ 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
 
ที่ 

 
รายการข้อมูล 

 
ค าอธิบาย 

 
หน่วย 

ข้อมูล  
ณ ปี 2563 

แหล่งข้อมูล  
ไม่มีบริการสาธารณะ 

(  ) 
เทศบาล 

เอง 
(  ) 

จากแหล่งอ่ืน 
(  ) 

3.6 จ านวนผู้พกิารยากไร้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงที่สมควรได้รับการ
ช่วยเหลือจาก เทศบาล 

ระบุจ านวนผูพ้ิการยากไร้ที่อยู่ในภาวะพึง่พิงที่สมควรได้รับ
การช่วยเหลือจาก เทศบาล 

คน     

3.7 จ านวนผู้ติดเช้ือ/ผู้ป่วยเอดส์ทั้งหมดในเขตพื้นที่ เทศบาล ระบุจ านวนผู้ติดเช้ือ/ผู้ปว่ยเอดส์ทั้งหมดในเขตพื้นที่ เทศบาล คน     
3.8 จ านวนสัตว์ทั้งหมดในเขตพื้นที ่เทศบาล ที่ต้องได้รับการ

ส ารวจ/ขึ้นทะเบยีนสัตว์/ฉีดวัคซีนสุนัขบ้า ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 

ระบุจ านวนสัตว์ทั้งหมดในเขตพื้นที่ เทศบาล ที่ต้องได้รับการ
ส ารวจ ขึ้นทะเบียนสัตว ์ และฉีดวัคซีนสุนัขบ้า ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 

ตัว     

4 ด้านการศึกษา 
4.1 จ านวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งหมดในสังกัด เทศบาล ระบุจ านวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งหมดในสังกัด เทศบาล แห่ง     
4.๒ จ านวนเด็กทั้ งหมดในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก/อนุบาล/

ประถมศึกษา ของรัฐ 
ระบุจ านวนเด็กทั้งหมดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/อนุบาล/
ประถมศึกษา ของรัฐ 

คน     

4.3 จ านวนเด็กด้อยโอกาส เด็กยากจน ทั้งหมดในพื้นที่ ระบุจ านวนเด็กด้อยโอกาส เด็กยากจน ทั้งหมดในพื้นที่ คน     
5 ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย 

5.1 จ านวนประชากรในพื้นที่ เทศบาล ระบุจ านวนประชากร ในพื้นที่ เทศบาล คน     
5.2 จ านวนเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนจากศูนย์รับ

เรื่องราว ร้องทุกข์ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทศูนย์ยุติธรรม
ชุมชน ศูนย์บริการประชาชน ศูนย์ด ารงธรรม  ศูนย์ one 
stop service หรือจากช่องทางสื่อออนไลน์อื่น ๆ ฯลฯ ที่
ส่งให้ เทศบาล ด าเนินการ 

ระบุจ านวนเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนจากศูนย์รับ
เร่ืองราวร้องทุกข์ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
ศูนย์บริการประชาชนศูนย์ด ารงธรรม ศูนย์  one stop 
service หรือจากช่องทางสื่อออนไลน์อื่น ๆ ฯลฯ  ที่ส่งให้ 
เทศบาล ด าเนินการ 

เร่ือง     

6 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุน 
7 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7.1 ปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมดในพื้นที่ เทศบาล ระบุจ านวนปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมดในพื้นที่ เทศบาล ตัน     
8 ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน 

 
 



๗ 

 

ส่วนที  ๓ 
การเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลตามแบบรวบรวมข้อมูลการจัดบริการสาธารณะ 

ของเทศบาล 
(แบบเทศบาล ๒-๑ ถึง แบบเทศบาล ๒-๖) 

 
๓.๑ การเก็บรวบรวมข้อมูลการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล ตามแบบเทศบาล ๒  
      ๓.๑.๑ ลักษณะแบบรวบรวมข้อมูล 
     แบบเทศบาล ๒ เป็นแบบส าหรับการจัดเก็บข้อมูลการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล ส าหรับใช้
เพ่ือการวิเคราะห์และประเมินมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ โดยครอบคลุมผลการปฏิบัติงานด้านการ
ให้บริการสาธารณะของเทศบาล จ านวน ๘ ด้าน จ านวน ๓๗ ตัวชี้วัด ดังนี้ 
     ๑) แบบเทศบาล ๒-๑ : แบบรวบรวมข้อมูลการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
และด้านผังเมือง 
     ๒) แบบเทศบาล ๒-๒ : แบบรวบรวมข้อมูลการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล ด้านสาธารณสุข 
บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต 
     ๓) แบบเทศบาล ๒-๓ : แบบรวบรวมข้อมูลการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล ด้านการศึกษา 
     ๔) แบบเทศบาล ๒-๔ : แบบรวบรวมข้อมูลการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย 
     ๕) แบบเทศบาล ๒-๕ : แบบรวบรวมข้อมูลการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล ด้านการส่งเสริม
เศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุน  
     ๖) แบบเทศบาล ๒-๖ : แบบรวบรวมข้อมูลการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และด้านศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน 
      ๓.๑.๒ แหล่งข้อมูล 
     ๑) ควรรวบรวมข้อมูลจากข้อมูลของเทศบาล ที่มีอยู่แล้ว เช่น เอกสารรายงาน แผนงาน โครงการ 
หรือข้อมูลที่เทศบาล จัดเก็บรวบรวมไว้ หรือใช้การประมาณการในกรณีที่ไม่มีการรวบรวมข้อมูลไว้ก่อน  
หรืออาจจะรวบรวมจากหน่วยงานอื่น และควรตรวจสอบข้อมูลให้ตรงกับความต้องการของข้อมูลที่ได้มีการระบุ
รายละเอียดและค าอธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้ด้วย เพ่ือความถูกต้องและแม่นย า ซึ่งจะมีผลต่อผลการประเมิน
ระดับประสิทธิภาพประสิทธิผลของเทศบาล โดยข้อมูลที ใช้จะเป็นข้อมูลการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
     ๒) ในกรณีที่เทศบาล ไม่มีบริการสาธารณะตามช่องรายการข้อมูลในแบบเทศบาล ๒ หมายถึง 
ในเขตพ้ืนที่เทศบาล ไม่มีโครงสร้างพ้ืนฐานส าหรับการจัดบริการสาธารณะนั้น ขอให้บันทึกข้อมูลที ช่องไม่มี
บริการสาธารณะ หรือ ในกรณีที่เทศบาลไมเ่คยมีการจัดบริการสาธารณะนั้น แล้วแต่กรณี 
 
 
 



๘ 

 

    ๓) ในกรณีที่เทศบาล ไม่ได้ด าเนินการตามช่องรายการข้อมูลในแบบเทศบาล ๒ หมายถึง ในเขต
พ้ืนที่เทศบาล มีโครงสร้างพ้ืนฐานส าหรับการจัดบริการสาธารณะ แต่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ไม่มีการ
จัดบริการสาธารณะที่เกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐานนั้น เช่น เทศบาลมีถนนคอนกรีตและลาดยางในพ้ืนที่ แต่ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไม่ได้มีการบ ารุงรักษา เนื่องจากไม่ได้จัดสรรงบประมาณ หรือ ไม่มีบุคลากรในการ
ด าเนินการ เป็นต้น โดยขอให้บันทึกข้อมูลที ช่องไม่ได้ด่าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เท่านั้น ทั้งนี้ 
ห้ามลงจ่านวน 0 (หรือ 0.00 หรือ อื นๆ เช่น -) ในช่องจ่านวนโดยเด็ดขาด   เพราะจะท าให้การประมวลผล
ข้อมูลของเทศบาลของท่านมีความผิดพลาด 
(หมายเหตุ ถ้าท่านลงรายการข้อมูลเป็น ไม่มีบริการสาธารณะ ในแบบรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไป หรือ     
แบบเทศบาล ๑ แล้ว รายการข้อมูลนั้นจะไม่ปรากฏในแบบเทศบาล ๒) 

    ๔) ในกรณีที่เทศบาล ไม่มีความจ าเป็นที่จะด าเนินการตามช่องรายการข้อมูลในแบบเทศบาล ๒ 
หมายถึง ในเขตพ้ืนที่เทศบาล มีโครงสร้างพ้ืนฐานส าหรับการจัดบริการสาธารณะ แต่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓  ไม่มีความจ าเป็นในการจัดบริการสาธารณะที่เกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐานนั้น เช่น เทศบาลมีถนนคอนกรีต
และลาดยางในพ้ืนที่ แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไม่ได้มีการบ ารุงรักษา เนื่องจากในปีงบประมาณก่อนหน้านั้น
อาจท าการบ ารุงรักษาเรียบร้อยแล้ว หรือ ถนนคอนกรีตและลาดยางนั้นอยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้
ตามปกติ จึงไม่มีความจ าเป็นต้องบ ารุงรักษาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้น โดยขอให้บันทึกข้อมูลที 
ช่องไม่มีความจ่าเป็นที จะด่าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เท่านั้น ทั้งนี้ ห้ามลงจ่านวน 0  
(หรือ 0.00 หรือ อื นๆ เช่น -) ในช่องจ่านวนโดยเด็ดขาด   เพราะจะท าให้การประมวลผลข้อมูลของเทศบาล
ของท่านมีความผิดพลาด 
(หมายเหตุ ถ้าท่านลงรายการข้อมูลเป็น ไม่มีบริการสาธารณะ ในแบบรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไป หรือ     
แบบเทศบาล ๑ แล้ว รายการข้อมูลนั้นจะไม่ปรากฏในแบบเทศบาล ๒) 

๓.๒ แบบข้อมูลการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล (แบบเทศบาล ๒) ประกอบด้วยรายการข้อมูล 
การจัดบริการสาธารณะจ่านวน ๘ ด้าน ๓๗ ตัวช้ีวัด ดังนี้     
ด้านที  ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ( ๙ ตัวชี้วัด) แบบเทศบาล ๒-๑ 
  ภารกิจที  ๑  การบ ารุงรักษาถนน     ๑ ตัวชี้วัด 
  ภารกิจที  ๒ การบ ารุงรักษาสะพาน     ๑    ตัวชี้วัด 
  ภารกิจที  ๓ สัญญาณไฟจราจร และไฟส่องสว่าง   ๒    ตัวชี้วัด 
  ภารกิจที  ๔ คลอง ล าธาร แหล่งน้ า และระบบสูบน้ า   ๔    ตัวชี้วัด 
  ภารกิจที  ๕ ระบบประปา      ๑ ตัวชี้วัด 
ด้านที  ๒ ด้านการผังเมือง  (๒ ตัวชี้วัด) แบบเทศบาล ๒-๑ 
  ภารกิจที  ๖  การผังเมือง      ๒ ตัวชี้วัด 
 

 

 



๙ 

 

ด้านที  ๓ ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต  (๘ ตัวชี้วัด) แบบเทศบาล ๒-๒ 
  ภารกิจที  ๗ การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ   ๔ ตัวชี้วัด 
  ภารกิจที  ๘ การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ   ๒ ตัวชี้วัด 
  ภารกิจที  ๙ การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์  ๑ ตัวชี้วัด 
  ภารกิจที  ๑๐ การสาธารณสุขมูลฐาน     ๑ ตัวชี้วัด 
ด้านที  ๔ ด้านการศึกษา  (๔ ตัวชี้วัด) แบบเทศบาล ๒-๓ 
  ภารกิจที  ๑๑ การพัฒนาการศึกษา     ๔ ตัวชี้วัด 

ด้านที  ๕ ด้านการจัดระเบียบชุมชน และการรักษาความสงบปลอดภัย  (๔ ตัวชี้วัด) แบบเทศบาล ๒-๔ 
  ภารกิจที  ๑๒ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   ๒ ตัวชี้วัด 
  ภารกิจที  ๑๓ การจัดการความขัดแย้ง     ๒ ตัวชี้วัด 

ด้านที  ๖ ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที ยว และการลงทุน (๗ ตัวชี้วัด) แบบเทศบาล ๒-๕ 
  ภารกิจที  ๑๔ การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว  ๗ ตัวชี้วัด 
   และการลงทุน 

ด้านที  ๗ ด้านการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม  (๒ ตัวชี้วัด) แบบเทศบาล ๒-๖ 
  ภารกิจที  ๑๕  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒ ตัวชี้วัด 

ด้านที  ๘ ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน (๑ ตวัชี้วัด) แบบเทศบาล ๒-๖ 
  ภารกิจที  ๑๖ การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน  ๑  ตัวชี้วัด 
   และโบราณสถาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 

 

แบบ เทศบาล 2-1 
แบบรวบรวมข้อมูลการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล 

ด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านการผังเมือง 
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)* (8) (9) (๑๐) 
 
ที่ 

 
รายการข้อมูล 

 
ค าอธิบาย 

 
หน่วย 

 
จ านวน 

 

งบประมาณ 
พ.ศ. 25๖3 

รูปแบบ 
(  ) 

ไม่ได้ด าเนินการ             
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 25๖3 
(   ) 

ไม่มีความจ าเป็นที่
จะด าเนินการ             

ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 25๖3 

(   ) 

ไม่มีบริการ
สาธารณะ 

(  ) 

1 ภารกิจที่ 1  การบ ารุงรักษาถนน  
๑.๑ ถนนในความรับผิดชอบทั้งหมด ของ เทศบาล ที่

ลงทะเบียน ทางหลวงท้องถิ่นแล้วที่ ได้รับการ
บ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ                       

ระบุพื้นที่ความช ารุดเสียหายรวมของถนนในความ
รับผิดชอบทั้งหมดของ เทศบาล (ทั้งถนนที่รับโอน
และถนนที่ เทศบาล สร้างเอง) ที่ลงทะเบียนทาง
หลวงท้องถิ่นแล้ว และได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ใน
สภาพที่ใช้งานได้ปกติ 

ตร.ม.       

2 ภารกิจที่ 2  การบ ารุงรักษาสะพาน 
2.1 สะพานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ เทศบาล ที่

ช ารุดเสียหาย ที่ได้รับการบ ารุงรักษาใหอ้ยู่ในสภาพ
ที่ใช้งานปกติ 

ระบุพื้นที่ความช ารุดเสียหายรวมของสะพานที่อยู่ 
ในความรับผิดชอบของ เทศบาล ที่ช ารุดเสียหาย  
ที่ได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ 

ตร.ม.       

3 ภารกิจที่ 3 สัญญาณไฟจราจร และไฟส่องสว่าง 
3.1 จ านวนสัญญาณไฟจราจรในความรับผิดชอบในเขต

ทางของ เทศบาล ที่ช ารุดเสียหายที่ได้รับการ
บ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ปกติ 

ระบุจ านวนสัญญาณไฟจราจรที่ อยู่ ในความ
รับผิดชอบในเขตทางของ เทศบาล ที่ช ารุดเสียหาย
ที่ได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ปกติ 

จุด       

3.2 จ านวนไฟส่องสว่ า งในความรับผิดชอบของ 
เทศบาล ที่ช ารุดเสียหายและได้รับการบ ารุงรักษา
ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ปกติ 

ระบุจ านวนไฟส่องสว่างที่อยู่ในความรับผิดชอบใน
เขตทางของเทศบาล ที่ช ารุดเสียหาย และได้รับการ
บ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ปกติ 

จุด       

4 ภารกิจที่ 4  คลอง ล าธาร แหล่งน้ า และระบบสูบน้ า 

4.1 จ านวนสายทางคลองและล าธารสาธารณะระบาย
น้ า  ในความรับผิดชอบของ เทศบาล ที่ได้รับการ
ดูแลรักษาให้น้ าสามารถไหลผ่านได้ปกติไม่ติดขัด 

ระบุจ านวนสายทางคลองและล าธารสาธารณะ
ระบายน้ าในความรับผิดชอบของ เทศบาล ได้รับ
การดูแลรักษาให้น้ าสามารถไหลผ่านได้ปกติไม่
ติดขัด 

สาย       

4.๒ จ านวนแหล่งน้ าสาธารณะ พื้นที่พักน้ า หรือแก้มลิง
ในความรับผิดชอบของ เทศบาล ที่ ได้รับการ
บ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ 

ระบุจ านวนแหล่งน้ าสาธารณะ พื้นที่พักน้ า หรือ
แก้มลิงในความรับผิดชอบของ เทศบาล ที่ได้รับการ
บ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ 

แห่ง       



๑๑ 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)* (8) (9) (๑๐) 
 
ที่ 

 
รายการข้อมูล 

 
ค าอธิบาย 

 
หน่วย 

 
จ านวน 

 

งบประมาณ 
พ.ศ. 25๖3 

รูปแบบ 
(  ) 

ไม่ได้ด าเนินการ             
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 25๖3 
(   ) 

ไม่มีความจ าเป็นที่
จะด าเนินการ             

ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 25๖3 

(   ) 

ไม่มีบริการ
สาธารณะ 

(  ) 

4.๓ จ านวนระบบสูบน้ า เครื่องสูบน้ า ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของ เทศบาล ที่ได้    รับการบ ารุงรักษา
ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ 

ระบุจ านวนระบบสูบน้ า เครื่องสูบน้ า ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของ เทศบาล ที่ได้รับการบ ารุงรักษาให้
อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ 

เครื่อง       

4.4 จ านวนคลองส่งน้ าที่อยู่ในความรับผิดชอบของ 
เทศบาล ที่ได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้
งานได้ปกติ 

ระบุจ านวนคลองส่งน้ าที่อยู่ในความรับผิดชอบของ 
เทศบาล ที่ได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้
งานได้ปกติ (รวมถึงคลองชลประทาน คลองส่งน้ า 
เพื่อการเกษตร คลองระบายน้ า เป็นต้น) 

แห่ง       

5 ภารกิจที่ 5 ระบบประปา 

5.1 จ านวนระบบการผลิตน้ าประปาของ เทศบาล ที่
ได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ 

ระบุจ านวนระบบการผลิตน้ าประปาของ เทศบาล 
ที่ได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ 

แห่ง       

6 ภารกิจที่ 6  การผังเมือง 
6.๑ เทศบาล มีการจัดท าหรือสนับสนุนการจัดท าผัง

เมือง เพื่อให้มีแผนผังนโยบายและผังเมืองรวม 
(จังหวัด/เมือง/ชุมชน) เป็นกรอบในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

ระบุจ านวนโครงการที่ เทศบาล มีการจัดท า หรือ
สนับสนุนการจัดท าผังเมือง เพื่อให้มีแผนผังนโยบาย
และผังเมืองรวม (จังหวัด/เมือง/ชุมชน) เป็นกรอบ
ในการพัฒนาท้องถิ่น 

โครงการ       

6.๒ เทศบาล มีการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินและการ
พัฒนาให้เป็นไปตามผังเมืองรวม (จังหวัด/เมือง/
ชุมชน) 

ระบุจ านวนโครงการที่ เทศบาล มีการควบคุมการใช้
ประโยชน์ที่ดินและการพัฒนาให้เป็นไปตามผังเมือง
รวม (จังหวัด/เมือง/ชุมชน) 

โครงการ       

 

หมายเหตุ : (7)* รูปแบบประกอบด้วย 1. อปท. ด าเนินการเอง 2. ท าร่วมกับท้องถิ่น 3. จ้างเหมา 4.ท าร่วมกับส่วนราชการ 5. สัมปทาน 

 

 

 

 



๑๒ 

 

แบบ เทศบาล 2-2 
แบบรวบรวมข้อมูลการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล 

ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต 
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)* (8) (9) (๑๐) 
 
ที่ 

 
รายการข้อมูล 

 
ค าอธิบาย 

 
หน่วย 

 
จ านวน 

 

งบประมาณ 
พ.ศ. 25๖3 

รูปแบบ 
(  ) 

ไม่ได้ด าเนินการ             
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 25๖3 
(   ) 

ไม่มีความจ าเป็นที่
จะด าเนินการ             

ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 25๖3 

(   ) 

ไม่มีบริการ
สาธารณะ 

(  ) 

๗ ภารกิจที่ ๗ การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  
๗.1 จ านวนผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสุขภาพ และป่วย

ติดเตียงที่ได้รับการดูแลด้านสุขภาพจาก เทศบาล 
ระบุจ านวนจ านวนผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสุขภาพ และ
ป่วยติดเตียงที่ได้รับการดูแลด้านสุขภาพจาก เทศบาล 

คน       

7.2 เทศบาล มีการส่งนักบริบาลชุมชนเข้าร่วมอบรม
กับกระทรวงสาธารณสุ ขหรื อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เทศบาล มีการส่งนักบริบาลชุมชนเข้าร่วมอบรมกับ
กระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ครั้ง       

7.3 จ านวนผู้สูงอายุที่ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ เทศบาล 

ระบุจ านวนผู้สูงอายุที่ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ เทศบาล 

คน       

7.4 จ านวนผู้สู งอายุที่ เข้ าร่วมกิจกรรม/ชมรม/
สมาคม/ศูนย์บริการทางสังคม/โรงเรียนผู้สูงอายุ 
ที่ เทศบาล ให้การสนับสนุน 

ระบุจ านวนผู้สู งอายุที่ เข้ าร่วมกิจกรรม/ชมรม/
สมาคม/ศูนย์บริการทางสังคม/โรงเรียนผู้สูงอายุ ที่ 
เทศบาล ให้การสนับสนุน 

คน       

 ภารกิจที่ 8 การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ 
8.1 จ านวนผู้พิการที่ ได้รับการ ขึ้นทะเบียนตาม 

พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
พ.ศ. 2550 และได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
คนพิการจาก เทศบาล 

ระบุจ านวนผู้พิการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตาม พ.ร.บ. 
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 
และได้รับการสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพคนพิการจาก 
เทศบาล 

คน       

8.2 จ านวนผู้พิการยากไร้ที่อยู่ ในภาวะพึ่ งพิ งที่  
เทศบาล เข้าไปช่วยเหลือสนับสนุนหรือประสาน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าไปด าเนินการ 

ระบุจ านวนผู้พิการยากไร้ที่อยู่ ในภาวะพึ่ งพิงที่  
เทศบาล เข้าไปช่วยเหลือสนับสนุนหรือประสาน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าไปด าเนินการ 

คน       

 ภารกิจที่ 9 การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยเอดส์ 
9.1 จ านวนผู้ติดเช้ือ/ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการสงเคราะห์

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
 
 
 

ระบุจ านวนผู้ติดเช้ือ/ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

คน       



๑๓ 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)* (8) (9) (๑๐) 
 
ที่ 

 
รายการข้อมูล 

 
ค าอธิบาย 

 
หน่วย 

 
จ านวน 

 

งบประมาณ 
พ.ศ. 25๖3 

รูปแบบ 
(  ) 

ไม่ได้ด าเนินการ             
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 25๖3 
(   ) 

ไม่มีความจ าเป็นที่
จะด าเนินการ             

ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 25๖3 

(   ) 

ไม่มีบริการ
สาธารณะ 

(  ) 

 ภารกิจที่ 10 การสาธารณสุขมูลฐาน 
10.1 จ านวนสัตว์ได้รับการส ารวจ/ขึ้นทะเบียนสัตว์/ฉีด

วัคซีนสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 

ระบุจ านวนสัตว์ได้รับการส ารวจ/ขึ้นทะเบียนสัตว์/ฉีด
วัคซีนสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยั 
จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 

ตัว       

 
หมายเหตุ : (7)* รูปแบบประกอบด้วย 1. อปท. ด าเนินการเอง 2. ท าร่วมกับท้องถิ่น 3. จ้างเหมา 4.ท าร่วมกับส่วนราชการ 5. สัมปทาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 

 

แบบ เทศบาล 2-๓ 
แบบรวบรวมข้อมูลการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล 

ด้านการศึกษา 
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)* (8) (9) (๑๐) 
 
ที่ 

 
รายการข้อมูล 

 
ค าอธิบาย 

 
หน่วย 

 
จ านวน 

 

งบประมาณ 
พ.ศ. 25๖3 

รูปแบบ 
(  ) 

ไม่ได้ด าเนินการ             
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 25๖3 
(   ) 

ไม่มีความจ าเป็นที่
จะด าเนินการใน
ปีงบประมาณ    
พ.ศ. 25๖3 

(   ) 

ไม่มีบริการ
สาธารณะ 

(  ) 

11 ภารกิจที่ 11 การพัฒนาการศึกษา  
11.๑ จ านวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาล ที่ผ่าน

การประเมินมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

ระบุจ านวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาล ที่
ผ่านการประเมินมาตรฐานของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

แห่ง       

11.๒ จ า นวน เด็ ก ใน ศูนย์ พัฒนา เด็ ก เ ล็ ก /อนุบาล/
ประถมศึกษา ของรัฐที่ ได้รับอาหารเสริม  (นม) 
ครบถ้วน 

ระบุจ านวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/อนุบาล/
ประถมศึกษา ของรัฐที่ได้รับอาหารเสริม (นม) 
ครบถ้วน 

คน       

11.๓ จ า นวน เด็ ก ใน ศูนย์ พัฒนา เด็ ก เ ล็ ก /อนุบาล/
ประถมศึกษา ของรัฐที่ได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณค่า
ทางโภชนาการครบถ้วน 

ระบุจ านวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/อนุบาล/
ประถมศึกษา ของรัฐที่ได้รับอาหารกลางวันที่มี
คุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน 

คน       

11.๔ จ านวนเด็กด้อยโอกาส  เด็กยากจน ที่ ได้รับการ
สนับสนุนด้านการศึกษาและด้านการเ งิน จาก 
เทศบาล 

ระบุจ านวนเด็กด้อยโอกาส เด็กยากจน ที่ได้รับการ
สนับสนุนด้านการศึกษาและด้านการเ งินจาก 
เทศบาล 

คน       

 

หมายเหตุ : (7)* รูปแบบประกอบด้วย 1. อปท. ด าเนินการเอง 2. ท าร่วมกับท้องถิ่น 3. จ้างเหมา 4.ท าร่วมกับส่วนราชการ 5. สัมปทาน 
 
 
 
 
 
 

 



๑๕ 

 

แบบ เทศบาล 2-๔ 
แบบรวบรวมข้อมูลการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล 
ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย 

 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)* (8) (9) (๑๐) 

 
ที่ 

 
รายการข้อมูล 

 
ค าอธิบาย 

 
หน่วย 

 
จ านวน 

 

งบประมาณ 
พ.ศ. 25๖3 

รูปแบบ 
(  ) 

ไม่ได้ด าเนินการ             
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 25๖3 
(   ) 

ไม่มีความจ าเป็นที่
จะด าเนินการ             

ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 25๖3 

(   ) 

ไม่มีบริการ
สาธารณะ 

(  ) 

 ภารกิจที่ 12 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
12.1 เทศบาล มีการจัดท าแผนป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัยประเภทส าคัญที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 
ระบุจ านวนแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประเภทส า คัญที่ เกิดขึ้นในพื้นที่ที่ เทศบาลได้
ด าเนินการ 

ฉบับ       

12.2 จ านวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
ที่ เทศบาล สนับสนุนให้จัดตั้งขึ้น 

ระบุจ านวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.) ที่ เทศบาล สนับสนุนให้จัดตั้งขึ้น 

คน       

13 ภารกิจที่ 13 การจัดการความขัดแย้ง 
13.1 เทศบาล จัดให้มีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์หรือศูนย์

ไกล่ เกลี่ ยข้ อพิพาทหรือ ศูนย์ยุติ ธ รรมชุ มชน 
ศูนย์บริการประชาชนศูนย์ด ารงธรรม ศูนย์ one 
stop service หรือจากช่องทางสื่อออนไลน์อื่น ๆ 
ฯลฯ 

ระบุจ านวนศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์หรือศูนย์ไกล่
เกลี่ยข้อพิพาทหรือศูนย์ยุติธรรมชุมชน ศูนย์บริการ
ประชาชนศูนย์ด ารงธรรม ศูนย์ one stop service 
หรือจากช่องทางสื่อออนไลน์อื่น ๆ ฯลฯ 

แห่ง       

13.๒ จ านวนเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนจากศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์  ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ศูนย์
ยุติธรรมชุมชนศูนย์บริการประชาชน ศูนย์ด ารง
ธรรม ศูนย์ one stop service หรือจากช่องทาง
สื่อออนไลน์อื่น ๆ ฯลฯ ที่ส่งให้ เทศบาล ด าเนินการ 
และได้รับการให้ความช่วยเหลือจาก เทศบาล 

ระบุจ านวนเร่ืองราวร้องทุกข์ของประชาชนจากศูนย์
รับเรื่องราวร้องทุกข์ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ศูนย์
ยุติธรรมชุมชน ศูนย์บริการประชาชน     ศูนย์ด ารง
ธรรม ศูนย์ one stop service หรือจากช่องทางสื่อ
ออนไลน์อื่น ๆ ฯลฯ ที่ส่งให้ เทศบาล ด าเนินการ 
และได้รับการให้ความช่วยเหลือจาก เทศบาล หรือ
การส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการต่อ 

เร่ือง       

หมายเหตุ : (7)* รูปแบบประกอบด้วย 1. อปท. ด าเนินการเอง 2. ท าร่วมกับท้องถิ่น 3. จ้างเหมา 4.ท าร่วมกับส่วนราชการ 5. สัมปทาน 

 
 



๑๖ 

 

 
 

แบบ เทศบาล 2-5 
แบบรวบรวมข้อมูลการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล 

ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุน 
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)* (8) (9) (๑๐) 
 
ที่ 

 
รายการข้อมูล 

 
ค าอธิบาย 

 
หน่วย 

 
จ านวน 

 

งบประมาณ 
พ.ศ. 25๖3 

รูปแบบ 
(  ) 

ไม่ได้ด าเนินการ             
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 25๖3 
(   ) 

ไม่มีความจ าเป็นที่
จะด าเนินการใน
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 25๖3 

(   ) 

ไม่มีบริการ
สาธารณะ 

(  ) 

๑4 ภารกิจที่ ๑4 การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทนุ  
๑4.1 เทศบาล มีการสนับสนุนงบประมาณ หรือสนับสนุน

อื่น ๆ ให้แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มการ
ท่องเที่ยว ฯลฯ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการแปรรูป
ตลาด เป็นต้น 

ระบุจ านวนโครงการที่ เทศบาล มีการสนับสนุน
งบประมาณ หรือสนับสนุนอื่น ๆ ให้แก่กลุ่มอาชีพ 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มการท่องเที่ยว ฯลฯ เพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพการแปรรูปตลาด เป็นต้น 

โครงการ       

๑4.๒ เทศบาล มีโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริม
อาชีพ (เกษตรกรรม ประมง ปศุสัตว์ หรืออาชีพใหม่ 
ฯลฯ) 

ระบุจ านวนโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริม
อาชีพเกษตรกรรม ประมง ปศุสัตว์ หรืออาชีพใหม่ 
ฯลฯ) ที่ เทศบาล ด าเนินการ 

โครงการ       

๑4.๓ เทศบาล จัดให้มีหรือส่งเสริม ศูนย์แสดงสินค้าชุมชน 
ศูนย์จ าหน่ายสินค้า ตลาดนัด ตลาดชุมชน ถนนคน
เดิน ถนนวัฒนธรรม ตลาดน้ า ตลาดเก่า ฯลฯ 

ระบุจ านวนโครงการที่ เทศบาล จัดให้มีหรือส่งเสริม 
ศูนย์แสดงสินค้าชุมชน ศูนย์จ าหน่ายสินค้า ตลาด
นัด ตลาดชุมชน ถนน คนเดิน ถนนวัฒนธรรม ตลาด
น้ า ตลาดเก่า ฯลฯ 

โครงการ       

๑4.๔ โครงการ/กิจกรรมของ เทศบาล เกี่ยวกับการพัฒนา 
หรือฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรมให้มีสภาพที่
เหมาะสมต่อการท่องเท่ียว 

ระบุจ านวนโครงการ/กิจกรรมของ  เทศบาล 
เกี่ยวกับการพัฒนา หรือฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเสื่อม
โทรมให้มีสภาพที่เหมาะสมต่อการท่องเท่ียว 

โครงการ       

๑4.๕ โครงการ/กิจกรรมของ เทศบาล เพื่อกระตุ้น หรือ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว และการให้ความรู้เกี่ยวกับ
ประวัติความเป็นมาของแหล่งท่องเที่ยว เช่น กลุ่ม
ท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต 

ระบุจ านวนโครงการ/กิจกรรมของ เทศบาล เพื่อ
กระตุ้น หรือส่งเสริมการท่องเที่ยว  และการให้
ความรู้ เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของแหล่ง
ท่องเที่ยว เช่น กลุ่มท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต 

โครงการ       

๑4.๖ โครงการ/กิจกรรมของ เทศบาล ในการให้ค าปรึกษา
และสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตรกร 
หรือกลุ่มต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมอาชีพหรือการสร้างงาน 

ระบุจ านวนโครงการ/กิจกรรมของ เทศบาล ในการ
ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ 
กลุ่มเกษตรกร หรือกลุ่มต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมอาชีพ

โครงการ       



๑๗ 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)* (8) (9) (๑๐) 
 
ที่ 

 
รายการข้อมูล 

 
ค าอธิบาย 

 
หน่วย 

 
จ านวน 

 

งบประมาณ 
พ.ศ. 25๖3 

รูปแบบ 
(  ) 

ไม่ได้ด าเนินการ             
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 25๖3 
(   ) 

ไม่มีความจ าเป็นที่
จะด าเนินการใน
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 25๖3 

(   ) 

ไม่มีบริการ
สาธารณะ 

(  ) 

รวมทั้งการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการจัดตั้ง
กลุ่มอาชีพต่าง ๆ 

หรื อการสร้ า ง งาน  รวมทั้ งก าร ให้ คว ามรู้ แก่
ประชาชนเกี่ยวกับการจัดตั้งกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 

๑4.๗ โครงการ/กิจกรรมของ เทศบาล ในการให้ค าปรึกษา 
ทั้ งที่  เทศบาล และช่องทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการขอใบอนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์หรือ
การส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ 

ระบุโครงการ/กิจกรรมของ เทศบาล ในการให้
ค าปรึกษา ทั้งที่ เทศบาล และช่องทางสื่อออนไลน์
ต่าง ๆ เกี่ยวกับการขอใบอนุญาตจดทะเบียน
พาณิชย์หรือการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ 

โครงการ       

หมายเหตุ : (7)* รูปแบบประกอบด้วย 1. อปท. ด าเนินการเอง 2. ท าร่วมกับท้องถิ่น 3. จ้างเหมา 4.ท าร่วมกับส่วนราชการ 5. สัมปทาน 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 

 

 
แบบ เทศบาล 2-๖ 

แบบรวบรวมข้อมูลการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล 
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน 

 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)* (8) (9) (๑๐) 

 
ที่ 

 
รายการข้อมูล 

 
ค าอธิบาย 

 
หน่วย 

 
จ านวน 

 

งบประมาณ 
พ.ศ. 25๖3 

รูปแบบ 
(  ) 

ไม่ได้ด าเนินการ             
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 25๖3 
(   ) 

ไม่มีความจ าเป็น 
ที่จะด าเนินการใน

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 25๖3 

(   ) 

ไม่มีบริการ
สาธารณะ 

(  ) 

15 ภารกิจที่ ๑5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๑5.๑ ปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นที่ เทศบาล ที่ถูกก าจัด

อย่างถูกสุขลักษณะของกระทรวง สาธารณสุข หรือ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ระบุจ านวนปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นที่ เทศบาล ที่
ถู กก า จั ดอย่ า งถู กสุ ขลั กษณะ ของกระทรวง 
สาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ตัน       

๑5.๒ จ านวนโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ์และดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การก าจัด
น้ าเสียและฝุ่น PM 2.5 

ระบุจ านวนโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ์และ
ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การ
ก าจัดน้ าเสียและฝุ่น PM 2.5 

โครงการ/
กิจกรรม 

      

๑6 ภารกิจที่ ๑6 การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน  

๑6.1 โครงการ/กิจกรรมของ เทศบาล ในการส่งเสริม
หรืออนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น  
ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน 

ระบุโครงการ/กิจกรรมของ เทศบาล ในการ
ส่งเสริมหรืออนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน 

โครงการ       

 

หมายเหตุ : (7)* รูปแบบประกอบด้วย 1. อปท. ด าเนินการเอง 2. ท าร่วมกับท้องถิ่น 3. จ้างเหมา 4.ท าร่วมกับส่วนราชการ 5. สัมปทาน 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 

 

ส่วนที  ๔ 
การเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลตามแบบประเมนิความพึงพอใจของประชาชน 

ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล (แบบเทศบาล ๓) 
 

แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล หรือแบบเทศบาล ๓  
เป็นแบบรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล เพ่ือใช้ในการประเมินความ
พึงพอใจของประชาชนในพ้ืนที่ ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล ตามเกณฑ์ชี้วัดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
โดยขอให้สอบถามความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนที่ที่มีต่อการจัดบริหารสาธารณะของเทศบาล ตามแบบเทศบาล ๓ 
อย่างน้อย ๕๐ คน และสรุปผลความพึงพอใจบันทึกข้อมูลลงในแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
จัดบริการสาธารณะของเทศบาล ในระบบประมวลผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ าการจัดบริการสาธารณะต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 

 

แบบเทศบาล 3 
แบบรวบรวมข้อมูลการประเมินความพึงพอใจของเทศบาล 

 

(1) (2) (3) 
(4) (5) 

 ความพึงพอใจ 

ที่ รายการข้อมูล ค าอธิบาย หน่วย 
พอใจ 
(คน) 

ปรับปรุง 
(คน) 

 ด้านที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 1. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการพัฒนาหรือการบ ารุงรักษาถนนของ 
เทศบาล 

ระบุความพึงพอใจของประชาชนต่อการพัฒนาหรือบ ารุงรักษาถนนของ 
เทศบาล 

คน 
  

 2. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพหรือความปลอดภัยของสะพานที่ดูแล
โดย เทศบาล 

ระบุความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพหรือความปลอดภัยของสะพานที่
ดูแลโดย เทศบาล 

คน 
  

 3. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพหรือความเพียงพอของสัญญาณไฟ
จราจรในเขต เทศบาล 

ระบุความพึงพอใจต่อคุณภาพหรือความเพียงพอของสัญญาณไฟจราจรในเขต 
เทศบาล 

คน 
  

 4. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพหรือความเพียงพอไฟส่องสว่าง ในเขต 
เทศบาล 

ระบุความพึงพอใจต่อคุณภาพหรือความเพียงพอของไฟส่องสว่าง  ในเขต 
เทศบาล 

คน 
  

 5. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพในการบ ารุงรักษาสายทางคลองและล า
ธารสาธารณะระบายน้ าในความรับผิดชอบของ เทศบาล ที่ได้รับการดูแลรักษาให้
น้ าสามารถ ไหลผ่านได้ปกติไม่ติดขัด 

ระบุความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพในการบ ารุงรักษาสายทางคลอง
และล าธารสาธารณะระบายน้ าในความรับผิดชอบของ เทศบาล ที่ได้รับการดูแล
รักษาให้น้ าสามารถ ไหลผ่านได้ปกติไม่ติดขัด 

คน 
  

 6. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพในการบ ารุงรักษาแหล่งน้ าสาธารณะ 
พื้นที่พักน้ า หรือแก้มลิงในความรับผิดชอบของ เทศบาล ที่ช ารุดเสียหายและได้รับ
การบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ 

ระบุความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพในการบ ารุงรักษาแหล่งน้ า
สาธารณะ พื้นที่พักน้ า หรือแก้มลิงในความรับผิดชอบของ เทศบาล ที่ช ารุด
เสียหายและได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ 

คน 
  

 7. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพในการบ ารุงรักษาระบบสูบน้ า เครื่อง
สูบน้ า ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ เทศบาล ที่ช ารุดเสียหายและได้รับการ
บ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ 

ระบุความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพ ในการบ ารุงรักษาระบบสูบน้ า 
เครื่องสูบน้ า ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ เทศบาล ที่ช ารุดเสียหายและได้รับ
การบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ 

คน 
  

 8. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพในการบ ารุงรักษาคลองส่งน้ าที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของ เทศบาล ที่ช ารุดเสียหายและได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ใน
สภาพที่ใช้งานได้ปกติ 

ระบุความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพ ในการบ ารุงรักษาคลองส่งน้ าที่อยู่
ในความรับผิดชอบของ เทศบาล ที่ช ารุดเสียหายและได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่
ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ 

คน 
  

 9. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพในการบ ารุงรักษาระบบการผลิต
น้ าประปาของ เทศบาล ที่ช ารุดเสียหายและได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่
ใช้งานได้ปกติ 
 
 
 

ระบุความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพในการบ ารุงรักษาระบบการผลิต
น้ าประปาของ เทศบาล ที่ช ารุดเสียหายและได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพ
ที่ใช้งานได้ปกติ 

คน 

  



๒๑ 

 

(1) (2) (3) 
(4) (5) 

 ความพึงพอใจ 

ที่ รายการข้อมูล ค าอธิบาย หน่วย 
พอใจ 
(คน) 

ปรับปรุง 
(คน) 

 ด้านที่ 2 ด้านผังเมือง 
 10. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการจัดท าหรือสนับสนุนการจัดท าผังเมือง

เพื่อให้มีแผนผังนโยบายและ ผังเมืองรวม (จังหวัด/เมือง/ชุมชน) เป็นกรอบในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

ระบุความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการจัดท าหรือสนับสนุนการจัดท าผัง
เมืองเพื่อให้มีแผนผังนโยบายและผังเมืองรวม (จังหวัด/เมือง/ชุมชน) เป็นกรอบ
ในการพัฒนาท้องถิ่น 

คน 
  

 11. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินและการ
พัฒนาให้เป็นไปตามผังเมืองรวม (จังหวัด/เมือง/ชุมชน) 

ระบุความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินและการ
พัฒนาให้เป็นไปตามผังเมืองรวม (จังหวัด/เมือง/ชุมชน) 

คน 
  

 ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคมและคุณภาพชีวิต 
 12. ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสุขภาพ และป่วยติดเตียงต่อการ

ได้รับการดูแลด้านสุขภาพจาก เทศบาล          
ระบุความพึงพอใจของประชาชนต่อการได้รับการดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้าน
สุขภาพ และป่วยติดเตียงที่ได้รับการดูแลด้านสุขภาพจาก เทศบาล              

คน 
  

 13. ความพึงพอใจของนักบริบาลชุมชน ที่ เทศบาล มีการส่ง  เข้าร่วมอบรมกับ
กระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ระบุความพึงพอใจของนักบริบาลชุมชน ที่ เทศบาล มีการส่งเข้าร่วมอบรมกับ
กระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

คน   

 14. ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการได้รับบริการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ในเขตพื้นที่ เทศบาล 

ระบุความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการได้รับบริการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ในเขตพื้นที่ เทศบาล 

คน   

 15. ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม/ชมรม/สมาคม/ศูนย์บริการทาง
สังคม/โรงเรียนผู้สูงอายุ ที่ เทศบาลให้การสนับสนุน 

ระบุความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม/ชมรม/สมาคม/ศูนย์บริการ
ทางสังคม/โรงเรียนผู้สูงอายุ ที่ เทศบาล ให้การสนับสนุน 

คน   

 16. ความพึงพอใจของผู้พิการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตาม พ.ร.บ.  ส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ที่ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคน
พิการจาก เทศบาล 

ระบุความพึงพอใจของผู้พิการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ที่ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคน
พิการจาก เทศบาล 

คน 
  

 17. ความพึงพอใจของผู้พิการยากไร้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงที่ เทศบาล เข้าไป
ช่วยเหลือสนับสนุน หรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าไปด าเนินการ 

ระบุความพึงพอใจของผู้พิการยากไร้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงที่ เทศบาล เข้าไป
ช่วยเหลือสนับสนุนหรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าไปด าเนินการ 

คน   

 18. ความพึงพอใจของผู้ติดเช้ือ/ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์จาก เทศบาล 

ระบุความพึงพอใจของผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์จาก เทศบาล 

คน   

 19. ความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการส ารวจสัตว์ ขึ้นทะเบียนสัตว์ 
และฉีดวัคซีนสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 
จาก เทศบาล 

ระบุความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการส ารวจสัตว์ ขึ้นทะเบียนสัตว์ 
และฉีดวัคซีนสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ฯ จาก เทศบาล 

คน   

 ด้านที่ 4 ด้านการศึกษา 
 20. ความพึงพอใจของเด็กและผู้ปกครองต่อการให้บริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน

สังกัด เทศบาล ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ระบุความพึงพอใจของเด็กและผู้ปกครองต่อการให้บริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด เทศบาล ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

คน   



๒๒ 

 

(1) (2) (3) 
(4) (5) 

 ความพึงพอใจ 

ที่ รายการข้อมูล ค าอธิบาย หน่วย 
พอใจ 
(คน) 

ปรับปรุง 
(คน) 

 21. ความพึงพอใจของเด็กและผู้ปกครองต่อการให้บริการเด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก/อนุบาล/ประถมศึกษาของรัฐที่ได้รับอาหารเสริม (นม) ครบถ้วน จาก เทศบาล 

ระบุความพึงพอใจของเด็กและผู้ปกครองต่อการให้บริการเด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก/อนุบาล/ประถมศึกษาของรัฐที่ได้รับอาหารเสริม  (นม) ครบถ้วน จาก 
เทศบาล 

คน 
  

 22. ความพึงพอใจของเด็กและผู้ปกครองต่อการให้บริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/
อนุบาล/ประถมศึกษา ของรัฐที่ได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
ครบถ้วน จาก เทศบาล 

ระบุความพึงพอใจของเด็กและผู้ปกครองต่อการให้บริการในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก/อนุบาล/ประถมศึกษา ของรัฐที่ได้รับอาหารกลางวันที่มี คุณค่าทาง
โภชนาการครบถ้วน จาก เทศบาล 

คน 
  

 23. ความพึงพอใจของเด็กด้อยโอกาส และเด็กยากจนที่ได้รับการสนับสนุนด้าน
การศึกษา และด้านการเงินจาก เทศบาล 

ระบุความพึงพอใจของเด็กด้อยโอกาส และเด็กยากจนที่ได้รับการสนับสนุนด้าน
การศึกษาและด้านการเงินจาก เทศบาล 

คน 
  

 ด้านที่ 5 ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย 
 24. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพหรือความปลอดภัยในการด าเนินการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาล 
ระบุความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพหรือความปลอดภัย ในการ
ด าเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาล 

คน 
  

 25. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพในการยุติเรื่องราวร้องทุกข์ของ
ประชาชนจากศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ศูนย์ยุติธรรม
ชุมชน ศูนย์บริการประชาชน ศูนย์ด ารงธรรม ศูนย์ one stop service หรือจาก
ช่องทางสื่อออนไลน์อื่น ๆ ฯลฯ ที่ส่งให้ เทศบาล ด าเนินการ และได้รับการให้
ความช่วยเหลือจาก เทศบาล หรือการส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการต่อ 

ระบุความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพในการยุติเรื่องราวร้องทุกข์ของ
ประชาชนจากศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ศูนย์ยุติธรรม
ชุมชน ศูนย์บริการประชาชน ศูนย์ด ารงธรรม ศูนย์ one stop service หรือ
จากช่องทางสื่อออนไลน์อื่น ๆ ฯลฯ ที่ส่งให้ เทศบาล ด าเนินการ และได้รับการ
ให้ความช่วยเหลือจาก เทศบาล หรือการส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ
ต่อ 

คน 

  

 ด้านที่ 6 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทนุ 
 26. ความพึงพอใจของประชาชนในการสนับสนุนงบประมาณ หรือสนับสนุน อื่น 

ๆ ให้แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มการท่องเที่ยว ฯลฯ  เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการแปรรูปตลาด ของ เทศบาล 

ระบุความพึงพอใจของประชาชนในการสนับสนุนงบประมาณ หรือสนับสนุน 
อื่น ๆ ให้แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มการท่องเท่ียว ฯลฯ เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการแปรรูปตลาดของ เทศบาล 

คน 
  

 27. ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพ 
(เกษตรกรรม ประมง ปศุสัตว์ หรืออาชีพใหม่ ฯลฯ) ที่ เทศบาล ได้ด าเนินการ 

ระบุความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริม
อาชีพ (เกษตรกรรม ประมง ปศุสัตว์ หรืออาชีพใหม่ ฯลฯ) ที่ เทศบาล           ได้
ด าเนินการ 

คน 
  

 28. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดให้มีหรือส่งเสริม ศูนย์แสดงสินค้า
ชุมชน ศูนย์จ าหน่ายสินค้า ตลาดนัด ตลาดชุมชน ถนนคนเดิน ถนนวัฒนธรรม 
ตลาดน้ า ตลาดเก่า ฯลฯ ของ เทศบาล 

ระบุความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดให้มีหรือส่งเสริม ศูนย์แสดงสินค้า
ชุมชน ศูนย์จ าหน่ายสินค้า ตลาดนัด ตลาดชุมชน ถนนคนเดิน ถนนวัฒนธรรม 
ตลาดน้ า ตลาดเก่า ฯลฯ ของ เทศบาล 

คน 
  

 29. ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ/กิจกรรมของ เทศบาล เกี่ยวกับการ
พัฒนา หรือฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเส่ือมโทรมให้มีสภาพที่เหมาะสมต่อการท่องเท่ียว 

ระบุความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ/กิจกรรมของ เทศบาล เกี่ยวกับ
การพัฒนา หรือฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรมให้มีสภาพที่เหมาะสมต่อการ
ท่องเที่ยว 

 
  



๒๓ 

 

(1) (2) (3) 
(4) (5) 

 ความพึงพอใจ 

ที่ รายการข้อมูล ค าอธิบาย หน่วย 
พอใจ 
(คน) 

ปรับปรุง 
(คน) 

 30. ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ/กิจกรรมของ เทศบาล เพื่อกระตุ้น 
หรือส่งเสริมการท่องเที่ยว และการให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของ
แหล่งท่องเที่ยว 

ระบุความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ/กิจกรรมของ  เทศบาล เพื่อ
กระตุ้น หรือส่งเสริม          การท่องเที่ยว และการให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติ
ความเป็นมาของแหล่งท่องเที่ยว 

คน 
  

 31. ความพึงพอใจของประชาชนในการให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่ม
อาชีพ กลุ่มเกษตรกร หรือกลุ่มต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมอาชีพหรือการสร้างงาน ของ 
เทศบาล 

ระบุความพึงพอใจของประชาชนในการให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการจัดตั้ง
กลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตรกร หรือกลุ่มต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมอาชีพหรือการสร้างงาน 
ของ เทศบาล 

คน 
  

 32. ความพึงพอใจของประชาชนในการให้ค าปรึกษาทั้งที่ เทศบาล และช่องทาง
สื่อออนไลน์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการขอใบอนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์หรือการส่งเสริม
การลงทุนในพื้นที่ 

ระบุความพึงพอใจของประชาชนในการให้ค าปรึกษาทั้งที่ เทศบาล และช่องทาง
สื่อออนไลน์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการขอใบอนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์หรือการ
ส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ 

คน 
  

 ด้านที่ 7 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
 33. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพในการส่งต่อขยะอันตรายไปก าจัด

อย่างถูกสุขลักษณะของ เทศบาล 
ระบุความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพในการส่งต่อขยะอันตรายไปก าจัด
อย่างถูกสุขลักษณะของ เทศบาล 

คน 
  

 34. ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ์และดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การก าจัดน้ าเสีย และฝุ่น PM 2.5 ของ 
เทศบาล 

ระบุความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ์และดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การก าจัดน้ าเสีย และฝุ่น PM 2.5 
ของ เทศบาล 

คน 
  

 ด้านที่  8 ด้านการสง่เสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน 
 35. ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ/กิจกรรมของ เทศบาล ในการ

ส่งเสริมหรืออนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน และ
โบราณสถาน 

ระบุความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ/กิจกรรมของ เทศบาล ในการ
ส่งเสริมหรืออนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน และ
โบราณสถาน 

คน 
  

 

 
 
 
 
 
 



๒๔ 

 

ส่วนที  ๕ 

ตัวอย่างค่าสั งแต่งตั้งคณะท่างานประเมินมาตรฐานขั้นต ่าการจัดบริการสาธารณะ 

ค าสั่ง  (ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

ที่ ... /๒๕๖๔ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานประเมินมาตรฐานขั้นต่ าการจัดบริการสาธารณะ 

----------------------------- 

 

  ด้ ว ยคณะกร รมกา รก า รกร ะจ ายอ า น า จ ให้ แ ก่ อ ง ค์ ก รปกครอ งส่ ว นท้ อ ง ถิ่ น  ( ก . ก . ถ . )  

ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบเกณฑ์ชี้วัดการจัดบริการสาธารณะขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามรายงานการศึกษาของคณะที่ปรึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  รวมทั้งขั้นตอนและวิธีการ

ประเมินตนเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการในเรื่องดังกล่าว โดย

มอบให้ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี

ติดตามประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเกณฑ์ชี้วัดดังกล่าว

ต่อไป 

  เพ่ือให้การประเมินมาตรฐานขั้นต่ าการจัดบริการสาธารณะของ (ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) มีผลการ

ประเมินที่ครบถ้วนและถูกต้องในการเสนอ ก.ก.ถ. จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการประเมินมาตรฐานขั้นต่ า

การจัดบริการสาธารณะของ (ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยมีองค์ประกอบหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 

  ๑. องค์ประกอบ 

      ๑.๑ (ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) หรือ      หัวหน้าคณะท างาน 

   (ผู้ที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) มอบหมาย 

      ๑.๒ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       คณะท างาน 

      ๑.๓ เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน     คณะท างาน 

      ๑.๔ เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบงานด้านสาธารณสุข      คณะท างาน 

บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต 

      ๑.๕ เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบงานด้านการศึกษา      คณะท างาน 

      ๑.๖ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการจัดระเบียบชุมชน     คณะท างาน 

   และการรักษาความสงบปลอดภัย 

      ๑.๗ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน    คณะท างาน 

   อาชีพ การท่องเที่ยว การลงทุน 

 

 



๒๕ 

 

      ๑.๘ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการจัดการ      คณะท างาน 

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

      ๑.๙ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านศิลปะ วัฒนธรรม      คณะท างาน 

   ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน 

      ๑.๙ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมาย   คณะท างาน  

            และเลขานุการ 

     ๑.๑๐ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมาย   คณะท างาน 

            และผู้ช่วยเลขานุการ  

  ๒. หน้าที และอ่านาจ 

      ๒.๑ จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลตามแบบรวบรวมข้อมูลการจัดบริการสาธารณะ  

      ๒.๒ ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูลการจัดบริการสาธารณะ 

                         ๒.๓ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตามแบบรวบรวมข้อมูลการจัดบริการสาธารณะ 

                         ๒.๔ มอบหมายเจ้าหน้าที่จ านวน ๑ ท่าน บันทึกข้อมูลตามแบบรวบรวมข้อมูลการจัดบริการ

สาธารณะ ในระบบประมวลผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ าการจัดบริการสาธารณะ และจัดส่งข้อมูลการจัดบริการ

สาธารณะให้ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส านักงานปลัดส านัก

นายกรัฐมนตรี ที่ www.odloc.go.th 

      ๒.๕ รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ าการจัดบริการสาธารณะให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น สภา และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  

      ๒.๖ ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ (ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) มอบหมาย 

 

      ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

            สั่ง ณ วันที่ ................................ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

                                                           (                                  ) 

             ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ... 

  

 
 
 


