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ส่วนที่ ๑ 
ขั้นตอนและวิธีการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำเพ่ือการประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
๑. ความเป็นมา 
  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๔๒ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ กำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักงาน ก.ก.ถ.) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่รวบรวม
ข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และข้อมูลต่าง ๆ               
ที ่เกี ่ยวกับงานของคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น (ก.ก.ถ.) รวมทั้ง            
การติดตามและประเมินผลตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั ้นตอน               
การกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ซึ่งการถ่ายโอนภารกิจการจัดบริการสาธารณะจากราชการบริหารส่วนกลาง     
ไปให้ อปท. ต้องพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของ อปท. ไปพร้อมกัน และมีการสร้าง
แรงจูงใจให้ อปท. พัฒนาคุณภาพการจัดบริการสาธารณะโดยรัฐหรือองค์กรกลางเข้ามาทำการประเมินร่วมกับ
ประชาชนหรือภาคประชาสังคม  

สำนักงาน ก.ก.ถ. ได้พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะของ อปท.              
ด้วยวิธีการประเมินตนเอง (Self Assessment) ที่เรียกว่า การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อการประกันคุณภาพ
การจัดบริการสาธารณะของ อปท. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ทางระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์สำนักงาน ก.ก.ถ. 
www.odloc.go.th โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

(๑) กระตุ้นและสร้างความตระหนักให้ อปท. พัฒนาประสิทธิภาพประสิทธิผลของการให้บริการ
สาธารณะตามภารกิจหน้าที่และภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานที่สูงขึ้น และได้รับความพึงพอใจจากประชาชน ตามตัวชี้วัดและค่ามาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการ
สาธารณะของ อปท. ขั้นพ้ืนฐานที่อย่างน้อย อปท. ต้องดำเนินการ และควรมีผลการจัดบริการสาธารณะดังกล่าว
ผ่านค่ามาตรฐานขั้นต่ำ 

(๒) สำนักงาน ก.ก.ถ. จะได้นำผลการประเมินไปพิจารณากำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพ 
การจัดบริการสาธารณะของ อปท. และใช้เป็นข้อมูลสำหรับ ก.ก.ถ. และคณะอนุกรรมการด้านต่าง ๆ                
ของสำนักงาน ก.ก.ถ. ที ่เกี ่ยวข้องในการกำหนดนโยบาย แผนงาน มาตรการ และแนวทางพัฒนางาน            
ด้านการกระจายอำนาจ การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้การจัดบริการสาธารณะ
ของ อปท. มีคุณภาพสูงขึ้น และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน 

(๓) สำนักงาน ก.ก.ถ. มีข้อมูลสถิติการจัดบริการสาธารณะของ อปท. ที่เป็นปัจจุบันทันสมัย
สำหรับใช้ในการจัดทำระบบประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะของ อปท. ในระยะต่อไป 

(๔) อปท. จะได้นำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการจัดบริการสาธารณะ           
ของ อปท. และการพัฒนาคุณภาพการจัดบริการสาธารณะของ อปท. ให้มีผลการดำเนินงานสูงกว่าค่ามาตรฐาน
ขั้นต่ำ 

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


๒ 

 

๒. ขั้นตอนและวิธีการประเมินตนเองของ อปท. 
การประเมินมาตรฐานขั ้นต่ำเพื ่อการประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะของ อปท. 

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ อปท. ดำเนินการบันทึกข้อมูลการจัดบริการสาธารณะของ อปท. (โดยใช้ข้อมูล               
ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) ในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ
ของ อปท. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามข้ันตอนและวิธีการประเมิน ดังนี้ 

(๑) ผู้บริหาร อปท. มอบหมายเจ้าหน้าที่ส่วนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด จำนวน ๘ ด้าน 
ทำหน้าที่รวบรวมและพิจารณาความถูกต้องของข้อมูลการจัดบริการสาธารณะของ อปท. ในแต่ละด้านตามแบบ
บันทึกข้อมูล จำนวน ๓ แบบ (แบบเทศบาล ๑ แบบเทศบาล ๒ - ๑ ถึง ๒ - ๖ และแบบเทศบาล ๓) ได้แก่ 

(๑.๑) แบบรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของเทศบาล (แบบเทศบาล ๑) 
(๑.๒) แบบรวบรวมข้อมูลการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล (แบบเทศบาล ๒) 

ประกอบด้วย แบบเทศบาล ๒-๑ ถึง แบบเทศบาล ๒-๖ จำนวน ๖ แบบ สำหรับการรวบรวมข้อมูลการจัดบริการ
สาธารณะ จำนวน ๘ ด้าน  

(๑.๓) แบบรวบรวมข้อมูลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการ
สาธารณะของเทศบาล (แบบเทศบาล ๓) 
(อปท. สามารถดาวน์โหลดแบบบันทึกข้อมูลทั้ง ๓ แบบดังกล่าว ได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.ก.ถ. www.odloc.go.th 
เมนู การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของ อปท. หัวข้อ ระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำ  
การจัดบริการสาธารณะของ อปท. เลือกประเภท อปท. และเลือกปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และดำเนินการกรอกข้อมูล         
ในแบบรวบรวมข้อมูลดังกล่าว) 

(๒) ผู้บริหาร อปท. มอบหมายเจ้าหน้าที่คนหนึ่งทำหน้าที่บันทึกข้อมูลการจัดบริการสาธารณะ
ของ อปท. ตามแบบบันทึกข้อมูลที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ส่วนงานต่าง ๆ ในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำฯ       
ทางระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์สำนักงาน ก.ก.ถ. www.odloc.go.th ตามวิธีการที่กำหนด 

(๓) อปท. นำผลการประเมินเสนอผู้บริหาร อปท. และรายงานที่ประชุมสภาทราบผลการประเมิน
การจัดบริการสาธารณะของ อปท. 

(๔) อปท. นำผลการประเมินประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบหรือเผยแพร่ตามช่องทางต่าง ๆ 
(๕) อปท. สามารถดูผลการประเมินแบบออนไลน์ได้ที่เมนู รายงานผลการประเมินสาธารณะ

รายแห่ง (ภายหลังจากเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในระบบครบทุกขั้นตอน และกดส่งผลการประเมินในระบบสำเร็จ) 
(๖) อปท. ต้องนำส่งเอกสารหลักฐานแสดงผลการดำเนินงานตาม (๑) – (๔) ได้แก่             

(๑) หนังสือมอบหมายเจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูล และมอบหมายเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในระบบ (๒) เอกสารแสดง
การนำผลการประเมินเสนอผู้บริหาร อปท. (๓) เอกสารแสดงการนำผลการประเมินรายงานที่ประชุมสภาทราบ 
และ (๔) เอกสารแสดงการนำผลการประเมินประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ โดยแจ้งให้สำนักงาน            
ก.ก.ถ. ทราบ ทาง E-mail : monitor.opm@gmail.com ตั้งชื่อเรื่อง เอกสารแนบการประเมินมาตรฐาน 
และระบุชื่อ อปท. อำเภอ จังหวัด ให้ชัดเจนด้วย 

สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัดและค่ามาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของ อปท. 
๑. นางสาวเนาวรัตน์ อัคคี  โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๔๖๐๘ หรือ ๐๘ ๔๗๓๐ ๗๓๑๙ 
๒. นางสาวจรรยา แสงประเสริฐ โทร ๐ ๒๒๘๓ ๔๖๒๔ หรือ ๐๘ ๖๔๖๗ ๗๐๕๗ 
สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งานระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของ อปท. 
๑. นายมาฆะนันท์ สิงหะ  โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๔๖๐๙ หรือ ๐๖ ๒๕๙๑ ๖๓๘๒ 
๒. นายธนกร  นาเมือง  โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๔๖๓๘ หรือ ๐๙ ๗๑๒๓ ๕๑๖๓ 
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ส่วนที่ ๒ 
การเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลตามแบบรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทั่วไป 

ของเทศบาล (แบบเทศบาล ๑) 

๑. แบบรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทั่วไป (แบบเทศบาล ๑) 
แบบเทศบาล ๑ เป็นแบบสำหรับการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของเทศบาล เกี่ยวกับการจัดบริการ

สาธารณะที่จะถูกนำไปเป็นฐานข้อมูลใช้ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับข้อมูลการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล 
โดยแบบเทศบาล ๑ จะเป็นข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 

(๑) ด้านโครงสร้างพื ้นฐาน เช่น ข้อมูลพื ้นฐานเกี ่ยวกับจำนวนถนน สะพาน สัญญาณไฟจราจร               
ไฟส่องสว่าง คลอง ลำธาร แหล่งน้ำ ระบบสูบน้ำ คลองส่งน้ำ ระบบประปา เป็นต้น 

(๒) ด้านการผังเมือง เช่น ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับจำนวนอาคารสูง อาคารที่มีความเสี่ยง  
(๓) ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต เช่น ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับจำนวนผู้สูงอายุ           

นักบริบาลชุมชน ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ สัตว์ที่ได้รับการสำรวจขึ้นทะเบียน เป็นต้น  
(๔) ด้านการศึกษา เช่น ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับจำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   

เด็กด้อยโอกาส โรงเรียนในสังกัดเทศบาล เป็นต้น 
(๕) ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย เช่น ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับจำนวน

ประชากรในพ้ืนทีเ่ทศบาล กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เรื่องราวร้องทุกข์ เป็นต้น 
(๖) ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุน เช่น ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ

จำนวนโครงการ/กิจกรรมการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว การลงทุน เป็นต้น 
(๗) ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับปริมาณขยะมลูฝอย 

ขยะอันตราย ขยะติดเชื้อ เป็นต้น  
(๘) ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน เช่น ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ

จำนวนโครงการ/กิจกรรม แหล่งเรียนรู้ การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน โบราณสถาน เป็นต้น 

๒. คำอธิบายช่องรายการข้อมูลใน แบบเทศบาล ๑ 
(๑) ควรรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลของเทศบาลที่มีอยู่แล้ว เช่น เอกสาร รายงาน แผนงาน โครงการ 

ที่เทศบาลเก็บรวบรวมไว้ กรณีเทศบาลไม่มีการรวบรวมข้อมูลไว้ก่อน อาจจะประสานงาน หรือสอบถามจาก
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้ตรงกับรายละเอียดและคำอธิบายด้วย           
ซึ่งจะมีผลต่อผลการประเมินในขั้นตอนที่ ๒ ระดับประสิทธิภาพประสิทธิผลของเทศบาล 

(๒) ช่อง จำนวน หมายถึง ให้เทศบาลใส่จำนวนข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของเทศบาล ในขั้นตอนที่ ๑ โดยเป็น
ข้อมูลพื้นฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้ระบุเป็นตัวเลขเท่านั้น 
เช่น 1 2 3 4 หรือ 1.50 12.25 หรือ 100 1000 เป็นต้น ห้ามใส่ 0 หรือ 0.00 หรือเครื่องหมายยัติภังค์ (-)             
หรือเครื่องหมายจุลภาค (,) ในช่องจำนวน 

(๓) ช่อง แหล่งข้อมูล หมายถึง ให้เทศบาลเลือกที่มาของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการบันทึกในระบบว่า             
มาจากแหล่งใด ๑) จากเทศบาลเอง หรือ ๒) จากแหล่งอ่ืน โดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง 



๔ 

 

(๔) ช่อง ไม่มีบริการสาธารณะ ตามช่องรายการข้อมูลในแบบแทศบาล ๑ หมายถึง เทศบาล            
ไม่มีโครงสร้างพื้นฐานนั้นในความรับผิดชอบ หรือมีโครงสร้างพื้นฐานนั้นในความรับผิดชอบ แต่ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ไม่มีภารกิจสำหรับโครงสร้างพื ้นฐานนั้น เช่น มีถนนในความรับผิดชอบแต่ในปีงบประมาณ            
พ.ศ. ๒๕๖๔ แต่ถนนในความรับผิดชอบไม่มีความชำรุดเสียหายที่จะต้องซ่อมแซม เป็นต้น โดยขอให้เลือก              
ช่องไม่มีบริการสาธารณะ ห้ามเว้นไว้ เพราะหากกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามคำอธิบายจะทำให้ท่าน            
ไม่สามารถกดส่งข้อมูลขั้นพ้ืนฐานผ่าน และไม่สามารถไปกรอกข้อมูลในขั้นตอนที่ ๒ ได้ 

 



๕ 

 

แบบเทศบาล 1 

แบบรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของเทศบาล 
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
 
ที ่

 
รายการข้อมูล 

 
คำอธิบาย 

 
หน่วย 

 
จำนวน 

 

แหล่งข้อมลู 
ไม่มีบริการสาธารณะ 

(  ) 
จาก อปท. เอง 

(  ) 
จากแหล่งอื่น 

(  ) 
1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 ถนนในความรับผิดชอบของเทศบาลทั้งหมด ระบุระยะทางรวมของถนนในความรับผิดชอบของ 
เทศบาลทั้งหมด 

กม.     

1.2 ถนนในความร ับผ ิดชอบของเทศบาลที ่ชำรุด
เสียหาย 

ระบุจำนวนพื้นที่ความเสียหายรวมของถนนในความ
รับผิดชอบของเทศบาล 

ตร.ม.     

1.3 จุดอันตรายที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งทางการจราจร
ทางบกในเขตเทศบาล 

ระบุจำนวนจุดอันตรายที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งทางการ
จราจรทางบกในเขตเทศบาล 

จุด     

1.4 สะพานในความรับผิดชอบของเทศบาลทั้งหมด ระบุจำนวนสะพานในความรับผิดชอบของเทศบาล 
ทั้งหมด 

แห่ง     

1.5 สะพานในความรับผิดชอบของเทศบาลที ่ชำรุด
เสียหาย 

ระบุจำนวนสะพานในเขตทางในความรับผิดชอบของ 
เทศบาลที่ชำรุดเสียหาย 

แห่ง     

1.6 จำนวนสัญญาณไฟจราจรในความรับผิดชอบ           
ในเขตทางของเทศบาล 

ระบุจำนวนสัญญาณไฟจราจรในความรับผิดชอบ           
ในเขตทางของเทศบาล 

จุด     

1.7 จำนวนสัญญาณไฟจราจรในความรับผิดชอบ           
ในเขตทางของเทศบาลที่ชำรุดเสียหาย 

ระบุจำนวนสัญญาณไฟจราจรในความรับผิดชอบ          
ในเขตทางของเทศบาลที่ชำรุดเสียหาย 

จุด     

1.8 จำนวนไฟส่องสว่างในความรับผิดชอบในเขตทาง
ของเทศบาล 

ระบุจำนวนไฟส่องสว่างในความรับผิดชอบในเขตทาง
ของเทศบาล 

จุด     



๖ 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
 
ที ่

 
รายการข้อมูล 

 
คำอธิบาย 

 
หน่วย 

 
จำนวน 

 

แหล่งข้อมลู 
ไม่มีบริการสาธารณะ 

(  ) 
จาก อปท. เอง 

(  ) 
จากแหล่งอื่น 

(  ) 
1.9 จำนวนไฟส่องสว่างในความรับผิดชอบในเขตทาง

ของเทศบาลที่ชำรุดเสียหาย 
ระบุจำนวนไฟส่องสว่างในความรับผิดชอบในเขตทาง
ของเทศบาลที่ชำรุดเสียหาย 

จุด     

1.10 จำนวนสายทางคลอง และลำธารสาธารณะ            
ในความรับผิดชอบของเทศบาล 

ระบ ุจำนวนสายทางคลอง และลำธารสาธารณะ                
ในความรับผิดชอบของเทศบาล 

สาย     

1.11 จำนวนสายทางคลอง และลำธารสาธารณะ              
ในความรับผิดชอบของเทศบาลที่น้ำไม่สามารถ            
ไหลผ่านได ้ปกติ เช ่น ลำน ้ำต ื ้นเข ิน ม ีส ิ ่ งกีด
ขวางทางน้ำ หรือถูกบุกรุก 

ระบ ุจำนวนสายทางคลอง และลำธารสาธารณะ          
ในความร ับผ ิดชอบของเทศบาลที ่น ้ำไม ่สามารถ          
ไหลผ่านได้ปกติ เช่น ลำน้ำตื้นเขิน มีสิ่งกีดขวางทางน้ำ 
หรือถูกบุกรุก 

สาย     

1.12 จำนวนแหล่งน ้ำสาธารณะ พื ้นที ่พ ักน ้ำ หรือ          
แก้มลิง ในความรับผิดชอบของเทศบาล 

ระบุจำนวนแหล่งน้ำสาธารณะ พื้นที่พักน้ำ หรือแก้มลงิ            
ในความรับผิดชอบของเทศบาล 

แห่ง     

1.13 จำนวนแหล่งน ้ำสาธารณะ พื ้นที ่พ ักน ้ำ หรือ         
แก้มลิง ในความรับผิดชอบของเทศบาลที ่ชำรุด
เสียหาย ต้ืนเขิน น้ำเน่าเสีย หรือถูกบุกรุก 

ระบุจำนวนแหล่งน้ำสาธารณะ พื้นที่พักน้ำ หรือแก้มลงิ            
ในความรับผิดชอบของเทศบาลที่ชำรุดเสียหาย ตื้นเขิน  
น้ำเน่าเสีย หรือถูกบุกรุก 

แห่ง     

1.14 จำนวนระบบสูบน้ำ เครื ่องสูบน้ำ ที ่อยู ่ในความ
รับผิดชอบของเทศบาล 

ระบุจำนวนระบบสูบน้ำ เครื ่องสูบน้ำ ที ่อยู ่ในความ
รับผิดชอบของเทศบาล 

เครื่อง     

1.15 จำนวนระบบสูบน้ำ เครื ่องสูบน้ำ ที ่อยู ่ในความ
รับผิดชอบของเทศบาลที่ชำรุดเสียหาย 

ระบุจำนวนระบบสูบน้ำ เครื ่องสูบน้ำ ที ่อยู ่ในความ
รับผิดชอบของเทศบาลที่ชำรุดเสียหาย 

เครื่อง     

1.16 จำนวนคลองส่งน้ำที ่อยู ่ในความรับผิดชอบของ 
เทศบาล 

ระบุจำนวนคลองส่งน้ำ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ 
เทศบาล 

แห่ง     



๗ 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
 
ที ่

 
รายการข้อมูล 

 
คำอธิบาย 

 
หน่วย 

 
จำนวน 

 

แหล่งข้อมลู 
ไม่มีบริการสาธารณะ 

(  ) 
จาก อปท. เอง 

(  ) 
จากแหล่งอื่น 

(  ) 
1.17 จำนวนคลองส่งน้ำที ่อยู ่ในความรับผิดชอบของ 

เทศบาลที่ชำรุดเสียหาย 
ระบุจำนวนคลองส่งน้ำ ที ่อย ู ่ ในความรับผิดชอบ             
ของเทศบาลที ่ชำร ุดเสียหาย (รวมถึงคลองส่งน้ำ          
เพื่อการเกษตร คลองระบายน้ำ คลองชลประทาน)   

แห่ง     

1.18 จำนวนระบบการผลิตน้ำประปาที ่อยู ่ในความ
รับผิดชอบของเทศบาล 

ระบุจำนวนระบบการผลิตน้ำประปาที ่อยู ่ในความ
รับผิดชอบของเทศบาล 

แห่ง     

1.19 จำนวนระบบการผลิตน้ำประปาที ่อยู ่ในความ
รับผิดชอบของเทศบาลที่ชำรุดเสียหาย 

ระบุจำนวนระบบการผลิตน้ำประปาที ่อยู ่ในความ
รับผิดชอบของเทศบาลที่ชำรุดเสียหาย 

แห่ง     

2 ด้านการผังเมือง 
2.1 จำนวนอาคารสูง หรืออาคารที่มีความเสี ่ยงและ

ความล่อแหลมที่จะเกิดอุบัติภัยในพื้นที่เทศบาล 
ระบุจำนวนอาคารที่มีความเสี่ยงและความล่อแหลม          
ที่จะเกิดอุบัติภัยในพื้นทีเ่ทศบาล 

อาคาร     

3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต 
3.1 จำนวนผู้สูงอายุที ่มีปัญหาด้านสุขภาพ หรือป่วย      

ติดเตียงในพื้นที่เทศบาล 
ระบ ุ จำนวนผ ู ้ ส ู งอาย ุท ี ่ ม ี ป ัญหาด ้ านส ุ ขภาพ              
(เช่น เบาหวาน ความดัน หัวใจ ไขมันในเลือดสูง ฯลฯ) 
หรือป่วยติดเตียง ในพื้นทีเ่ทศบาล 

คน     

3.2 จำนวนนักบริบาลชุมชนในพื้นที่เทศบาล ระบุจำนวนนักบริบาลชุมชนในพื้นทีเ่ทศบาล คน     

3.3 จำนวนผู ้ส ูงอายุท ี ่ม ีส ิทธิ ์ได ้ร ับการสงเคราะห์              
เบ้ียยังชีพในพื้นที่เทศบาล 

ระบุจำนวนผู ้ส ูงอายุที ่ม ีสิทธิ ์ได้ร ับการสงเคราะห์             
เบี้ยยังชีพในพ้ืนท่ีเทศบาล 

คน     

3.4 จำนวนผู ้สูงอายุที่ เป็นสมาชิกในชมรม สมาคม 
ศูนย์บริการทางสังคม หรือโรงเรียนผู้สูงอายุที่อยู่        
ในความรับผิดชอบของเทศบาล 

ระบุจำนวนผู ้สูงอายุที่ เป็นสมาชิกในชมรม สมาคม 
ศูนย์บริการทางสังคม หรือโรงเรียนผู ้ส ูงอายุที่อยู่           
ในความรับผิดชอบของเทศบาล 

คน     



๘ 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
 
ที ่

 
รายการข้อมูล 

 
คำอธิบาย 

 
หน่วย 

 
จำนวน 

 

แหล่งข้อมลู 
ไม่มีบริการสาธารณะ 

(  ) 
จาก อปท. เอง 

(  ) 
จากแหล่งอื่น 

(  ) 
3.5 จำนวนผู้สูงอายุที่ยากไร้ที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงในพ้ืนที่ 

เทศบาล 
ระบุจำนวนผู้สูงอายุท่ียากไร้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ 
เทศบาลที่จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือสงเคราะห์ 

คน     

3.6 จำนวนผู้พิการในพื้นที่เทศบาลที่มีสิทธิ์ได้รับการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ 

ระบุจำนวนผู้พิการในพื้นที่เทศบาลที่มีสิทธิ์ได้รับการ
สงเคราะห์ เบี้ยยังชีพคนพิการ 

คน     

3.7 จำนวนผู้พิการยากไร้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ 
เทศบาล ที่สมควรได้รับการช่วยเหลือด้านปัจจัยสี่              
ในการดำรงชีพ             

ระบุจำนวนผู้พิการยากไร้  ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงในพื้นท่ี 
เทศบาลที ่สมควรได้ร ับการช่วยเหลือด้านปัจจัยสี่           
จากเทศบาล 

คน     

3.8 จำนวนผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ในเขตพื้นที่เทศบาล          
ที่มีสิทธิ์ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 

ระบุจำนวนผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ในเขตพื้นที่ เทศบาล          
ที่มีสิทธิ์ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 

คน     

3.9 จำนวนสัตว์ทั ้งหมดในพื ้นที่ เทศบาลที่ได้รับการ
สำรวจขึ้นทะเบียนสัตว ์

ระบุจำนวนสัตว์ทั ้งหมดในพื้นที่ เทศบาลที่ได้รับการ
สำรวจข้ึนทะเบียนสัตว์ 

     

4. ด้านการศึกษา 
4.1 จำนวนศ ูนย ์พ ัฒนาเด ็กเล ็กท ั ้ งหมดในส ังกัด 

เทศบาล 
ระบุจำนวนศูนย์พ ัฒนาเด ็กเล ็กทั ้งหมดในส ังกัด 
เทศบาล 

แห่ง     

4.2 จำนวนเด็กทั้งหมดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 
เทศบาล 

ระบุจำนวนเด็กทั้งหมดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 
เทศบาล 

คน     

4.3 จำนวนเด็กด้อยโอกาส เด็กยากจนในพื้นที่ เทศบาล   
ที ่มีการสำรวจ ตรวจสอบ หรือมีความประสงค์
ขอรับการสนับสนุนด้านการศึกษา 

ระบ ุจำนวนเด ็กด ้อยโอกาส เด ็กยากจนในพื ้นที่  
เทศบาลที่มีการสำรวจ ตรวจสอบ หรือมีความประสงค์
ขอรับการสนับสนุนด้านการศึกษา 

คน     

4.4 จำนวนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ระบุจำนวนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้งหมด แห่ง     



๙ 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
 
ที ่

 
รายการข้อมูล 

 
คำอธิบาย 

 
หน่วย 

 
จำนวน 

 

แหล่งข้อมลู 
ไม่มีบริการสาธารณะ 

(  ) 
จาก อปท. เอง 

(  ) 
จากแหล่งอื่น 

(  ) 
5. ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย 
5.1 จำนวนประชากรในพื้นที่เทศบาล ระบุจำนวนประชากรทั้งหมดในพื้นที่เทศบาล คน     
5.2 จำนวนกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ด้านความ

ปลอดภัย (ของเทศบาลที่มีระบบ CCTV) ที่ได้รับแจ้ง
หรือตรวจพบว่าชำรุดเสียหาย หรือไม่สามารถ           
ใช้งานได้ ที่สามารถซ่อมแซมได้  

ระบุจำนวนกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ด้านความ
ปลอดภัย (ของเทศบาลที่มีระบบ CCTV) ที่ได้รับแจ้ง
หรือตรวจพบว่าชำรุดเสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ 
ที่สามารถซ่อมแซมได้ 

กล้อง     

5.3 จำนวนเร ื ่องราวร ้องท ุกข ์ของประชาชนจาก            
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท             
ศ ูนย์ ย ุต ิ ธรรมช ุมชน ศ ูนย ์บร ิการประชาชน              
ศูนย์ดำรงธรรม ศูนย์ one stop service หรือจาก
ช่องทางสื่อออนไลน์อื่น ๆ ที่ส่งใหเ้ทศบาลดำเนินการ 

ระบุจำนวนเรื ่องราวร้องทุกข์ของประชาชนจาก           
ศูนย์รับเรื ่องราวร้องทุกข์ ศูนย์ไกล่เกลี ่ยข้อพิพาท           
ศ ู น ย์ ย ุ ต ิ ธรรมช ุ มชน ศ ู นย ์ บร ิ การประชาชน                    
ศ ูนย ์ดำรงธรรม ศ ูนย์  one stop service หร ือจาก
ช่องทางสื่อออนไลน์อ่ืน ๆ ที่ส่งให้เทศบาลดำเนินการ 

เรื่อง     

6. ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุน - - - - - 
7. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7.1 ปริมาณขยะมูลฝอยท้ังหมดในพื้นที่เทศบาล ระบุปริมาณขยะมูลฝอยท้ังหมดในพื้นที่เทศบาล ตัน     
7.2 ปริมาณขยะอันตราย และขยะติดเชื ้อทั ้งหมด           

ในพื้นทีเ่ทศบาล 
ระบุปริมาณขยะอันตราย และขยะติดเชื ้อทั ้งหมด            
ในพื้นทีเ่ทศบาล 

ตัน     

7.3 จำนวนข้อมูลค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง ของฝุ่นละออง
ขนาดไม ่ เก ิน ๒.๕ ไมครอน (PM ๒.๕) ของ   
เทศบาลนคร 

ระบุจำนวนครั้งในการวัดข้อมูลค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง 
ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM ๒.๕) 
ของเทศบาลนคร 

ครั้ง     

8. ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน - - - - - 
 



๑๐ 

 

ส่วนที่ ๓ 
การเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลตามแบบรวบรวมข้อมูลการจัดบริการสาธารณะ 

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

 
๑. แบบรวบรวมข้อมูลการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล (แบบเทศบาล ๒) 
 แบบเทศบาล ๒ เป็นแบบสำหรับการจัดเก็บข้อมูลการจัดบริการสาธารณะของ เทศบาล สำหรับใช้          
เพื่อการวิเคราะห์และประเมินมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ โดยครอบคลุมผลการปฏิบัติงานด้านการ
จัดบริการสาธารณะของเทศบาล จำนวน ๘ ด้าน ๕๕ ตัวชี้วัด ดังนี้ 
 (๑) แบบเทศบาล ๒-๑ คือ แบบรวบรวมข้อมูลการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน และด้านการผังเมือง 
 (๒) แบบเทศบาล ๒-๒ คือ แบบรวบรวมข้อมูลการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลด้านสาธารณสุข 
บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต 
 (๓) แบบเทศบาล ๒-๓ คือ แบบรวบรวมข้อมูลการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลด้านการศึกษา 
 (๔) แบบเทศบาล ๒-๔ คือ แบบรวบรวมข้อมูลการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลด้านการจัด
ระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย 
 (๕) แบบเทศบาล ๒-๕ คือ แบบรวบรวมข้อมูลการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลด้านการส่งเสริม
เศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุน 
 (๖) แบบเทศบาล ๒-๖ คือ แบบรวบรวมข้อมูลการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม  และด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และ
โบราณสถาน 

๒. คำอธิบายช่องรายการข้อมูลใน แบบเทศบาล ๒-๑ ถึง แบบเทศบาล ๒-๖ 
(๑) เทศบาลควรรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลที่มีอยู่แล้ว เช่น เอกสาร รายงาน 

แผนงาน โครงการ ที่เทศบาลเก็บรวบรวมไว้ กรณี เทศบาลไม่มีการรวบรวมข้อมูลไว้ก่อน อาจจะประสานงาน
หรือสอบถามจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้ตรงกับรายละเอียด    
และคำอธิบายด้วย ซึ่งจะมีผลต่อผลการประเมินระดับประสิทธิภาพประสิทธิผลของเทศบาล โดยข้อมูลที่ใช้   
จะเป็นข้อมูลการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(๒) ช่อง จำนวน หมายถึง จำนวนผลการดำเนินงานของเทศบาล ตามรายการข้อมูล โดยให้ระบุเป็น
ตัวเลขเท่านั้น เช่น 1 2 3 4 หรือ 1.50 12.25 หรือ 100 1000 เป็นต้น ห้ามใส่ 0 หรือ 0.00 หรือเครื่องหมาย
ยัติภังค์ (-) หรือเครื่องหมายจุลภาค (,) ในช่องจำนวน 

(๓) ช่อง จำนวนงบประมาณที่ใช้ หมายถึง จำนวนงบประมาณท่ีเทศบาลใช้ดำเนินภารกิจตามรายการ
ข้อมูลตัวชี้วัดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้ระบุเป็นตัวเลขเท่านั้น เช่น 0 1 2 3 4 หรือ 100 1000 
10000 100000 ห้ามใส่เครื่องหมายยัติภังค์ (-) หรือเครื่องหมายจุลภาค (,) ในช่องจำนวนงบประมาณที่ใช ้



๑๑ 

 

(๔) ช่อง รูปแบบการดำเนินงาน หมายถึง รูปแบบการดำเนินงานในการจัดบริการสาธารณะของ          
เทศบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซ่ึงเทศบาลต้องเลือกรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังนี้ ๑) เทศบาลดำเนินการเอง 
๒) เทศบาลทำร่วมกับ อปท. อ่ืน ๓) เทศบาลจ้างเหมา ๔) เทศบาลทำร่วมกับส่วนราชการ ๕) เทศบาลสัมปทาน 
๖) เทศบาลดำเนินการมากกว่า ๑ รูปแบบ  

(๕) ช่อง ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หมายถึง เทศบาลมีโครงสร้างพื้นฐานนั้น           
ในความรับผิดชอบและมีภารกิจสำหรับโครงสร้างพื้นฐานนั้น แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ยังไม่มีความ
จำเป็นต้องดำเนินการภารกิจนั ้น เช่น มีถนนในความรับผิดชอบและถนนชำรุดเสียหาย แต่ยังไม่มีความ
จำเป็นต้องซ่อมแซม บำรุงรักษา หรืออยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดลำดับความสำคัญ         
ที่ต้องดำเนินการ เป็นต้น โดยขอให้บันทึกข้อมูลที่ ช่องไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เท่านั้น 
ทั้งนี้ หากท่านลงรายการข้อมูลเป็น “ไม่มีบริการสาธารณะ” ในแบบรวบรวมข้อมูลพื ้นฐานทั่วไป หรือ          
แบบเทศบาล ๑ แล้ว ท่านจะไม่สามารถเลือกรายการข้อมูลช่อง ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ            
พ.ศ. ๒๕๖๔ ในแบบเทศบาล ๒ ได้) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 

 

๓. แบบข้อมูลการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล (แบบเทศบาล ๒) ประกอบด้วยรายการข้อมูล                
การจัดบริการสาธารณะ จำนวน ๘ ด้าน ๕๓ ตัวช้ีวัด ดังนี้     

ด้านที่ ๑ โครงสร้างพ้ืนฐาน  (จำนวน ๑๐ ตัวชีว้ัด)  แบบเทศบาล ๒-๑ 
ภารกิจที่ ๑  การบำรุงรักษาถนน     จำนวน  ๒  ตัวชี้วัด 
ภารกิจที่ ๒   การบำรุงรักษาสะพาน     จำนวน  ๑  ตัวชี้วัด 
ภารกิจที่ ๓  สัญญาณไฟจราจร และไฟส่องสว่าง   จำนวน  ๒  ตัวชี้วัด 
ภารกิจที่ ๔  คลอง ลำธาร แหล่งน้ำ ระบบสูบน้ำ และคลองส่งน้ำ จำนวน  ๔  ตัวชี้วัด 
ภารกิจที่ ๕  ระบบประปา      จำนวน  ๑  ตัวชี้วัด 

 

ด้านที่ ๒ การผังเมือง  (จำนวน ๔ ตัวชีว้ัด)  แบบเทศบาล ๒-๑ 
ภารกิจที่ ๖  การผังเมือง      จำนวน  ๒  ตัวชี้วัด 
ภารกิจที่ ๗  การรณรงค์ส่งเสริมการประกอบการอาคาร  จำนวน  ๒  ตัวชี้วัด 

 

ด้านที่ ๓ สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต  (จำนวน ๑๔ ตัวชีว้ัด)  แบบเทศบาล ๒-๒ 
ภารกิจที่ ๘  การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ   จำนวน  ๘  ตัวชี้วัด 
ภารกิจที่ ๙  การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ   จำนวน  ๒  ตัวชี้วัด 
ภารกิจที่ ๑๐  การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน  ๑  ตัวชี้วัด 
ภารกิจที่ ๑๑  การสาธารณสุขมูลฐาน     จำนวน  ๒  ตัวชี้วัด 
ภารกิจที่ ๑๒  การส่งเสริมสถานประกอบการอาหารผ่านเกณฑ์  จำนวน  ๑  ตัวชี้วัด 
      มาตรฐานอาหารปลอดภัย 

 

ด้านที่ ๔ การศึกษา  (จำนวน ๖ ตัวชี้วัด)  แบบเทศบาล ๒-๓ 
ภารกิจที่ ๑๓  การพัฒนาการศึกษา     จำนวน  ๖  ตัวชี้วัด 

 

ด้านที่ ๕ การจัดระเบียบชุมชน และการรักษาความสงบปลอดภัย  (จำนวน ๕ ตัวชี้วัด) แบบเทศบาล ๒-๔ 
ภารกิจที่ ๑๔  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   จำนวน  ๓  ตัวชี้วัด 
ภารกิจที่ ๑๕  การจัดการความขัดแย้ง    จำนวน  ๒  ตัวชี้วัด 

 

ด้านที่ ๖ การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุน (จำนวน ๗ ตัวชี้วัด) แบบเทศบาล ๒-๕ 
ภารกิจที่ ๑๖  การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว  จำนวน  ๗  ตัวชี้วัด 

และการลงทุน 
 

ด้านที่ ๗ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (จำนวน ๗ ตัวชีว้ัด)  แบบเทศบาล ๒-๖ 
ภารกิจที่ ๑๗  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน  ๗  ตัวชี้วัด 

 

ด้านที่ ๘ การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน (จำนวน ๒ ตัวชี้วัด)             
แบบเทศบาล ๒-๖ 
ภารกิจที่ ๑๘  การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน  จำนวน  ๒  ตัวชี้วัด 

 และโบราณสถาน 



๑๓ 

 

แบบเทศบาล 2-1 

แบบรวบรวมข้อมูลการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และด้านการผังเมือง 
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
 
ที ่

 
รายการข้อมูล 

 
คำอธิบาย 

 
หน่วย 

 
จำนวน 

 

จำนวน
งบประมาณที่ใช้ 

(บาท) 
 

รูปแบบ 
การดำเนินงาน 

(  ) 

ไม่ได้ดำเนินการ             
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
(   ) 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ภารกิจที่ 1 การบำรุงรักษาถนน       

1.1 จำนวนพื้นที่รวมความเสียหายของถนนในความ
ร ับผ ิดชอบทั ้งหมดของเทศบาลที ่ ได ้ร ับการ
บำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกต ิ

ระบุจำนวนพื้นที่รวมความเสียหายของถนนในความ
รับผิดชอบทั้งหมดของเทศบาลที่ชำรุดเสียหายและ
ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ปกติ 

ตร.ม     

1.2 จำนวนจุดอันตรายที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยคร้ังทางการ
จราจรทางบก ในเขตเทศบาลที่ได้รับการพัฒนา 
ปรับปรุง หรือแก้ไขให้ปลอดภัยขึ้น 

ระบุจำนวนจุดอันตรายที ่เกิดอุบัต ิเหตุบ่อยครั้ง
ทางการจราจรทางบกในเขตเทศบาลที่ได้รับการ
พัฒนา ปรับปรุง หรือแก้ไขให้ปลอดภัยขึ้น 

จุด     

ภารกิจที่ 2 การบำรุงรักษาสะพาน       
2.1 จำนวนสะพานในเขตทางในความรับผิดชอบของ 

เทศบาลที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่              
ใช้งานได้ปกต ิ

ระบุจำนวนสะพานในเขตทางในความรับผิดชอบ
ของเทศบาลที่เกิดความชำรุดเสียหาย และได้รับการ
บำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ปกติ 

แห่ง     

ภารกิจที่ 3 สัญญาณไฟจราจร และไฟส่องสว่าง       
3.1 จำนวนสัญญาณไฟจราจรในความรับผิดชอบ            

ในเขตทางของเทศบาลที่ได้รับการบำรุงรักษาให้
อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ 
 

ระบ ุจำนวนส ัญญาณไฟจราจรท ี ่อย ู ่ ในความ
รับผิดชอบในเขตทางของเทศบาลที่ชำรุดเสียหาย
และได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้
ปกติ 

จุด     



๑๔ 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
 
ที ่

 
รายการข้อมูล 

 
คำอธิบาย 

 
หน่วย 

 
จำนวน 

 

จำนวน
งบประมาณที่ใช้ 

(บาท) 
 

รูปแบบ 
การดำเนินงาน 

(  ) 

ไม่ได้ดำเนินการ             
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
(   ) 

3.2 จำนวนไฟส่องสว่างในความรับผิดชอบในเขตทาง
ของเทศบาลที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพ  
ที่ใช้งานได้ปกต ิ

ระบุจำนวนไฟส่องสว่างที ่อยู ่ในความรับผิดชอบ           
ในเขตทางของเทศบาลที่ชำรุดเสียหาย และได้รับ
การบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ปกติ 

จุด     

ภารกิจที่ 4 คลอง ลำธาร แหล่งน้ำ ระบบสูบน้ำ และคลองส่งน้ำ      
4.1 จำนวนสายทางคลอง และลำธารสาธารณะ            

ในความรับผิดชอบของเทศบาลที่ได้รับการดูแล
รักษาให้น้ำสามารถไหลผ่านได้ไม่ติดขัด หรือ           
ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกต ิ
 

ระบุจำนวนสายทางคลอง และลำธารสาธารณะ              
ในความรับผิดชอบของเทศบาลที ่ชำรุดเสียหาย          
ตื้นเขิน มีสิ่งกีดขวางทางน้ำ หรือถูกบุกรุก และได้รับ
การดูแลรักษาให้น้ำสามารถไหลผ่านได้ไม่ต ิดขัด 
หรือให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ปกติ 

สาย     

4.2 จำนวนแหล่งน้ำสาธารณะ พื ้นที ่พักน้ำ หรือ           
แก้มลิงในความรับผิดชอบของเทศบาลที่ได้รับ           
การบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกต ิ

ระบุจำนวนแหล่งน้ำสาธารณะ พื้นที่พักน้ำ หรือ        
แก้มลิงในความรับผิดชอบของเทศบาลที ่ชำรุด
เสียหาย และได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่  
ใช้งานได้ปกติ 

แห่ง     

4.3 จำนวนระบบสูบน้ำ เครื ่องสูบน้ำ ที่อยู ่ในความ
รับผิดชอบของเทศบาลที่ได้รับการบำรุงรักษาให้
อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ 

ระบุจำนวนระบบสูบน้ำ เครื่องสูบน้ำ ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของเทศบาลที่ชำรุดเสียหาย และได้รับ
การบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ปกติ 

เครื่อง     

4.4 จำนวนคลองส่งน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบของ 
เทศบาลที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่             
ใช้งานได้ปกต ิ

ระบุจำนวนคลองส่งน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบของ 
เทศบาลที่ชำรุดเสียหาย และได้รับการบำรุงรักษา            
ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ (รวมถึงคลองส่งน้ำ           
เพื่อการเกษตร คลองระบายน้ำ คลองชลประทาน) 

แห่ง     

        



๑๕ 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
 
ที ่

 
รายการข้อมูล 

 
คำอธิบาย 

 
หน่วย 

 
จำนวน 

 

จำนวน
งบประมาณที่ใช้ 

(บาท) 
 

รูปแบบ 
การดำเนินงาน 

(  ) 

ไม่ได้ดำเนินการ             
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
(   ) 

ภารกิจที่ 5 ระบบประปา       
5.1 ระบบการผลิตน้ำประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ของเทศบาลที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพ
ที่ใช้งานได้ปกต ิ

ระบุจำนวนระบบการผลิตน้ำประปาที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของเทศบาลที่ชำรุดเสียหาย และได้รับ          
การบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ปกติ 

แห่ง     

ด้านการผังเมือง       
ภารกิจที่ 6 การผังเมือง       
6.1 จ ำนวน โค ร งก า รที่ เ ท ศบ าล ม ี ก า รจ ั ด ท ำ               

หรือสนับสนุนการจัดทำผังเมืองรวมจังหวัด            
หรือผังเมืองรวมเมือง หรือผังเมืองรวมชุมชน 
เป็นกรอบในการพัฒนาท้องถิ่น 

ระบ ุ จำนวนโครงการที่ เทศบาลม ีการจ ัดทำ               
หรือสนับสนุนการจัดทำผังเมืองรวมจังหวัด หรือ           
ผังเมืองรวมเมือง หรือผังเมืองรวมชุมชน เป็นกรอบ
ในการพัฒนาท้องถิ่น 

โครงการ     

6.2 จำนวนโครงการที่เทศบาลมีการควบคุมการใช้
ประโยชน์ที ่ด ิน และการพัฒนาให้เป็นไปตาม            
ผังเมืองรวมจังหวัด หรือผังเมืองรวมเมือง หรือ            
ผังเมืองรวมชุมชน 

ระบุจำนวนโครงการที่ เทศบาลมีการควบคุมการ             
ใช้ประโยชน์ที ่ดิน และการพัฒนาให้เป็นไปตาม           
ผังเมืองรวมจังหวัด หรือผังเมืองรวมเมือง หรือ            
ผังเมืองรวมชุมชน 

โครงการ     

ภารกิจที่ 7 การรณรงค์ส่งเสริมการประกอบการอาคาร       
7.1 จำนวนอาคารสูง หรืออาคารที่มีความเสี่ยงและ

ความล่อแหลมที่จะเกิดอุบัติภัยที่ได้รับการรณรงค์
ส่งเสริมและแก้ไขให้ถูกต้อง 

ระบุจำนวนอาคารที่มีความเสี่ยงและความล่อแหลม
ที่จะเกิดอุบัติภัยที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล
ทีไ่ด้รับการรณรงค์ส่งเสริมและแก้ไขให้ถูกต้อง 

อาคาร     

7.2 จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่เทศบาลจัดอบรม           
ให้ความรู ้แก่ประชาชนเกี ่ยวกับความเสี ่ยงภัย
ต่างๆ ในอาคารสูง หรืออาคารที่มีความเสี่ยงภัย 

ระบุจำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ เทศบาลจัดอบรม            
ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับความเสี่ยงภัยต่างๆ 
ในอาคารสูง หรืออาคารที ่ม ีความเสี ่ยงภัย หรือ              

โครงการ     



๑๖ 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
 
ที ่

 
รายการข้อมูล 

 
คำอธิบาย 

 
หน่วย 

 
จำนวน 

 

จำนวน
งบประมาณที่ใช้ 

(บาท) 
 

รูปแบบ 
การดำเนินงาน 

(  ) 

ไม่ได้ดำเนินการ             
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
(   ) 

หรือในชุมชน เช ่น การซ้อมหนีไฟ การซ้อม
ดับเพลิง แผ่นดินไหว เป็นต้น 

ในชุมชน เช่น การซ้อมหนีไฟ การซ้อมดับเพลิง 
แผ่นดินไหว เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗ 

 

แบบเทศบาล 2-2 

แบบรวบรวมข้อมูลการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล 

ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต 
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
 
ที ่

 
รายการข้อมูล 

 
คำอธิบาย 

 
หน่วย 

 
จำนวน 

 

จำนวน
งบประมาณที่ใช้ 

(บาท) 
 

รูปแบบ 
การดำเนินงาน 

(  ) 

ไม่ได้ดำเนินการ             
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
(   ) 

ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต 

ภารกิจที่ 8 การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ       

8.1 ผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสุขภาพหรือป่วยติดเตียง         
ที่ได้รับการดูแลด้านสุขภาพจากเทศบาล   
 

ระบุจำนวนผู ้สูงอายุที ่มีปัญหาด้านสุขภาพ  (เช่น 
เบาหวาน ความดัน หัวใจ ไขมันในเลือดสูง ฯลฯ) 
หรือป่วยติดเตียงที่ได้รับการดูแลด้านสุขภาพจาก 
เทศบาล    

คน     

8.2 จำนวนโครงการส่งเสริมสุขภาพผู ้สูงอายุที ่มี
ปัญหาด้านสุขภาพ หรือป่วยติดเตียงที่เทศบาล 
ดำเนินการ 

ระบุจำนวนโครงการส ่งเสร ิมส ุขภาพผู ้ส ูงอายุ                 
ที่มีปัญหาด้านสุขภาพ หรือป่วยติดเตียงที่ เทศบาล 
ดำเนินการ 

โครงการ     

8.3 จำนวนครั้งที่เทศบาลส่งนักบริบาลชุมชนเข้าร่วม
อบรมกับกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงาน          
ที่เกี่ยวข้อง 

ระบุจำนวนครั ้งที่ เทศบาลส่งนักบร ิบาลชุมชน            
เข ้ าร ่ วมอบรมก ับกระทรวงสาธารณส ุขหรือ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ครั้ง     

8.4 จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่เทศบาล 

ระบุจำนวนผู ้ส ูงอายุที่ลงทะเบ ียนกับเทศบาล          
และได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขต
พื้นทีเ่ทศบาล 

คน     

8.5 ผู ้ส ูงอายุท ี ่ เป ็นสมาชิกในชมรม หรือสมาคม 
ศูนย์บริการทางสังคม โรงเรียนผู ้สูงอายุที ่อยู่            

ระบุจำนวนผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกในชมรม สมาคม 
ศูนย์บริการทางสังคม หรือโรงเรียนผู้สูงอายุที่อยู่ใน

คน     



๑๘ 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
 
ที ่

 
รายการข้อมูล 

 
คำอธิบาย 

 
หน่วย 

 
จำนวน 

 

จำนวน
งบประมาณที่ใช้ 

(บาท) 
 

รูปแบบ 
การดำเนินงาน 

(  ) 

ไม่ได้ดำเนินการ             
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
(   ) 

ในความรับผิดชอบของเทศบาลที่เข้าร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ ทีช่มรม หรือสมาคม ศูนย์บริการทางสังคม 
โรงเรียนผู ้สูงอายุที่อยู ่ในความรับผิดชอบของ 
เทศบาล  จัดขึ้น  

ความรับผิดชอบของเทศบาลที ่เข้าร่วมกิจกรรม         
ต่าง ๆ ที่ชมรม สมาคม ศูนย์บริการทางสังคม หรือ
โรงเร ียนผู ้ส ูงอายุที่อย ู ่ ในความรับผิดชอบของ 
เทศบาลจัดขึ้น 

8.6 จำนวนโครงการที่ เทศบาลให้การสน ับสนุน                 
แก่ผู้สูงอายุในการจัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆ 
หรือการออกกำลังกาย 

ระบุจำนวนโครงการที่ เทศบาลให้การสนับสนุน                
แก่ผ ู ้ส ูงอายุในการจัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆ           
หรือการออกกำลังกาย เป็นต้น 

โครงการ     

8.7 จำนวนโครงการหร ือก ิจกรรมของ เทศบาล 
เกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพ การเพิ่มรายได้ให้แก่
ผู้สูงอายุ 

ระบุจำนวนโครงการหรือกิจกรรมของเทศบาล  
เกี ่ยวกับการส่งเสริมอาชีพ การเพิ่มรายได้ให้แก่
ผู้สูงอาย ุ

โครงการ     

8.8 จำนวนผู้สูงอายุที่ยากไร้ทีอ่ยู่ในภาวะพ่ึงพิงท่ีได้รับ
การช่วยเหลือสนับสนุน หรือประสานงาน และ
สงเคราะหใ์ห้เข้าสู่สถานสงเคราะห์คนชรา 

ระบุจำนวนผู ้สูงอายุที ่ยากไร้ที่อยู ่ในภาวะพึ ่งพิง             
ที่เทศบาลสำรวจตรวจสอบหรือได้รับการร้องขอ             
ให้ช ่วยเหลือสนับสนุน หร ือประสานงาน และ
สงเคราะห์ให้เข้าสู่สถานสงเคราะห์คนชรา 

คน     

ภารกิจที่ 9 การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ       
9.1 จำนวนผู้พิการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตาม พ.ร.บ. 

ส ่ง เสร ิมและพ ัฒนาค ุณภาพช ีว ิตคนพิการ               
พ.ศ. 2550 และได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคน
พิการจากเทศบาล 

ระบุจำนวนผู ้พิการที ่ได้ร ับการขึ ้นทะเบียนตาม 
พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ 
พ.ศ. 2550 และได้ร ับการสงเคราะห์เบี ้ยยังชีพ          
คนพิการจากเทศบาล 

คน     

9.2 จำนวนผู ้พ ิการยากไร ้ที่ อย ู ่ในภาวะพึ ่งพิงที่ 
เทศบาล เข้าไปช่วยเหลือสนับสนุนหรือประสาน

ระบุจำนวนผู ้พิการยากไร้ที่อยู ่ในภาวะพึ ่งพิงที่ 
เทศบาล สำรวจตรวจสอบหรือได้รับการร้องขอให้

คน     



๑๙ 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
 
ที ่

 
รายการข้อมูล 

 
คำอธิบาย 

 
หน่วย 

 
จำนวน 

 

จำนวน
งบประมาณที่ใช้ 

(บาท) 
 

รูปแบบ 
การดำเนินงาน 

(  ) 

ไม่ได้ดำเนินการ             
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
(   ) 

หน่วยงานที ่ เก ี ่ยวข ้องให ้ เข ้าไปดำเน ินการ
ช่วยเหลือสนับสนุนปัจจัยสี่ในการดำรงชีพ 

ช่วยเหลือสนับสนุนหร ือประสาน  หน่วยงานที่
เกี ่ยวข้องให้เข้าไปดำเนินการช่วยเหลือสนับสนุน
ปัจจัยสี่ในการดำรงชีพ 

ภารกิจที่ 10 การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์      
10.1 จำนวนผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการสงเคราะห์

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
ระบุจำนวนผู้ติดเชื้อ/ผู ้ป่วยเอดส์ที่ลงทะเบียนกับ 
เทศบาลและได้รับการสงเคราะห์เบี ้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ 

คน     

ภารกิจที่ 11 การสาธารณสุขมูลฐาน       
11.1 จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของเทศบาลในการ

ส่งเสริม ป้องกัน ควบคุม เฝ้าระวังป้องกันโรค
ประจำถิ่น หรือการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 

ระบุจำนวนโครงการหรือกิจกรรมของเทศบาล           
ในการส่งเสริม ป้องกัน ควบคุม เฝ้าระวังป้องกันโรค  
ประจำถิ่น หรือการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 

โครงการ     

11.2 จำนวนสัตว์ที่ได้รับการสำรวจขึ้นทะเบียนสัตว์
และฉีดวัคซีนสุนัขบ้า หรือทำหมันตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 

ระบุจำนวนสัตว์ที่ได้รับการสำรวจ ขึ้นทะเบียนสัตว์ 
และฉีดวัคซีนสุนัขบ้า หรือทำหมัน ตามโครงการสตัว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 

ตัว     

ภารกิจที่ 12 การส่งเสริมสถานประกอบการอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย      
12.1 จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของเทศบาลในการ

ตรวจสุขาภิบาลอาหารหรือสถานประกอบกิจการ
อาหารในพื้นที่ 

จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของเทศบาลในการ
ตรวจสุขาภิบาลอาหารหรือสถานประกอบกิจการ
อาหารในพ้ืนท่ี 

โครงการ     

 

 

 



๒๐ 

 

แบบเทศบาล 2-3 

แบบรวบรวมข้อมูลการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล 

ด้านการศึกษา 
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
 
ที ่

 
รายการข้อมูล 

 
คำอธิบาย 

 
หน่วย 

 
จำนวน 

 

จำนวน
งบประมาณที่ใช้ 

(บาท) 
 

รูปแบบ 
การดำเนินงาน 

(  ) 

ไม่ได้ดำเนินการ             
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
(   ) 

ด้านการศึกษา 

ภารกิจที่ 13 การพัฒนาการศึกษา       

13.1 จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาล         
ที ่ผ ่านการประเมินมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ 

ระบุจำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล           
ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ 

แห่ง     

13.2 จำนวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรืออนุบาล 
หรือประถมศึกษาในสังกัดเทศบาลที่ได้รับอาหาร
เสริม (นม) ครบถ้วน 

ระบุจำนวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรืออนุบาล 
หรือประถมศึกษาในสังกัดเทศบาลที่ได้รับอาหาร
เสริม (นม) ครบถ้วน 

คน     

13.3 จำนวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรืออนุบาล 
หรือประถมศึกษาในสังกัดเทศบาลที่ได้รับอาหาร
กลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน 

ระบุจำนวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรืออนุบาล 
หรือประถมศึกษาในสังกัดเทศบาลที่ได้รับอาหาร
กลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน 

คน     

13.4 จำนวนเด็กด้อยโอกาส เด็กยากจนที ่ได้รับการ
สน ับสน ุนด ้านการศ ึกษา หร ือด ้านการเงิน               
หรือวัสดุอุปกรณ์จากเทศบาล 

ระบุจำนวนเด็กด้อยโอกาส เด็กยากจน ที ่ได้รับ              
การสนับสนุนด้านการศึกษา หรือด้านการเงิน หรือ
วัสดุอุปกรณ์จากเทศบาล 

คน     

13.5 จำนวนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลที่จัดการเรียน
การสอนในระบบสองภาษา หรือหลักสูตรสอง
ภาษา 

ระบุจำนวนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลที่จัดการเรียน
การสอนในระบบสองภาษา หรือหลักสูตรสองภาษา 

แห่ง     



๒๑ 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
 
ที ่

 
รายการข้อมูล 

 
คำอธิบาย 

 
หน่วย 

 
จำนวน 

 

จำนวน
งบประมาณที่ใช้ 

(บาท) 
 

รูปแบบ 
การดำเนินงาน 

(  ) 

ไม่ได้ดำเนินการ             
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
(   ) 

13.6 จำนวนก ิจกรรม หร ือโครงการเก ี ่ยวกับการ
ส่งเสริมอาชีพในโรงเรียนสังกัดเทศบาล หรือ
โรงเรียนในสังกัดอ่ืนที่เทศบาลให้การสนับสนุน 

ระบุจำนวนกิจกรรม หรือโครงการเกี ่ยวกับการ
ส่งเสริมอาชีพในโรงเรียนสังกัดเทศบาลหรือโรงเรียน
ในสังกัดอื่น ทีเ่ทศบาลให้การสนับสนุน 

โครงการ     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒ 

 

แบบเทศบาล 2-4 

แบบรวบรวมข้อมูลการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล 

ด้านการจัดระเบียบชุมชน และการรักษาความสงบปลอดภัย 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
 
ที ่

 
รายการข้อมูล 

 
คำอธิบาย 

 
หน่วย 

 
จำนวน 

 

จำนวน
งบประมาณที่ใช้ 

(บาท) 
 

รูปแบบ 
การดำเนินงาน 

(  ) 

ไม่ได้ดำเนินการ             
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
(   ) 

ด้านการจัดระเบียบชุมชน และการรักษาความสงบปลอดภัย 

ภารกิจที่ 14 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย       

14.1 จำนวนแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประเภท
สำคัญท่ีเกิดขึ้นในพื้นทีท่ีเ่ทศบาลได้ดำเนินการ 

ระบุจำนวนแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประเภทสำค ัญที ่ เก ิดข ึ ้นในพื ้นท ี ่ที่ เทศบาลได้
ดำเนินการ 

ฉบับ     

14.2 จำนวนอาสาสม ัครป ้องก ันภ ัยฝ ่ายพลเร ือน           
(อปพร.) ที่เทศบาลสนับสนุนให้จัดตั้งขึ้น รวมทั้ง
จำนวนอาสาสมัครป้องกันสาธารณภัยของมูลนิธิ 
สมาคม สมาชิก ชมรม รูปแบบอื่น ที่ตั้งขึ้นถูกต้อง
ตามกฎหมาย ในเขตพ้ืนที ่เทศบาล 

ระบุจำนวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน            
(อปพร.) ที่เทศบาลสนับสนุนให้จัดตั ้งขึ ้น รวมทั้ง
จำนวนอาสาสมัครป้องกันสาธารณภัยของมูลนิธิ 
สมาคม สมาชิก ชมรม รูปแบบอื่น ที่ตั้งขึ้นถูกต้องตาม
กฎหมาย ในเขตพื้นที่ เทศบาล 

คน     

14.3 จำนวนกล ้ อ ง โทรท ั ศน ์ ว งจ รป ิ ด  ( CCTV)                
ด้านความปลอดภัย (ของเทศบาลที ่ม ีระบบ 
CCTV) ที่ชำรุดเสียหาย และสามารถซ่อมแซมได้                 
ที่ได้รับการซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ปกต ิ

ระบุจำนวนกล ้องโทรท ัศน ์ว งจรป ิด  (CCTV)             
ด้านความปลอดภัย (ของเทศบาลที่มีระบบ CCTV)          
ท ี ่ ช ำ ร ุ ด เ ส ี ยหายและสามารถซ ่ อมแซม ได้                       
ที่สามารถซ่อมแซมได้ให้สามารถใช้งานได้ปกติ 

กล้อง     

ภารกิจที่ 15 การจัดการความขัดแย้ง       
15.1 จำนวนศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ศูนย์ไกล่เกลี่ย  

ข ้อพิพาท ศูนย์ย ุต ิธรรมชุมชน ศูนย์บริการ
ร ะ บ ุ จ ำ น ว น ศ ู น ย์ รั บ เ ร ื ่ อ ง ร า ว ร ้ อ ง ท ุ ก ข์                         
ศ ูนย ์ไกล ่เกล ี ่ยข ้อพ ิพาท ศ ูนย ์ย ุต ิธรรมชุมชน 

แห่ง     



๒๓ 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
 
ที ่

 
รายการข้อมูล 

 
คำอธิบาย 

 
หน่วย 

 
จำนวน 

 

จำนวน
งบประมาณที่ใช้ 

(บาท) 
 

รูปแบบ 
การดำเนินงาน 

(  ) 

ไม่ได้ดำเนินการ             
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
(   ) 

ประชาชน ศ ูนย ์ดำรงธรรม  ศ ูนย์  one stop 
service หรือจากช่องทางส ื ่อออนไลน ์อ ื ่น  ๆ             
ทีเ่ทศบาลจัดให้มี หรือดำเนินการ 

ศูนย์บริการประชาชน ศูนย์ดำรงธรรม ศูนย์ one stop 
service หร ือจากช ่องทางส ื ่ อออนไลน์ อ ื ่ น  ๆ            
ทีเ่ทศบาลจัดให้มี หรือดำเนินการ 

15.2 จำนวนเรื ่องราวร้องทุกข์ของประชาชนจาก         
ศ ูนย ์ ร ับเร ื ่ องราวร ้องท ุกข์  ศ ูนย ์ ไกล ่ เกลี่ย            
ข ้อพิพาท ศ ูนย์ย ุต ิธรรมช ุมชน ศ ูนย ์บร ิการ
ประชาชน ศ ูนย ์ดำรงธรรม ศ ูนย์  one stop 
service หรือจากช่องทางสื่อออนไลน์อื่น ๆ ที่ส่งให้ 
เทศบาลดำเน ินการ และได ้ร ับการให ้ความ
ช่วยเหลือจากเทศบาลหรือการประสานงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป 

ระบุจำนวนเรื ่องราวร้องทุกข์ของประชาชนจาก  
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
ศ ูนย ์ย ุต ิ ธรรมช ุมชน ศ ูนย ์บร ิการประชาชน                
ศูนย์ดำรงธรรม ศูนย์ one stop service หรือจาก
ช่องทางสื ่อออนไลน์อื ่น ๆ ที่เทศบาลดำเนินการ 
และได้รับการให้ความช่วยเหลือจากเทศบาลหรือ              
การประสานงานหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องดำเนินการ
ต่อไป 

เรื่อง     

 
 

 

 

 

 

 

 

 



๒๔ 

 

แบบเทศบาล 2-5 

แบบรวบรวมข้อมูลการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล 

ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การลงทุน และการท่องเที่ยว 
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
 
ที ่

 
รายการข้อมูล 

 
คำอธิบาย 

 
หน่วย 

 
จำนวน 

 

จำนวน
งบประมาณที่ใช้ 

(บาท) 
 

รูปแบบ 
การดำเนินงาน 

(  ) 

ไม่ได้ดำเนินการ             
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
(   ) 

ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การลงทุน และการท่องเท่ียว 

ภารกิจที่ 16 การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเท่ียว และการลงทุน      

16.1 จำนวนโครงการที่ เทศบาลม ีการสน ับสนุน
งบประมาณ หรือสนับสนุน ส่งเสริมอื่น ๆ ให้แก่
กลุ่มอาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มการท่องเที่ยว 
ฯลฯ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการแปรรูปตลาด 
 

ระบุจำนวนโครงการที่ เทศบาลมีการสนับสนุน
งบประมาณ หรือสนับสนุน ส่งเสริมอื ่น ๆ ให้แก่ 
กลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มการท่องเที่ยว 
ฯลฯ เพื ่อพัฒนาประสิทธิภาพ การแปรรูปตลาด               
ให้สามารถดำเนินการได้อย่างยั ่งยืน และมีรายได้
ต่อเนื่อง 

โครงการ     

16.2 จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่เทศบาลดำเนินการ
เก ี ่ยวกับการส่งเสริมอาชีพ เช ่น เกษตรกรรม 
ประมง ปศุสัตว์ หรืออาชีพใหม่ เป็นต้น 

ระบุจำนวนจำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่เทศบาล 
ดำเน ินการเก ี ่ยวก ับการส ่ง เสร ิมอาช ีพ  เ ช่น 
เกษตรกรรม ประมง ปศุสัตว์ หรืออาชีพใหม่ เป็นต้น 

โครงการ     

16.3 จำนวนโครงการที่เทศบาลจัดให้มีหรือส่งเสริม   
ศ ูนย์แสดงสินค้าช ุมชน ศูนย์จำหน่ายสินค้า    
ตลาดนัด ตลาดชุมชน ถนนคนเดิน ถนนวัฒนธรรม 
ตลาดน้ำ หรือตลาดเก่า เป็นต้น 

ระบุจำนวนโครงการที่เทศบาลจัดให้มีหรือส่งเสริม 
ศูนย์แสดงสินค้าชุมชน ศูนย์จำหน่ายสินค้า ตลาดนดั 
ตลาดชุมชน ถนนคนเดิน ถนนวัฒนธรรม ตลาดน้ำ 
หรือตลาดเก่า เป็นต้น 

โครงการ     



๒๕ 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
 
ที ่

 
รายการข้อมูล 

 
คำอธิบาย 

 
หน่วย 

 
จำนวน 

 

จำนวน
งบประมาณที่ใช้ 

(บาท) 
 

รูปแบบ 
การดำเนินงาน 

(  ) 

ไม่ได้ดำเนินการ             
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
(   ) 

16.4 จำนวนโครงการ หร ือก ิจกรรมของเทศบาล 
เกี ่ยวกับการพัฒนา หรือฟื ้นฟูแหล่งท่องเที ่ยว         
เสื่อมโทรมให้มีสภาพที่เหมาะสมต่อการท่องเท่ียว 

ระบุจำนวนโครงการ หรือกิจกรรมของเทศบาล 
เกี่ยวกับการพัฒนา หรือฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเสื ่อม
โทรมให้มีสภาพท่ีเหมาะสมต่อการท่องเที่ยว 

โครงการ     

16.5 จำนวนโครงการ หร ือก ิจกรรมของเทศบาล                  
เพื่อกระตุ้น หรือส่งเสริมการท่องเที่ยว และการ  
ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของแหล่ง
ท่องเท่ียว 

ระบ ุจำนวนโครงการ/ก ิจกรรมของ เทศบาล                 
เพื ่อกระตุ ้น หรือส่งเสริมการท่องเที่ยว  และการ            
ให้ความรู ้เกี ่ยวกับประวัติความเป็นมาของแหล่ง
ท่องเที่ยว เช่น กลุ่มท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต เป็นต้น 

โครงการ     

16.6 จำนวนโครงการ หร ือก ิจกรรมของเทศบาล              
ในการให้คำปรึกษา และสนับสนุนการจัดต้ัง           
กลุ่มอาชีพ หรือกลุ่มเกษตรกร หรือกลุ่มต่าง ๆ 
เพ่ือส่งเสริมอาชีพหรือการสร้างงาน 
 

ระบุจำนวนโครงการ หรือกิจกรรมของเทศบาล             
ในการให ้คำปร ึกษาและสน ับสน ุนการจ ัดตั้ ง            
กลุ ่มอาชีพ หรือกลุ ่มเกษตรกร หรือกลุ ่มต่าง ๆ             
เพื ่อส่งเสริมอาชีพหรือการสร้างงาน รวมทั้งการ             
ให้ความรู ้แก่ประชาชนเกี ่ยวกับการจัดตั ้งกลุ่ม           
อาชีพต่าง ๆ 

โครงการ     

16.7 จำนวนโครงการ หร ือก ิจกรรมของเทศบาล              
ในการให้คำปรึกษาทั้งที่สำนักงานเทศบาลหรือ
ช่องทางสื ่อออนไลน์ต ่าง ๆ เก ี ่ยวกับการขอ
ใบอนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์ หรือการส่งเสริม
การลงทุนในพื้นที ่

ระบุจำนวนโครงการ หรือกิจกรรมของเทศบาล             
ในการให้คำปรึกษา ทั ้งที่ เทศบาลและช่องทาง            
ส ื ่อออนไลน์ต ่าง ๆ เก ี ่ยวกับการขอใบอนุญาต           
จดทะเบียนพาณิชย์ หรือการส่งเสริมการลงทุนใน
พื้นที ่

โครงการ     

 

 

 



๒๖ 

 

แบบเทศบาล 2-6 

แบบรวบรวมข้อมูลการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล 

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน 
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
 
ที ่

 
รายการข้อมูล 

 
คำอธิบาย 

 
หน่วย 

 
จำนวน 

 

จำนวน
งบประมาณที่ใช้ 

(บาท) 
 

รูปแบบ 
การดำเนินงาน 

(  ) 

ไม่ได้ดำเนินการ             
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
(   ) 

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ภารกิจที่ 17 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      

17.1 ปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นที่เทศบาลที่ถูกกำจัด

อย่างถูกสุขลักษณะ 

 

ระบุจำนวนปริมาณขยะมูลฝอยในพื ้นที่เทศบาล             
ที ่ถูกกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ ตามกฎ ระเบียบ 
ขั้นตอนตามหลักวิชาการของกระทรวง สาธารณสุข 
หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

ตัน     

17.2 ปริมาณขยะอันตราย และขยะติดเชื ้อในพื ้นที่ 
เทศบาลที่ถูกส่งต่อไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ 
 

ระบุจำนวนปริมาณขยะอันตราย และขยะติดเช้ือ         
ในพ ื ้นที่ เทศบาลท ี ่ถ ู กส ่งต ่อไปกำจ ัดอย ่ างถูก
ส ุขล ักษณะตามกฎ ระเบียบ ขั ้นตอนตามหลัก
วิชาการของกระทรวง สาธารณสุข หรือหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้อง 

ตัน     

17.3 จำนวนโครงการ หรือกิจกรรมของเทศบาลในการ
อนุร ักษ์ด ูแลรักษาแหล่งน ้ำธรรมชาติ ลำน้ำ
ธรรมชาติ ทรัพยากรชายฝั ่ง หรือการจัดการ
เกี่ยวกับปัญหาวัชพืช ผักตบชวา ปัญหาน้ำเน่าเสีย
การกำจัดน้ำเสีย เป็นต้น 

ระบุจำนวนโครงการ หรือกิจกรรมของเทศบาล             
ในการอนุรักษ์ดูแลรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติ ลำน้ำ
ธรรมชาติ ทรัพยากรชายฝั่ง หรือการจัดการเกี่ยวกับ
ปัญหาวัชพืช ผักตบชวา ปัญหาน้ำเน่าเสีย การกำจัด
น้ำเสีย เป็นต้น 

โครงการ     



๒๗ 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
 
ที ่

 
รายการข้อมูล 

 
คำอธิบาย 

 
หน่วย 

 
จำนวน 

 

จำนวน
งบประมาณที่ใช้ 

(บาท) 
 

รูปแบบ 
การดำเนินงาน 

(  ) 

ไม่ได้ดำเนินการ             
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
(   ) 

17.4 จำนวนโครงการของเทศบาลในการอบรมหรือ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ            
การดูแลรักษาป่า ภัยจากไฟป่า การป้องกันไฟป่า 
การเผาในที่โล่ง ภัยจากการเผาในที่โล่ง เป็นต้น 

ระบุจำนวนโครงการของเทศบาลในการอบรมหรือ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู ้แก่ประชาชนเกี ่ยวกับ          
การดูแลรักษาป่า ภัยจากไฟป่า การป้องกันไฟป่า 
การเผาในที่โล่ง ภัยจากการเผาในที่โล่ง เป็นต้น 

โครงการ     

17.5 จำนวนครั้งที่เทศบาลจัดส่งอาสาสมัครป้องกัน          
ไฟป่าเข้าร่วมอบรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ระบุจำนวนครั้งที่เทศบาลจัดอบรมหรือส่งอาสาสมคัร
ป้องกันไฟป่าเข้าร่วมอบรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ครั้ง     

17.6 จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของเทศบาลในการ
จัดการเกี่ยวกับค่าฝุ่น PM 2.5  

ระบุจำนวนโครงการหรือกิจกรรมของเทศบาลในการ
อบรม ประชาสัมพันธ์ หรือจัดการเพื่อลดค่าฝุ่น PM 2.5 

โครงการ     

17.7 จำนวนข้อมูลค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง ของฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM ๒.๕) ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานของ กทม. และเทศบาลนคร 

ระบุจำนวนครั้งในการวัดข้อมูลค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง 
ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM ๒.๕) 
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ กทม. และเทศบาลนคร 

ครั้ง     

ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน 
ภารกิจที่ 18 การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน      
18.1 จำนวนโครงการ หรือกิจกรรมของเทศบาลในการ

ส่งเสริมหรืออนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน 

ระบุจำนวนโครงการ หรือกิจกรรมของเทศบาล           
ในการส ่งเสร ิมหร ืออนุร ักษ์ศ ิลปะ ว ัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน เป็นต้น 

โครงการ     

18.2 จำนวนแหล่งการเรียนรู ้ในท้องถิ ่นเกี ่ยวกับศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี ภ ูม ิป ัญญาท้องถิ ่น และ
โบราณสถานที่ได้รับการส่งเสริมหรือสนับสนุน
จากเทศบาล 

ระบุจำนวนแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นเกี่ยวกับศิลปะ 
ว ัฒนธรรม ประเพณี ภ ูม ิป ัญญาท้องถิ ่น และ
โบราณสถานที่ได้รับการส่งเสริมหรือสนับสนุนจาก 
เทศบาล 

แห่ง     

 



๒๘ 

 

ส่วนที่ ๔ 
การเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลตามแบบรวบรวมข้อมูลการประเมินความพึงพอใจ 

ของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล (แบบเทศบาล ๓) 
 

แบบรวบรวมข้อมูลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล
หรือแบบเทศบาล ๓ เป็นแบบรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะของ
เทศบาล เพื่อใช้ในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ต่อการจัดบริการสาธารณะของ เทศบาล 
ตามตัวชี้วัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยขอให้เทศบาลสอบถามความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่              
ที่มีต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล ตามแบบเทศบาล ๓ อย่างน้อย จำนวน ๕๐ คน และสรุปผล           
ความพึงพอใจบันทึกข้อมูลลงในแบบรวบรวมข้อมูลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการ
สาธารณะของเทศบาลในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของ อปท. ต่อไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๙ 

 

แบบเทศบาล 3 

แบบรวบรวมข้อมูลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะ 

ของเทศบาล 
 

(1) (2) (3) 
(4) (5) 
 ความพึงพอใจ 

ที ่ รายการข้อมูล คำอธิบาย หน่วย 
พอใจ 
(คน) 

ปรับปรุง 
(คน) 

 ด้านที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 1. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้าง
พื้นฐานของเทศบาล 

ระบุความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้าง
พื้นฐานของเทศบาล 

คน 
  

 ด้านที่ 2 ด้านการผังเมือง 
 2. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะด้านการ        

ผังเมืองของเทศบาล เกี่ยวกับการจัดทำหรือสนับสนุนการจัดทำผังเมือง  
รวมเมือง และการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินและการพัฒนาให้เปน็ไป
ตามผังเมืองรวมเมือง 

ระบุความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะด้านการ         
ผังเมืองของเทศบาล เกี่ยวกับการจัดทำหรือสนับสนุนการจัดทำผังเมือง          
รวมเมือง และการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินและการพัฒนาให้เป็นไป         
ตามผังเมืองรวมเมือง 

คน 

  

 ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต 
 3 .  ความพ ึ งพอใจของประชาชนต ่อการจ ัดบร ิการสาธารณะ                

ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิตของเทศบาล 
ระบุความพ ึ งพอใจของประชาชนต ่อการจ ัดบร ิ การสาธารณะ                      
ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิตของเทศบาล 

คน 
  

 ด้านที่ 4 ด้านการศึกษา 
 4. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา

ของเทศบาล 
ระบุความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา
ของเทศบาล 

คน   

 ด้านที่ 5 ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย 
 5. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะด้านการ              

จัดระเบียบชุมชน และการรักษาความสงบปลอดภัยของเทศบาล 
ระบุความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะด้านการ            
จัดระเบียบชุมชน และการรักษาความสงบปลอดภัยของเทศบาล 

คน 
  



๓๐ 

 

(1) (2) (3) 
(4) (5) 
 ความพึงพอใจ 

ที ่ รายการข้อมูล คำอธิบาย หน่วย 
พอใจ 
(คน) 

ปรับปรุง 
(คน) 

 ด้านที่ 6 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชมุชน อาชีพ การท่องเท่ียว และการลงทุน 
 6. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะด้านการ

ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนของเทศบาล 
ระบุความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะด้านการ
ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุนของเทศบาล 

คน 
  

 ด้านที่ 7 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 7. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะด้านการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเทศบาล 
ระบุความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเทศบาล 

คน 
  

 ด้านที่  8 ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน 
 8. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะด้านการส่งเสริม

ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถานของเทศบาล 
ระบุความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะด้านการ
ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถานของ
เทศบาล 

คน 
  



๓๑ 

 

ส่วนที่ ๕ 
การนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ 

๑. ความเป็นมา 
  สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักงาน ก.ก.ถ.) 
ได้ประสานขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) บันทึกข้อมูลการจัดบริการสาธารณะของ อปท. 
ตามตัวชี้วัดที่กำหนด ในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของ อปท. แบบออนไลน์             
ที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.ก.ถ. www.odloc.go.th  และสำนักงาน ก.ก.ถ. ดำเนินการประมวลผลและวิเคราะห์
ข้อมูลการจัดบริการสาธารณะดังกล่าว พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำ  การจัดบริการ
สาธารณะของ อปท. เสนอคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) 
พิจารณา ในการนี้ อปท. ควรนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิผลการจัดบริการ
สาธารณะ โดยพิจารณานำเกณฑ์ชี้วัดและค่ามาตรฐานขั้นต่ำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดบริการสาธารณะ          
ตามความเหมาะสมกับบริบทของ อปท. ต่อไป 

๒. วัตถุประสงค์ของการนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ 
  (๑) เพื ่อให้ อปท. ศึกษา วิเคราะห์เกี ่ยวกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพ                 
การจัดบริการสาธารณะของ อปท. ในรอบปีที่ผ่านมา  
  (๒) เพื ่อให้ อปท. ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปปัจจัยแห่งความสำเร็จ และ/หรือจุดอ่อน            
ของการจัดบริการสาธารณะตามตัวชี ้วัด โดยเปรียบเทียบผลดำเนินงานกับค่ามาตรฐานที่เหมาะสมและ     
เป็นไปตามบริบทของ อปท. 
  (๓) เพื่อให้ อปท. ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ         
การจัดบริการสาธารณะของ อปท.  

๓. การนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ 
  การนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ หมายถึง กระบวนการในการศึกษา วิเคราะห์ สำรวจ 
ตรวจสอบ ทบทวนการปฏิบัติงานในช่วงเวลาหนึ่งที่ผ่านมาของตนเองว่า อปท. มีการจัดบริการสาธารณะที่มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพอย่างไร อยู่ในระดับใด โดยเป็นการประเมินผลการดำเนินงานของ  
อปท. ตามตัวชี้วัดเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งในวงจรการดำเนินงานของ อปท. 
ดังนี้ 
 
    (๑) การวางแผนการดำเนินงาน                          (๒) การดำเนินงานตามแผน 
              
   
    (๔) การนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์                                (๓) การประเมินผลการดำเนินงาน 
 



๓๒ 

 

  อปท. สามารถนำผลการประเมินมาตรฐานขั ้นต่ำการจัดบริการสาธารณะไปใช้ประโยชน์          
ในการพัฒนาหรือปรับปรุงประสิทธิผลของการจัดกิจกรรม/โครงการ ในขั ้นตอนของการประเมินผล             
การดำเนินงานด้วยการวิเคราะห์ผลดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ อปท. ให้ความสนใจหรือมีการจัดบริการสาธารณะ
เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานขั้นต่ำว่า มีผลดำเนินงานอยู่ในระดับใด เช่น สูงกว่าค่ามาตรฐานขั้นต่ำ เท่ากับ         
ค่ามาตรฐานขั้นต่ำ ไม่ผ่านค่ามาตรฐานขั้นต่ำ หรือไม่ได้ดำเนินการ โดยการค้นหาปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
จุดอ่อนของการดำเนินงาน หรือสาเหตุที่ไม่มีการดำเนินการ เพื่อนำเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะรายงาน
ต่อผู้บริหาร สำหรับการปรับปรุงแก้ไขให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการจัดบริการสาธารณะ
ของ อปท. อย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง การนำตัวชี้วัดและค่ามาตรฐานขั้นต่ำไปใช้ในการวางแผนการจัดบริการ
สาธารณะ โดยพิจารณากำหนดค่ามาตรฐานขั้นต่ำในการจัดกิจกรรม/โครงการให้เป็นไปตามค่ามาตรฐานขั้นต่ำ 
หรือให้มีความเหมาะสมกับบริบทของ อปท. และมีแนวทางการพิจารณา ดังนี้ 
 

ประเด็นพิจารณา 
ผลดำเนินงานเปรียบเทียบกับ 

ค่ามาตรฐาน 
ข้อเสนอการพิจารณา 

ตัวช้ีวัดที่ ๑ สูงกว่าหรือเท่ากับค่ามาตรฐานขั้นต่ำ ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
ไม่ผ่านค่ามาตรฐานขั้นต่ำ ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา 
ไม่ได้ดำเนินการ พิจารณาให้มีการดำเนินการตาม 

ความเหมาะสมกับบริบทของ อปท. 
ตัวช้ีวัดที่ ๒ สูงกว่าหรือเท่ากับค่ามาตรฐานขั้นต่ำ ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

ไม่ผ่านค่ามาตรฐานขั้นต่ำ ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา 
ไม่ได้ดำเนินการ พิจารณาให้มีการดำเนินการตาม 

ความเหมาะสมกับบริบทของ อปท. 
ตัวช้ีวัดที่ ... สูงกว่าหรือเท่ากับค่ามาตรฐานขั้นต่ำ ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

ไม่ผ่านค่ามาตรฐานขั้นต่ำ ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา 
ไม่ได้ดำเนินการ พิจารณาให้มีการดำเนินการตาม 

ความเหมาะสมกับบริบทของ อปท. 
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