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สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ เทศบาลตําบล พนา 

 

บริการ
สาธารณะ 

เกณฑชี้วัด คา
เปาหมาย 

(%) 

กรอบ
การ

ประเมิน 
(1) 

การ
จัดบริการ
สาธารณะ 

(2) 

(2) เทียบ 
กับ (1) % 

ผลการประเมิน 

ดานท่ี 1 โครงสรางพ้ืนฐาน และ ดานท่ี 2 ผังเมือง  
ภารกิจท่ี 1 การบํารุงรักษาถนน 
 1.รอยละของถนน 

ในความรับผิดชอบท้ังหมด 
ของเทศบาลท่ีไดรับการ
บํารุงรักษาใหอยูในสภาพท่ีใช
งานไดปกติ 

80 0 - - ไมมีบริการ
สาธารณะ  

 2.รอยละของจํานวน 
จุดอันตรายท่ีเกิดอุบัติเหตุ
บอยครั้งทางการจราจรทาง
บก ในเขตเทศบาล   
ท่ีไดรับการพัฒนาปรับปรุง 
หรือแกไขใหปลอดภัยข้ึน 
 
 

75 7 - - ไมไดดําเนินการ 
ในปงบประมาณ 
พ.ศ.2564 
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ภารกิจท่ี 2 การบํารุงรักษาสะพาน 
 3.รอยละของสะพาน 

ในเขตทางในความรับผิดชอบ
ของ เทศบาล  
ท่ีไดรับการบํารุงรักษาใหอยูใน
สภาพท่ีใชงานไดปกติ 

80 1 - - ไมไดดําเนินการ 
ในปงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

  
ภารกิจท่ี 3 สัญญาณไฟจราจร และไฟสองสวาง 
 4.รอยละของสัญญาณไฟ

จราจรในความรับผิดชอบใน
เขตทางของเทศบาลท่ีชํารุด
เสียหายและไดรับการ
บํารุงรักษาใหอยูในสภาพ 
ใชงานไดปกติ 

100 10 - - ไมไดดําเนินการ 
ในปงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

 5.รอยละของจํานวนไฟสอง
สวางในความรับผิดชอบใน
เขตทางของเทศบาลท่ีไดรับ
การบํารุงรักษาใหอยูในสภาพ
ท่ีใชงานไดปกติ 

100 100 15 15 การพัฒนาใน
อนาคต  

  
ภารกิจท่ี 4 คลอง ลําธาร แหลงน้ํา และระบบสูบน้ํา 
 6.รอยละของจํานวนสายทาง

คลองและลําธารสาธารณะ 
ในความรับผดิชอบของเทศบาลท่ี
ไดรับการดูแลรักษาใหนํ้าสามารถ
ไหลผานไดไมติดขัดหรือใหอยูใน
สภาพท่ีใชงานไดปกต ิ

90 0 - - ไมมีบริการ
สาธารณะ  

 7.รอยละของจํานวนแหลงน้ํา
สาธารณะ พ้ืนท่ีพักน้ํา หรือ
แกมลิงในความรับผิดชอบของ 
เทศบาลท่ีไดรับกาบํารุงรักษา
ใหอยูในสภาพท่ีใชงานไดปกติ 

90 7 - - ไมไดดําเนินการ 
ในปงบประมาณ 

พ.ศ.2564 

 8. รอยละของจาํนวนระบบ
สูบน้ํา เครื่องสูบน้ํา ท่ีอยูใน
ความรับผิดชอบของ เทศบาล 
ท่ีไดรับการบํารุงรักษาใหอยูใน
สภาพท่ีใชงานไดปกติ 
 

90 0 - - ไมมีบริการ
สาธารณะ  



 9. รอยละของจาํนวนคลองสง
น้ําท่ีอยูในความรับผิดชอบ
ของ เทศบาล ท่ีชํารุดเสียหาย
และไดรับการบํารุงรักษาให
อยูในสภาพท่ีใชงานไดปกติ 

90 0 - - ไมมีบริการ
สาธารณะ  

  
ภารกิจท่ี 5 ระบบประปา 
 10.รอยละของระบบการผลิต

น้ําประปาท่ีอยูในความ
รับผิดชอบของ เทศบาล  
ท่ีไดรับการบํารุงรักษาใหอยูใน
สภาพท่ีใชงานไดปกติ 

95 0 - - ไมมีบริการ
สาธารณะ  

  
ภารกิจท่ี 6 ดานผังเมือง  
 11. จํานวนโครงการท่ี 

เทศบาล มีการจัดทํา หรือ
สนับสนุนการจัดทําผังเมือง
รวมจังหวัด หรือผังเมืองรวม
เมือง หรือผังเมืองรวมชุมชน 
เปนกรอบในการพัฒนา
ทองถ่ิน 

1 1 - - ไมไดดําเนินการ 
ในปงบประมาณ 

พ.ศ.2564 

 12. จํานวนโครงการท่ี 
เทศบาล มีการควบคุมการใช
ประโยชนท่ีดินและการพัฒนา
ใหเปนไปตามผังเมืองรวม
จังหวัด หรือผังเมืองรวมเมือง 
หรือผังเมืองรวมชุมชน 

1 1 - - ไมไดดําเนินการ 
ในปงบประมาณ 

พ.ศ.2564  

  
ภารกิจท่ี 7 การรณรงคสงเสริมการประกอบอาคาร 
 13. รอยละของจํานวนอาคาร

สูง หรืออาคารท่ีมีความเสี่ยง
และความลอแหลมท่ีจะเกิด
อุบัติภัยท่ีไดรับการรณรงค
สงเสริมและแกไขใหถูกตอง 

90 0 - - ไมมีบริการ
สาธารณะ  

 14. จํานวนโครงการ/
กิจกรรมท่ี เทศบาลจัดอบรม
ใหความรูแกประชาชน

1 1 - - ไมไดดําเนินการ 
ในปงบประมาณ 

พ.ศ.2564 



เก่ียวกับความเสี่ยงภัยตางๆ 
ในอาคารสูง หรืออาคารท่ีมี
ความเสี่ยงภัย หรือในชุมชน 
เชน การซอมหนีไฟ การซอม
ดับเพลิง แผนดินไหว เปนตน 

  
ดานท่ี 3 ดานสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต  
ภารกิจท่ี 8 การสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 
 15. รอยละของผูสูงอายุท่ีมี

ปญหาดานสุขภาพหรือปวย
ติดเตียงท่ีไดรับการดูแลดาน
สุขภาพจาก เทศบาล 

90 0 - - ไมมีบริการ
สาธารณะ  

 16. จํานวนโครงการสงเสริม
สุขภาพผูสูงอายุท่ีมีปญหาดาน
สุขภาพ หรือปวยติดเตียงท่ี 
เทศบาล ดําเนินการ 

1 1 1 100 เทากับคา
เปาหมาย  

 17. จํานวนครั้งท่ี เทศบาล 
สงนักบริบาลชุมชนเขารวม
อบรมกับกระทรวงสาธารณสุข
หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

1 1 1 100 เทากับคา
เปาหมาย  

 18. รอยละของจาํนวน
ผูสูงอายุท่ีไดรับการสงเคราะห
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุในเขตพ้ืนท่ี 
เทศบาล 

100 397 395 99.5 การพัฒนาใน
อนาคต  

 19. รอยละของผูสูงอายุท่ีเปน
สมาชิกในชมรม หรือสมาคม 
ศูนยบริการทางสังคม 
โรงเรียนผูสูงอายุท่ีอยูในความ
รับผิดชอบของ เทศบาล ท่ีเขา
รวมกิจกรรมตาง ๆ ท่ีชมรม 
สมาคม ศูนยบริการทางสังคม 
หรือโรงเรียนผูสูงอายุท่ีอยูใน
ความรับผิดชอบของ เทศบาล 
จัดข้ึน  

50 397 100 25.19 การพัฒนาใน
อนาคต  

 20. จํานวนโครงการท่ี 
เทศบาล ใหการสนับสนุนแก
ผูสูงอายุในการจัดกิจกรรม

1 1 - - ไมไดดําเนินการ 
ในปงบประมาณ 

พ.ศ.2564 



นันทนาการตางๆ หรือการ
ออกกําลังกาย 

 21. จํานวนโครงการหรือ
กิจกรรมของ เทศบาลเก่ียวกับ
การสงเสริมอาชีพ การเพ่ิม
รายไดใหแกผูสูงอายุ 

1 1 1 100 เทากับคา
เปาหมาย  

 22. รอยละของผูสูงอายุท่ี
ยากไรท่ีอยูในภาวะพ่ึงพิงท่ี
ไดรับการชวยเหลือสนับสนุน 
หรือประสานงาน และ
สงเคราะหใหเขาสูสถาน
สงเคราะหคนชรา 

80 5 5 100 ผานคาเปาหมาย
ข้ันต่ํา  

  
ภารกิจท่ี 9 การสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผูพิการ 
 23. รอยละของผูพิการท่ี

ไดรับการข้ึนทะเบียนตาม 
พ.ร.บ. สงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 
๒๕๕๐ และไดรับการ
สงเคราะหเบี้ยยังชีพคนพิการ
จาก เทศบาล 

100 149 139 93.29 การพัฒนาใน
อนาคต  

 24. รอยละของผูพิการยากไร
ท่ีอยูในภาวะพ่ึงพิงท่ี เทศบาล 
เขาไปชวยเหลือสนับสนุนหรือ
ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ใหเขาไปดําเนินการชวยเหลือ
สนับสนุนปจจัยสีใ่นการดํารง
ชีพ 

100 10 5 50 การพัฒนาใน
อนาคต  

  
ภารกิจท่ี 10 การสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผูติดเชื้อผูปวยเอดส 
3 25. รอยละของผูติดเชื้อ/

ผูปวยเอดสท่ีไดรับการ
สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวย
เอดส 

100 5 5 100 เทากับคา
เปาหมาย  

  
 
 



ภารกิจท่ี 11 การสาธารณสุขมูลฐาน 
 26. จํานวนโครงการหรือ

กิจกรรมของเทศบาล 
ในการสงเสริม ปองกัน 
ควบคุม เฝาระวังปองกันโรค
ประจาํถ่ิน หรือการแพร
ระบาดของโรคติดตอ 

1 1 1 100 เทากับคา
เปาหมาย  

 27. รอยละของสัตวไดรับการ
สํารวจ ข้ึนทะเบียนสัตวและ
ฉีดวัคซีนสุนัขบาตามโครงการ
สัตวปลอดโรคคนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบาฯ 

100 400 400 100 เทากับคา
เปาหมาย  

  
ภารกิจท่ี 12 การสงเสริมสถานประกอบการอาหารผานเกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัย 
 28. จํานวนโครงการหรือ

กิจกรรมของ เทศบาล ในการ
ตรวจสุขาภิบาลอาหารหรือ
สถานประกอบกิจการอาหาร
ในพ้ืนท่ี 

1 1 1 100 เทากับคา
เปาหมาย  

  
ดานท่ี 4 ดานการศึกษา  
ภารกิจท่ี 13 การพัฒนาการศึกษา 
 29. รอยละของศูนยพัฒนา

เด็กเล็กในสังกัดเทศบาล  
ท่ีผานการประเมินมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แหงชาต ิ

100 1 1 100 เทากับคา
เปาหมาย  

 30. รอยละของเด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก หรืออนุบาล 
หรือประถมศึกษา ในสังกัด 
เทศบาลท่ีไดรับอาหารเสริม 
(นม) ครบถวน 

100 30 750 2500 ผานคาเปาหมาย
ข้ันต่ํา  

 31. รอยละของเด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กหรืออนุบาล หรือ
ประถมศึกษาในสังกัด เทศบาลท่ี
ไดรับอาหารกลางวันท่ีมีคุณคาทาง
โภชนาการครบถวน 
 

100 30 750 2500 ผานคาเปาหมาย
ข้ันต่ํา  



 32. รอยละของเด็กดอย
โอกาส เด็กยากจนท่ีไดรับการ
สนับสนุนดานการศึกษา หรือ
ดานการเงินจาก เทศบาล 
หรือวัสดุอุปกรณจาก เทศบาล 

100 0 - - ไมมีบริการ
สาธารณะ  

 33. รอยละของโรงเรยีนใน
สังกัด เทศบาล ท่ีจัดการเรียน
การสอนในระบบสองภาษา 
หรือหลักสูตรสองภาษา 

85 2 2 100 ผานคาเปาหมาย
ข้ันต่ํา  

 34. จํานวนกิจกรรม หรือ
โครงการเก่ียวกับการสงเสริม
อาชีพในโรงเรียนสังกัด 
เทศบาล หรือโรงเรียนใน
สังกัดอ่ืนท่ี เทศบาล ใหการ
สนับสนุน 

1 1 1 100 เทากับคา
เปาหมาย  

  
ดานท่ี 5 ดานการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย  
ภารกิจท่ี 14 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 35. เทศบาล มีการจัดทําแผน

ปองกันและบรรเทา สาธารณ
ภัยประเภทสําคัญท่ีเกิดข้ึนใน
พ้ืนท่ี 

1 1 4 400 ผานคาเปาหมาย
ข้ันต่ํา  

 36. รอยละของจาํนวน
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพล
เรือน (อปพร.) ท่ี เทศบาล 
สนับสนุนใหจัดตั้งข้ึน รวมท้ัง
จํานวนอาสาสมัครปองกันสา
ธารณภัยของมูลนิธิ สมาคม 
สมาชิก ชมรม รูปแบบอ่ืน 
ท่ีตั้งข้ึนถูกตองตามกฎหมาย 
ในเขตพ้ืนท่ี เทศบาล 

2 2734 100 3.66 ผานคาเปาหมาย
ข้ันต่ํา  

 37. รอยละของจาํนวน
กลองโทรทัศนวงจรปด 
(CCTV) ดานความปลอดภัย 
(ของ เทศบาล ท่ีมีระบบ 
CCTV) ท่ีชํารุดเสียหายและ
สามารถซอมแซมได ท่ีไดรับ

100 19 19 100 เทากับคา
เปาหมาย  



การซอมแซมใหสามารถใช
งานไดปกติ 

  
ภารกิจท่ี 15 การจัดการความขัดแยง 
 38. จํานวนศูนยรับเรื่องราว

รองทุกข ศูนยไกลเกลี่ยขอ
พิพาท ศูนยยุติธรรมชุมชน 
ศูนยบริการประชาชน ศูนย
ดํารงธรรม ศูนย one stop 
service หรือจากชองทางสื่อ
ออนไลนอ่ืน ๆ ท่ี เทศบาล จัด
ใหมี หรือดําเนินการ 

1 1 1 100 เทากับคา
เปาหมาย  

 39. รอยละของจาํนวน
เรื่องราวรองทุกขของ
ประชาชนจากศูนยรบั
เรื่องราวรองทุกข ศูนยไกล
เกลี่ยขอพิพาท ศูนยยุติธรรม
ชุมชน ศูนยบริการประชาชน 
ศูนยดํารงธรรม ศูนย one 
stop service หรือจาก
ชองทางสื่อออนไลนอ่ืน ๆ ท่ี
สงให เทศบาล ดําเนินการ 
และไดรับการใหความ
ชวยเหลือจาก เทศบาล หรือ
การประสานงานหนวยงานท่ี
เก่ียวของดําเนินการตอไป 

90 1 1 100 ผานคาเปาหมาย
ข้ันต่ํา  

  
ดานท่ี 6 ดานการสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การทองเท่ียว และการลงทุน  
ภารกิจท่ี 16 การสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การทองเท่ียว และการลงทุน 
 40. จํานวนโครงการท่ี 

เทศบาล มีการสนับสนุน
งบประมาณ หรือสนับสนุน 
สงเสริมอ่ืน ๆ ใหแกกลุมอาชีพ
กลุมวิสาหกิจชุมชน กลุมการ
ทองเท่ียว ฯลฯ เพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพการแปรรูป
ตลาด 

1 1 1 100 เทากับคา
เปาหมาย  



 41. จํานวนโครงการหรือ
กิจกรรมท่ี เทศบาล 
ดําเนินการเก่ียวกับการ
สงเสริมอาชีพ เชน 
เกษตรกรรม ประมงปศุสัตว 
หรืออาชีพใหม เปนตน 

1 1 1 100 เทากับคา
เปาหมาย  

 42. จํานวนโครงการท่ี 
เทศบาล จัดใหมีหรือสงเสริม 
ศูนยแสดงสินคาชุมชน ศูนย
จําหนายสินคา ตลาดนัด 
ตลาดชุมชน หรือถนนคนเดิน 
ถนนวัฒนธรรม ตลาดน้ํา หรือ
ตลาดเกา เปนตน 

1 1 1 100 เทากับคา
เปาหมาย  

 43. จํานวนโครงการ หรอื
กิจกรรมของ เทศบาล 
เก่ียวกับการพัฒนา หรือฟนฟู
แหลงทองเท่ียวเสื่อมโทรมใหมี
สภาพท่ีเหมาะสม ตอการ
ทองเท่ียว 

1 1 - - ไมไดดําเนินการ 
ในปงบประมาณ 

พ.ศ.2564 

 44. จํานวนโครงการ หรือ
กิจกรรมของ เทศบาล เพ่ือ
กระตุน หรือสงเสริมการ
ทองเท่ียว และการใหความรู
เก่ียวกับประวัติความเปนมา
ของแหลงทองเท่ียว 

1 1 - - ไมไดดําเนินการ 
ในปงบประมาณ 

พ.ศ.2564 

 45. จํานวนโครงการ หรอื
กิจกรรมของ เทศบาล ในการ
ใหคําปรึกษา และสนับสนุน
การจัดตั้งกลุมอาชีพ หรือกลุม
เกษตรกร หรือกลุมตาง ๆ 
เพ่ือสงเสริมอาชีพหรือการ
สรางงาน 

1 1 1 100 เทากับคา
เปาหมาย  

6 46. จํานวนโครงการ หรอื
กิจกรรมของ เทศบาล ในการ
ใหคําปรึกษาท้ังท่ีสํานักงาน 
เทศบาล หรือชองทางสื่อ
ออนไลนตาง ๆ เก่ียวกับการ
ขอใบอนุญาตจดทะเบียน

1 1 - - ไมไดดําเนินการ 
ในปงบประมาณ 

พ.ศ.2564 



พาณิชย หรือการสงเสริมการ
ลงทุนในพ้ืนท่ี 

  
ดานท่ี 7 ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ ดานท่ี 8 ดานการสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิ
ปญญาชาวบาน และโบราณสถาน  
ภารกิจท่ี 17 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 47. รอยละของปริมาณขยะ

มูลฝอยในพ้ืนท่ี เทศบาล ท่ีถูก
กําจัดอยางถูกสุขลักษณะ 

90 277.45 277.45 100 ผานคาเปาหมาย
ข้ันต่ํา  

 48. รอยละของปริมาณขยะ
อันตราย และขยะติดเชื้อใน
พ้ืนท่ี เทศบาล ท่ีถูกสงตอไป
กําจัดอยางถูกสุขลักษณะ 

90 1.2 0.238 19.83 การพัฒนาใน
อนาคต  

 49. จํานวนโครงการ หรอื
กิจกรรมของ เทศบาล ในการ
อนุรักษดูแลรักษาแหลงน้ํา
ธรรมชาติ ลําน้ําธรรมชาติ 
ทรัพยากรชายฝง หรือการ
จัดการเก่ียวกับปญหาวัชพืช 
ผักตบชวา ปญหาน้ําเนาเสีย 
การกําจัดน้ําเสีย เปนตน 

2 2 1 50 การพัฒนาใน
อนาคต  

 50. จํานวนโครงการของ 
เทศบาล ในการอบรมหรือ
ประชาสัมพันธใหความรูแก
ประชาชนเก่ียวกับการดูแล
รักษาปา ภัยจากไฟปา การ
ปองกันไฟปา การเผาในท่ีโลง 
ภัยจากการเผาในท่ีโลง เปน
ตน 

1 1 - - ไมไดดําเนินการ 
ในปงบประมาณ 

พ.ศ.2564 

 51. จํานวนครั้งท่ี เทศบาล 
จัดสงอาสาสมัครปองกันไฟปา
เขารวมอบรมกับหนวยงานท่ี
เก่ียวของ 

1 1 - - ไมไดดําเนินการ 
ในปงบประมาณ 

พ.ศ.2564 

 52. จํานวนโครงการ หรอื
กิจกรรมของ เทศบาล ในการ
จัดการเก่ียวกับคาฝุน PM 
๒.๕ 

1 1 - - ไมไดดําเนินการ 
ในปงบประมาณ 

พ.ศ.2564  



7 53. รอยละของจาํนวนขอมูล
คาเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง ของฝุน
ละอองขนาดไมเกิน ๒.๕ 
ไมครอน (PM ๒.๕) ผาน
เกณฑมาตรฐานของเทศบาล 

98 0 - - ไมมีบริการ
สาธารณะ  

  
ภารกิจท่ี 18 การสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาชาวบาน และโบราณสถาน  
8 54. จํานวนโครงการ หรอื

กิจกรรมของ เทศบาล ในการ
สงเสริมหรืออนุรักษศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน 
หรือภูมิปญญาชาวบาน 

3 3 9 300 ผานคาเปาหมาย
ข้ันต่ํา  

8 55. จํานวนแหลงการเรียนรู
ในทองถ่ินเก่ียวกับศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ
ปญญาทองถ่ิน และ
โบราณสถาน ท่ีไดรับ การ
สงเสริมหรือสนับสนุนจาก 
เทศบาล 

1 1 - - ไมไดดําเนินการ 
ในปงบประมาณ 

พ.ศ  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน เทศบาลตาํบล พนา 

คาํถาม พอใจ ปรับปรุง 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

ดา้นท่ี 1 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ความพงึพอใจของประชาชนต่อการจดับริการ

สาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานของ เทศบาล 

60 100% 0 0% 

ดา้นท่ี 2 ดา้นการผงัเมือง 

2. ความพงึพอใจของประชาชนต่อการจดับริการ

สาธารณะด้านการผงัเมืองของ เทศบาล เกีย่วกบัการ

จดัทาํหรือสนับสนุนการจดัทาํผงัเมืองรวมเมือง และการ

ควบคุมการใช้ประโยชน์ทีด่นิและการพฒันาให้เป็นไป

ตามผงัเมืองรวมเมือง 

59 98.33% 1 1.67% 

ดา้นท่ี 3 ดา้นสาธารณสุข บริการทางสงัคม และคุณภาพชีวติ 

3. ความพงึพอใจของประชาชนต่อการจดับริการ

สาธารณะด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพ

ชีวติของ เทศบาล 

60 100% 0 0% 

ดา้นท่ี 4 ดา้นการศึกษา 

4. ความพงึพอใจของประชาชนต่อการจดับริการ

สาธารณะด้านการศึกษาของ เทศบาล 

60 100% 0 0% 

ดา้นท่ี 5 ดา้นการจดัระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภยั 

5. ความพงึพอใจของประชาชนต่อการจดับริการ

สาธารณะด้านการจดัระเบียบชุมชน และการรักษาความ

สงบปลอดภัยของ เทศบาล 

60 100% 0 0% 

ดา้นท่ี 6 ดา้นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเท่ียว และการลงทุน 

6. ความพงึพอใจของประชาชนต่อการจดับริการ

สาธารณะด้านการส่งเสริมเศรษฐกจิชุมชน อาชีพ การ

ท่องเทีย่ว และการลงทุนของ เทศบาล 

60 100% 0 0% 

ดา้นท่ี 7 ดา้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม     

7. ความพงึพอใจของประชาชนต่อการจดับริการ

สาธารณะด้านการจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละ

ส่ิงแวดล้อมของ เทศบาล 

60 100% 0 0% 

ดา้นท่ี 8 ดา้นการส่งเสริมศิลปะ วฒันธรรม ภูมิปัญญาชาวบา้น และโบราณสถาน 

8. ความพงึพอใจของประชาชนต่อการจดับริการ

สาธารณะด้านการส่งเสริมศิลปะ วฒันธรรม ภูมปัิญญา

ชาวบ้าน และโบราณสถานของ เทศบาล 

60 100% 0 0% 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


