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เทศบาลตำบลบ้านปล้อง   

อำเภอเทิง  จังหวัดเชยีงราย 

รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำ 

การจัดบริการสาธารณะ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ประจำปี 2564  

ของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 





สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ เทศบาลต าบล บ้านปล้อง 

 

บริการสาธารณะ เกณฑ์ช้ีวดั 
ค่าเป้าหมาย 

(%) 
กรอบการ
ประเมนิ (1) 

การจัดบริการ
สาธารณะ (2) 

(2) เทยีบ กบั (1) 
% 

ผลการประเมนิ 

ด้านที ่1 โครงสร้างพ้ืนฐาน และ ด้านที ่2 ผงัเมือง  

ภารกจิที ่1 การบ ารุงรักษาถนน 

1 1. ร้อยละของพ้ืนท่ีรวมของถนนในความ
รับผดิชอบของ เทศบาล ท่ีลงทะเบียนทาง
หลวงทอ้งถ่ินแลว้ และไดรั้บการ
บ ารุงรักษาให้อยูใ่นสภาพท่ีใชง้านได้
ปกติ 

80 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

  

ภารกจิที ่2 การบ ารุงรักษาสะพาน 

1 2. ร้อยละของพ้ืนท่ีรวมของสะพานท่ี
ไดรั้บการบ ารุงรักษาให้อยูใ่นสภาพท่ีใช้
งานไดป้กติ 

80 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

  

ภารกจิที ่3 สัญญาณไฟจราจร และไฟส่องสว่าง 

1 3. ร้อยละของสญัญาณไฟจราจรในความ
รับผดิชอบในเขตทางของ เทศบาล ท่ี
ช ารุดเสียหายและไดรั้บการบ ารุงรักษาให้
อยูใ่นสภาพใชง้านไดป้กติ 

100 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

1 4. ร้อยละของไฟส่องสวา่งในความ
รับผดิชอบในเขตทางของ เทศบาล ท่ี
ช ารุดเสียหายและไดรั้บการบ ารุงรักษาให้
อยูใ่นสภาพใชง้านไดป้กติ 

100 349 349 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  



  

ภารกจิที ่4 คลอง ล าธาร แหล่งน า้ และระบบสูบน า้ 

1 5. ร้อยละของจ านวนสายทางคลองและ
ล าธารสาธารณะระบายน ้าในความ
รับผดิชอบของ เทศบาล ท่ีไดรั้บการดูแล
รักษาให้น ้ าสามารถไหลผา่นไดป้กติไม่
ติดขดั 

90 1 1 100 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

1 6. ร้อยละของจ านวนแหล่งน ้าสาธารณะ 
พ้ืนท่ีพกัน ้ าหรือแกม้ลิงในความ
รับผดิชอบของ เทศบาล ท่ีช ารุดเสียหาย
และไดรั้บการบ ารุงรักษาให้อยูใ่นสภาพท่ี
ใชง้านไดป้กติ 

90 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

1 7. ร้อยละของจ านวนระบบสูบน ้า เคร่ือง
สูบน ้า ท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบของ 
เทศบาล ท่ีช ารุดเสียหายและไดรั้บการ
บ ารุงรักษาให้อยูใ่นสภาพท่ีใชง้านได้
ปกติ 

90 2 2 100 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

1 8. ร้อยละของจ านวนคลองส่งน ้ าท่ีอยูใ่น
ความรับผดิชอบของ เทศบาล ท่ีช ารุด
เสียหายและไดรั้บการบ ารุงรักษาให้อยูใ่น
สภาพท่ีใชง้านไดป้กติ 

90 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

  

ภารกจิที ่5 ระบบประปา 

1 9. ร้อยละของระบบการผลิตน ้าประปา
ของ เทศบาล ท่ีช ารุดเสียหายและไดรั้บ
การบ ารุงรักษาให้อยูใ่นสภาพท่ีใชง้านได้
ปกติ 

95 1 1 100 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  



  

ภารกจิที ่6 ด้านการผงัเมือง  

2 10. เทศบาล มีการจดัท าหรือสนบัสนุน
การจดัท าผงัเมืองเพ่ือให้มีแผนผงันโยบาย
และผงัเมืองรวม (จงัหวดั/เมือง/ชุมชน) 
เป็นกรอบในการพฒันาทอ้งถ่ิน 

1 1 1 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

2 11. เทศบาล มีการควบคุมการใช้
ประโยชน์ท่ีดินและการพฒันาให้เป็นไป
ตามผงัเมืองรวม (จงัหวดั/เมือง/ชุมชน) 

1 1 1 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

  

ด้านที ่3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวติ  

ภารกจิที ่7 การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวติผู้สูงอายุ 

3 12. ร้อยละของผูสู้งอายท่ีุมีปัญหาดา้น
สุขภาพและป่วยติดเตียงท่ีไดรั้บการดูแล
ดา้นสุขภาพจาก เทศบาล เม่ือเทียบกบั
กลุ่มผูสู้งอายท่ีุมีปัญหาดา้นสุขภาพและ
ป่วยติดเตียงทั้งหมดในพ้ืนท่ี 

80 117 117 100 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

3 13. เทศบาล มีการส่งนกับริบาลชุมชนเขา้
ร่วมอบรมกบักระทรวงสาธารณสุขหรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

1 1 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

3 14. ร้อยละของจ านวนผูสู้งอายท่ีุไดรั้บ
การสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพผูสู้งอายใุนเขต
พ้ืนท่ี เทศบาล 

100 939 939 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



3 15. ร้อยละของผูสู้งอายท่ีุเขา้ร่วม
กิจกรรม/ชมรม/สมาคม/ศูนยบ์ริการทาง
สังคม/โรงเรียนผูสู้งอาย ุท่ี เทศบาล ให้
การสนบัสนุน 

50 968 533 55.06 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

  

ภารกจิที ่8 การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวติผู้พิการ 

3 16. ร้อยละของผูพิ้การท่ีไดรั้บการข้ึน
ทะเบียนตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและพฒันา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และ
ไดรั้บการสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพคนพิการ
จาก เทศบาล 

100 188 188 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

3 17. ร้อยละของผูพิ้การยากไร้ท่ีอยูใ่นภาวะ
พ่ึงพิงท่ี เทศบาล เขา้ไปช่วยเหลือ
สนบัสนุนหรือประสานหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งให้เขา้ไปด าเนินการ 

100 50 50 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

  

ภารกจิที ่9 การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวติผู้ตดิเช้ือ ผู้ป่วยเอดส์ 

3 18. ร้อยละของผูติ้ดเช้ือ/ผูป่้วยเอดส์ท่ี
ไดรั้บการสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 

100 26 26 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

  

ภารกจิที ่10 การสาธารณสุขมูลฐาน 

3 19. ร้อยละของสัตวไ์ดรั้บการส ารวจ ข้ึน
ทะเบียนสัตวแ์ละฉีดวคัซีนสุนขับา้ตาม
โครงการสัตวป์ลอดโรคคนปลอดภยั จาก
โรคพิษสุนขับา้ฯ 

100 552 508 92.03 การพฒันาใน
อนาคต  

  



ด้านที ่4 ด้านการศึกษา  

ภารกจิที ่11 การพัฒนาการศึกษา 

4 20.ร้อยละของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กใน
สังกดั เทศบาล ท่ีผา่นการประเมิน
มาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถ่ิน 

90 1 1 100 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

4 21. ร้อยละของเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก/
อนุบาล/ประถมศึกษาของรัฐท่ีไดรั้บ
อาหารเสริม (นม) ครบถว้น 

100 327 327 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

4 22. ร้อยละของเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก/
อนุบาล/ประถมศึกษา ของรัฐท่ีไดรั้บ
อาหารกลางวนัท่ีมีคุณค่า ทางโภชนาการ
ครบถว้น 

100 327 327 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

4 23. ร้อยละของเด็กดอ้ยโอกาส เด็กยากจน
ท่ีไดรั้บการสนบัสนุนดา้นการศึกษาและ
ดา้นการเงินจาก เทศบาล เทียบกบัเด็ก
ดอ้ยโอกาสเด็กยากจนทั้งหมดในพ้ืนท่ี 

100 49 49 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ด้านที ่5 ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภยั  

ภารกจิที ่12 การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

5 24. เทศบาล มีการจดัท าแผนป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัประเภทส าคญัท่ี
เกิดข้ึนในพ้ืนท่ี 

1 1 1 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

5 25. ร้อยละของจ านวนอาสาสมคัรป้องกนั
ภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ท่ี เทศบาล 
สนบัสนุนให้จดัตั้งข้ึนมีสัดส่วนร้อยละ 2 
ต่อประชาชนในพ้ืนท่ี 

2 4006 75 1.87 การพฒันาใน
อนาคต  

  

ภารกจิที ่13 การจัดการความขัดแย้ง 

5 26. เทศบาล จดัให้มีศูนยรั์บเร่ืองราวร้อง
ทุกขห์รือศูนยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพาทหรือ
ศูนยย์ติุธรรมชุมชน ศูนยบ์ริการ
ประชาชนศูนยด์ ารงธรรม ศูนย ์one stop 
service หรือจากช่องทางส่ือออนไลน์อ่ืน 
ๆ ฯลฯ ท่ี เทศบาล จดัให้มี 

1 1 1 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

5 27. ร้อยละของจ านวนเร่ืองราวร้องทุกข์
ของประชาชนจากศูนยรั์บเร่ืองราวร้อง
ทุกขห์รือศูนยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพาทหรือ
ศูนยย์ติุธรรมชุมชน ศูนยบ์ริการ
ประชาชนศูนยด์ ารงธรรม ศูนย ์one stop 
service หรือจากช่องทางส่ือออนไลน์อ่ืน 
ๆ ฯลฯ ท่ีไดรั้บการให้ความช่วยเหลือจาก 
เทศบาล 

80 2 2 100 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

  



ด้านที ่6 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกจิชุมชน อาชีพ การท่องเทีย่ว และการลงทุน  

ภารกจิที ่14 การส่งเสริมเศรษฐกจิชุมชน อาชีพ การท่องเทีย่ว และการลงทุน 

6 28. เทศบาล มีการสนบัสนุนงบประมาณ 
หรือสนบัสนุน อ่ืน ๆ ให้แก่กลุ่มอาชีพ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มการท่องเท่ียว 
ฯลฯ เพ่ือพฒันาประสิทธิภาพการแปรรูป
ตลาด เป็นตน้ 

1 1 6 600 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

6 29. เทศบาล มีโครงการ/กิจกรรมเก่ียวกบั
การส่งเสริมอาชีพ (เกษตรกรรม ประมง 
ปศุสัตว ์หรืออาชีพใหม่ ฯลฯ) 

1 1 6 600 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

6 30. เทศบาล จดัให้มีหรือส่งเสริม ศูนย์
แสดงสินคา้ชุมชน ศูนยจ์  าหน่ายสินคา้ 
ตลาดนดั ตลาดชุมชน ถนนคนเดิน ถนน
วฒันธรรม ตลาดน ้า ตลาดเก่า ฯลฯ  

1 1 1 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

6 31. โครงการ/กิจกรรมของ เทศบาล 
เก่ียวกบัการพฒันา หรือฟ้ืนฟูแหล่ง
ท่องเท่ียวเส่ือมโทรมให้มีสภาพท่ี
เหมาะสมต่อการท่องเท่ียว  

1 1 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

6 32. โครงการ/กิจกรรมของ เทศบาล เพ่ือ
กระตุน้ หรือส่งเสริมการท่องเท่ียว และ
การให้ความรู้เก่ียวกบัประวติั ความ
เป็นมาของแหล่งท่องเท่ียว 

1 1 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

6 33. โครงการ/กิจกรรมของ เทศบาล ใน
การให้ค  าปรึกษาและสนบัสนุนการจดัตั้ง
กลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตรกร หรือกลุ่มต่าง ๆ 
เพ่ือส่งเสริมอาชีพหรือการสร้างงาน 

1 1 6 600 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  



6 34. โครงการ/กิจกรรมของ เทศบาล ใน
การให้ค  าปรึกษาทั้งท่ี เทศบาล และ
ช่องทางส่ือออนไลน์ต่าง ๆ เก่ียวกบัการ
ขอใบอนุญาตจดทะเบียนพาณิชยห์รือการ
ส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนท่ี 

1 1 6 600 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

  

ด้านที ่7 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม และ ด้านที ่8 ด้านการส่งเสริมศิลปะ วฒันธรรม ภูมปัิญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน  

ภารกจิที ่15 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

7 35. ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยท่ีถูก
ก าจดัอยา่งถูกสุขลกัษณะ 

90 1606.595 1606.595 100 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

7 36. โครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษแ์ละ
ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม การก าจดัน ้ าเสีย และฝุ่ น PM 
2.5 

1 1 3 300 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

  

ภารกจิที ่16 การส่งเสริมศิลปะ วฒันธรรม ภูมปัิญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน  

8 37. โครงการ/กิจกรรมของ เทศบาล ใน
การส่งเสริมหรืออนุรักษศิ์ลปะ 
วฒันธรรม ประเพณีทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญา
ชาวบา้น และโบราณสถาน 

3 3 5 166.67 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

  
 

  
 

 



สรุปผลการประเมนิความพึงพอใจของประชาชน เทศบาลต าบล บ้านปล้อง 

ค าถาม 
พอใจ ปรับปรุง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการพฒันาหรือการ
บ ารุงรักษาถนนของ เทศบาล  

92 92% 8 8% 

2. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพหรือความ
ปลอดภยัของสะพานท่ีดูแลโดย เทศบาล 

98 98% 2 2% 

3. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพหรือความ
เพียงพอของสัญญาณไฟจราจรในเขตทาง เทศบาล 

96 96% 4 4% 

4. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพหรือความ
เพียงพอไฟส่องสว่าง ในเขตทาง เทศบาล 

98 98% 2 2% 

5. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพในการ
บ ารุงรักษาสายทางคลองและล าธารสาธารณะระบายน ้า
ในความรับผดิชอบของ เทศบาล ท่ีไดรั้บการดูแลรักษา
ให้น ้ าสามารถ ไหลผา่นไดป้กติไม่ติดขดั 

95 95% 5 5% 

6. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพในการ
บ ารุงรักษาแหล่งน ้าสาธารณะ พ้ืนท่ีพกัน ้ า หรือแกม้ลิงใน
ความรับผดิชอบของ เทศบาล ท่ีช ารุดเสียหายและไดรั้บ
การบ ารุงรักษาให้อยูใ่นสภาพท่ีใชง้านไดป้กติ 

0 0% 0 0% 

7. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพในการ
บ ารุงรักษาระบบสูบน ้า เคร่ืองสูบน ้า ท่ีอยูใ่นความ
รับผดิชอบของ เทศบาล ท่ีช ารุดเสียหายและไดรั้บการ
บ ารุงรักษาให้อยูใ่นสภาพท่ีใชง้านไดป้กติ 

88 88% 12 12% 

8. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพในการ
บ ารุงรักษาคลองส่งน ้ าท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบของ 
เทศบาล ท่ีช ารุดเสียหายและไดรั้บการบ ารุงรักษาให้อยู่
ในสภาพท่ีใชง้านไดป้กติ 

0 0% 0 0% 

9. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพในการ
บ ารุงรักษาระบบการผลิตน ้าประปาของ เทศบาล ท่ีช ารุด
เสียหายและไดรั้บการบ ารุงรักษาให้อยูใ่นสภาพท่ีใชง้าน
ไดป้กติ 

86 86% 14 14% 

ด้านผงัเมือง 



10. ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการจดัท า หรือ
สนบัสนุนการจดัท าผงัเมือง เพ่ือให้มีแผนผงั นโยบาย 
และ ผงัเมืองรวม (จงัหวดั/เมือง/ชุมชน) เป็นกรอบในการ
พฒันาทอ้งถ่ิน 

90 90% 10 10% 

11. ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการควบคุมการ
ใชป้ระโยชน์ท่ีดินและการพฒันาให้เป็นไปตามผงัเมือง
รวม (จงัหวดั/เมือง/ชุมชน) 

92 92% 8 8% 

ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวติ  

12. ความพึงพอใจของผูสู้งอายท่ีุมีปัญหาดา้นสุขภาพ 
และป่วยติดเตียงต่อการไดรั้บการดูแลดา้นสุขภาพจาก 
เทศบาล 

95 95% 5 5% 

13. ความพึงพอใจของนกับริบาลชุมชน ท่ี เทศบาล มีการ
ส่ง เขา้ร่วมอบรมกบักระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

0 0% 0 0% 

14. ความพึงพอใจของผูสู้งอายตุ่อการไดรั้บบริการ
สงเคราะห์เบ้ียยงัชีพผูสู้งอายใุนเขตพ้ืนท่ี เทศบาล 

100 100% 0 0% 

15. ความพึงพอใจของผูสู้งอายท่ีุเขา้ร่วมกิจกรรม/ชมรม/
สมาคม/ศูนยบ์ริการทางสังคม/โรงเรียนผูสู้งอาย ุท่ี 
เทศบาลให้การสนบัสนุน 

98 98% 2 2% 

16. ความพึงพอใจของผูพิ้การท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนตาม 
พ.ร.บ. ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 
2550 ท่ีไดรั้บการสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพคนพิการจาก 
เทศบาล 

100 100% 0 0% 

17. ความพึงพอใจของผูพิ้การยากไร้ท่ีอยูใ่นภาวะพ่ึงพิงท่ี 
เทศบาล เขา้ไปช่วยเหลือสนบัสนุนหรือประสาน
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งให้เขา้ไปด าเนินการ 

50 100% 0 0% 

18. ความพึงพอใจของผูติ้ดเช้ือ/ผูป่้วยเอดส์ท่ีไดรั้บการ
สงเคราะห์เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์จาก เทศบาล 

26 100% 0 0% 

19. ความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการส ารวจ
สัตว ์ข้ึนทะเบียนสัตว ์และฉีดวคัซีนสุนขับา้ตามโครงการ
สัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพิษสุนขับา้ฯ จาก 
เทศบาล 

98 98% 2 2% 

ด้านการศึกษา 



20. ความพึงพอใจของเด็กและผูป้กครองต่อการ
ให้บริการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในสังกดั เทศบาล ท่ีผา่นการ
ประเมินมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 

40 100% 0 0% 

21. ความพึงพอใจของเด็กและผูป้กครองต่อการ
ให้บริการเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก/อนุบาล/
ประถมศึกษาของรัฐท่ีไดรั้บอาหารเสริม (นม) ครบถว้น 
จาก เทศบาล 

98 98% 2 2% 

22. ความพึงพอใจของเด็กและผูป้กครองต่อการ
ให้บริการในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก/อนุบาล/ประถมศึกษา 
ของรัฐท่ีไดรั้บอาหารกลางวนัท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ
ครบถว้น จาก เทศบาล 

98 98% 2 2% 

23. ความพึงพอใจของเด็กดอ้ยโอกาส และเด็กยากจนท่ี
ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นการศึกษา และดา้นการเงินจาก 
เทศบาล  

49 100% 0 0% 

ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภยั 

24. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพหรือความ
ปลอดภยัในการด าเนินการป้องกนัและบรรเทาสาธารณ
ภยัของ เทศบาล 

98 98% 2 2% 

25. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพในการยติุ
เร่ืองราวร้องทุกขข์องประชาชนจากศูนยรั์บเร่ืองราวร้อง
ทุกข ์หรือศูนยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพาทหรือศูนยย์ติุธรรม
ชุมชน ศูนยบ์ริการประชาชน ศูนยด์  ารงธรรม ศูนย ์one 
stop service หรือจากช่องทางส่ือออนไลนอ่ื์น ๆ ฯลฯ ท่ี
ส่งให้ เทศบาล ด าเนินการ และไดรั้บการให้ความ
ช่วยเหลือจาก เทศบาล หรือการส่งต่อหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งด าเนินการต่อ 

98 98% 2 2% 

ด้านการส่งเสริมเศรษฐกจิและชุมชน 

26. ความพึงพอใจของประชาชนในการสนบัสนุน
งบประมาณ หรือสนบัสนุน อ่ืน ๆ ให้แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มการท่องเท่ียว ฯลฯ เพ่ือพฒันา
ประสิทธิภาพการแปรรูปตลาด ของ เทศบาล 

90 90% 10 10% 

27. ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ/กิจกรรม
เก่ียวกบัการส่งเสริมอาชีพ (เกษตรกรรม ประมง ปศุสัตว ์
หรืออาชีพใหม่ ฯลฯ) ท่ี เทศบาล ไดด้  าเนินการ 

92 92% 8 8% 



28. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจดัให้มีหรือ
ส่งเสริม ศูนยแ์สดงสินคา้ชุมชน ศูนยจ์  าหน่ายสินคา้ 
ตลาดนดั ตลาดชุมชน ถนนคนเดิน ถนนวฒันธรรม 
ตลาดน ้า ตลาดเก่า ฯลฯ ของ เทศบาล 

80 80% 20 20% 

29. ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ/กิจกรรม
ของ เทศบาล เก่ียวกบัการพฒันา หรือฟ้ืนฟูแหล่ง
ท่องเท่ียวเส่ือมโทรมให้มีสภาพท่ีเหมาะสมต่อการ
ท่องเท่ียว 

0 0% 0 0% 

30. ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ/กิจกรรม
ของ เทศบาล เพ่ือกระตุน้ หรือส่งเสริมการท่องเท่ียว และ
การให้ความรู้เก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของแหล่ง
ท่องเท่ียว 

0 0% 0 0% 

31. ความพึงพอใจของประชาชนในการให้ค าปรึกษาและ
สนบัสนุนการจดัตั้งกลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตรกร หรือกลุ่ม
ต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมอาชีพหรือการสร้างงาน ของ เทศบาล 

95 95% 5 5% 

32. ความพึงพอใจของประชาชนในการให้ค  าปรึกษาทั้งท่ี 
เทศบาล และช่องทางส่ือออนไลน์ต่าง ๆ เก่ียวกบัการ ขอ
ใบอนุญาตจดทะเบียนพาณิชยห์รือการส่งเสริมการลงทุน
ในพ้ืนท่ี 

96 96% 4 4% 

ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

33. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพในการก าจดั
ขยะมูลฝอยท่ีถูกสุขลกัษณะของ เทศบาล 

92 92% 8 8% 

34. ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ/กิจกรรมใน
การอนุรักษแ์ละดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม การก าจดัน ้ าเสีย และฝุ่ น PM 2.5 ของ 
เทศบาล 

95 95% 5 5% 

ด้านการส่งเสริมศิลปะ วฒันธรรม ภูมปัิญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน 

35. ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ/กิจกรรม
ของ เทศบาล ในการส่งเสริมหรืออนุรักษศิ์ลปะ 
วฒันธรรม ประเพณีทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาชาวบา้น และ
โบราณสถาน 

98 98% 2 2% 
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