
สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ เทศบาลตำบล กลางใหญ่ 

 

บริการสาธารณะ เกณฑ์ชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

(%) 
กรอบการประเมิน 

(1) 
การจัดบริการ
สาธารณะ (2) 

(2) เทียบ กับ (1) 
% 

ผลการประเมิน 

ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง  

ภารกิจที่ 1 การบำรุงรักษาถนน  
1. ร้อยละของถนนในความรับผิดชอบทัง้หมดของ 
เทศบาล ที่ได้รับการบำรุงรักษาใหอ้ยู่ในสภาพที่ใช้
งานได้ปกติ 

80 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 
2. ร้อยละของจำนวนจุดอันตรายที่เกิดอุบัติเหตุ
บ่อยครั้งทางการจราจรทางบก ในเขต เทศบาล ที่
ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง หรอืแก้ไขใหป้ลอดภัย
ขึ้น 

75 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

  

ภารกิจที่ 2 การบำรุงรักษาสะพาน  
3. ร้อยละของสะพานในเขตทางในความ
รับผิดชอบของ เทศบาล ที่ได้รับการบำรุงรักษาให้
อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ 

80 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

  

ภารกิจที่ 3 สญัญาณไฟจราจร และไฟส่องสว่าง  
4. ร้อยละของสัญญาณไฟจราจรในความ
รับผิดชอบในเขตทางของ เทศบาล ที่ชำรุดเสียหาย
และได้รับการบำรุงรักษาใหอ้ยู่ในสภาพใช้งานได้
ปกติ 

100 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 
5. ร้อยละของจำนวนไฟส่องสวา่งในความ
รับผิดชอบในเขตทางของ เทศบาล ที่ได้รับการ
บำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ 

100 65 65 100 เท่ากับค่าเป้าหมาย  

  
 
 



ภารกิจที่ 4 คลอง ลำธาร แหล่งน้ำ และระบบสบูน้ำ  
6. ร้อยละของจำนวนสายทางคลอง และลำธาร
สาธารณะ ในความรับผิดชอบของ เทศบาล ที่ได้รับ
การดูแลรักษาให้น้ำสามารถไหลผ่านได้ไม่ติดขัด 
หรือให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกต ิ

90 6 1 16.67 การพัฒนาใน
อนาคต  

 
7. ร้อยละของจำนวนแหล่งน้ำสาธารณะ พื้นที่พกั
น้ำ หรือแก้มลิงในความรับผิดชอบของ เทศบาล ที่
ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ 

90 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 
8. ร้อยละของจำนวนระบบสูบน้ำ เครื่องสูบน้ำ ที่
อยู่ในความรับผิดชอบของ เทศบาล ที่ได้รับการ
บำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ 

90 1 - - ไม่ได้ดำเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ   
9. ร้อยละของจำนวนคลองส่งน้ำที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของ เทศบาล ที่ชำรุดเสียหายและได้รับ
การบำรุงรักษาใหอ้ยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ 

90 1 - - ไม่ได้ดำเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  

ภารกิจที่ 5 ระบบประปา  
10. ร้อยละของระบบการผลิตน้ำประปาที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของ เทศบาล ที่ได้รับการ
บำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ 

95 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

  

ภารกิจที่ 6 ด้านผังเมือง   
11. จำนวนโครงการที่ เทศบาล มกีารจดัทำ หรือ
สนับสนุนการจัดทำผังเมืองรวมจังหวัด หรือผัง
เมืองรวมเมือง หรือผังเมืองรวมชุมชน เป็นกรอบใน
การพัฒนาท้องถิ่น 

1 1 - - ไม่ได้ดำเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  

 
12. จำนวนโครงการที่ เทศบาล มกีารควบคุมการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินและการพัฒนาให้เป็นไปตามผัง
เมอืงรวมจังหวัด หรือผังเมืองรวมเมือง หรือผัง
เมืองรวมชุมชน 

1 1 - - ไม่ได้ดำเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  

 
 



ภารกิจที่ 7 การรณรงค์ส่งเสริมการประกอบอาคาร  
13. ร้อยละของจำนวนอาคารสูง หรืออาคารที่มี
ความเส่ียงและความลอ่แหลมที่จะเกิดอบุัติภัยที่
ได้รับการรณรงค์ส่งเสริมและแก้ไขให้ถูกต้อง 

90 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 
14. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ เทศบาลจัดอบรม
ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกบัความเส่ียงภัยต่างๆ 
ในอาคารสูง หรืออาคารที่มีความเส่ียงภยั หรือใน
ชุมชน เช่น การซ้อมหนีไฟ การซ้อมดับเพลิง 
แผ่นดินไหว เป็นต้น 

1 1 1 100 เท่ากับค่าเป้าหมาย  

  

ด้านที่ 3 ดา้นสาธารณสขุ บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต  

ภารกิจที่ 8 การส่งเสรมิพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  
15. ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสุขภาพหรือ
ป่วยติดเตียงที่ได้รับการดูแลด้านสุขภาพจาก 
เทศบาล 

90 116 116 100 ผ่านค่าเป้าหมายขั้น
ต่ำ  

 
16. จำนวนโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สงูอายุที่มี
ปัญหาด้านสุขภาพ หรือป่วยติดเตียงที่ เทศบาล 
ดำเนินการ 

1 1 1 100 เท่ากับค่าเป้าหมาย  

 
17. จำนวนครั้งที่ เทศบาล ส่งนักบริบาลชุมชนเข้า
ร่วมอบรมกับกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

1 1 - - ไม่ได้ดำเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ   
18. ร้อยละของจำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ เทศบาล 

100 1508 1508 100 เท่ากับค่าเป้าหมาย  

 
19. ร้อยละของผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกในชมรม 
หรือสมาคม ศูนย์บริการทางสังคม โรงเรียน
ผู้สูงอายุที่อยู่ในความรับผิดชอบของ เทศบาล ที่
เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ชมรม สมาคม 
ศูนย์บริการทางสังคม หรือโรงเรียนผู้สูงอายุที่อยู่ใน 
 
 
 

50 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  



 
ความรับผิดชอบของ เทศบาล จัดขึ้น   
20. จำนวนโครงการที่ เทศบาล ใหก้ารสนับสนุน
แก่ผู้สูงอายุในการจัดกจิกรรมนันทนาการต่างๆ 
หรือการออกกำลังกาย 

1 1 - - ไม่ได้ดำเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ   
21. จำนวนโครงการหรือกจิกรรมของ เทศบาล
เกี่ยวกบัการส่งเสริมอาชีพ การเพิ่มรายได้ให้แก่
ผู้สูงอาย ุ

1 1 - - ไม่ได้ดำเนนิการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ   
22. ร้อยละของผู้สูงอายุที่ยากไร้ที่อยู่ในภาวะ
พึ่งพิงที่ได้รับการช่วยเหลือสนับสนุน หรอื
ประสานงาน และสงเคราะห์ให้เขา้สู่สถาน
สงเคราะห์คนชรา 

80 50 - - ไม่ได้ดำเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  

  

ภารกิจที่ 9 การส่งเสรมิพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ 

 23. ร้อยละของผู้พิการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตาม 
พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ และได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคน
พิการจาก เทศบาล 

100 225 255 113.33 ผ่านค่าเป้าหมายขั้น
ต่ำ  

 24. ร้อยละของผู้พิการยากไร้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงที่ 
เทศบาล เข้าไปช่วยเหลอืสนับสนุนหรือประสาน
หน่วยงานที่เกีย่วข้องให้เข้าไปดำเนินการช่วยเหลือ
สนับสนุนปัจจัยสี่ในการดำรงชีพ 

100 3 1 33.33 การพัฒนาใน
อนาคต  

  

ภารกิจที่ 10 การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ตดิเชื้อผู้ป่วยเอดส์  
25. ร้อยละของผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

100 6 6 100 เท่ากับค่าเป้าหมาย  

  
 
 
  



ภารกิจที่ 11 การสาธารณสุขมูลฐาน  
26. จำนวนโครงการหรือกจิกรรมของ เทศบาล ใน
การส่งเสริม ป้องกัน ควบคุม เฝ้าระวังปอ้งกันโรค
ประจำถิ่น หรือการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 

1 1 7 700 ผ่านค่าเป้าหมายขั้น
ต่ำ  

 
27. ร้อยละของสัตว์ได้รับการสำรวจ ขึน้ทะเบียน
สัตว์และฉีดวัคซีนสุนัขบ้าตามโครงการสตัว์ปลอด
โรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 

100 854 854 100 เท่ากับค่าเป้าหมาย  

  

ภารกิจที่ 12 การส่งเสริมสถานประกอบการอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย  
28. จำนวนโครงการหรือกจิกรรมของ เทศบาล ใน
การตรวจสุขาภิบาลอาหารหรือสถานประกอบ
กิจการอาหารในพื้นที ่

1 1 - - ไม่ได้ดำเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  

  

ด้านที่ 4 ดา้นการศึกษา  

ภารกิจที่ 13 การพัฒนาการศึกษา 
 

29. ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสงักัด 
เทศบาล ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแห่งชาต ิ

100 3 3 100 เท่ากับค่าเป้าหมาย  

 
30. ร้อยละของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือ
อนุบาล หรอืประถมศึกษา ในสังกัด เทศบาลที่
ได้รับอาหารเสริม (นม) ครบถ้วน 

100 152 152 100 เท่ากับค่าเป้าหมาย  

 
31. ร้อยละของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือ
อนุบาล หรอืประถมศึกษา ในสังกัด เทศบาลที่
ได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณค่า ทางโภชนาการ
ครบถ้วน 

100 152 152 100 เท่ากับค่าเป้าหมาย  

 
32. ร้อยละของเด็กด้อยโอกาส เด็กยากจนที่ได้รับ
การสนับสนุนด้านการศึกษา หรือด้านการเงินจาก 
เทศบาล หรือวัสดุอุปกรณ์จาก เทศบาล 

100 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  



 
33. ร้อยละของโรงเรียนในสังกัด เทศบาล ที่
จัดการเรียนการสอนในระบบสองภาษา หรือ
หลักสูตรสองภาษา 

85 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 
34. จำนวนกิจกรรม หรือโครงการเกีย่วกับการ
ส่งเสริมอาชีพในโรงเรียนสังกัด เทศบาล หรือ
โรงเรียนในสังกัดอื่นที่ เทศบาล ให้การสนับสนุน 

1 1 - - ไม่ได้ดำเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  

  

ด้านที่ 5 ดา้นการจัดระเบยีบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภยั  

ภารกิจที่ 14 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
35. เทศบาล มีการจัดทำแผนปอ้งกันและบรรเทา 
สาธารณภยัประเภทสำคัญที่เกิดขึ้นในพืน้ที่ 

1 1 1 100 เท่ากับค่าเป้าหมาย  

 
36. ร้อยละของจำนวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝา่ย
พลเรือน (อปพร.) ที ่เทศบาล สนับสนุนให้จัดตั้งขึ้น 
รวมทั้งจำนวนอาสาสมัครป้องกันสาธารณภัยของ
มูลนิธิ สมาคม สมาชกิ ชมรม รูปแบบอืน่ ที่ตั้งขึ้น
ถูกต้องตามกฎหมาย ในเขตพื้นที่ เทศบาล 

2 8822 200 2.27 ผ่านค่าเป้าหมายขั้น
ต่ำ  

 
37. ร้อยละของจำนวนกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) ดา้นความปลอดภัย (ของ เทศบาล ที่มี
ระบบ CCTV) ที่ชำรุดเสียหายและสามารถ
ซ่อมแซมได้ ที่ได้รับการซ่อมแซมให้สามารถใช้งาน
ได้ปกติ 

100 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

ภารกิจที่ 15 การจดัการความขัดแยง้  
38. จำนวนศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข ์ศูนย์ไกล่
เกลี่ยข้อพพิาท ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ศูนย์บริการ
ประชาชน ศูนย์ดำรงธรรม ศูนย์ one stop 
service หรือจากช่องทางสื่อออนไลน์อืน่ ๆ ที่ 
เทศบาล จัดให้มี หรือดำเนินการ 

1 1 1 100 เท่ากับค่าเป้าหมาย  

 
 
 
 

39. ร้อยละของจำนวนเร่ืองราวร้องทุกข์ของ
ประชาชนจากศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข ์ศูนย์ไกล่
เกลี่ยข้อพพิาท ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ศูนย์บริการ
ประชาชน ศูนย์ดำรงธรรม ศูนย์ one stop 

90 7 7 100 ผ่านค่าเป้าหมายขั้น
ต่ำ  



 
 
  

service หรือจากช่องทางสื่อออนไลน์อืน่ ๆ ที่ส่งให้ 
เทศบาล ดำเนินการ และได้รับการให้ความ
ช่วยเหลือจาก เทศบาล หรือการประสานงาน
หน่วยงานที่เกีย่วข้องดำเนินการต่อไป 

ด้านที่ 6 ดา้นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทนุ  

ภารกิจที่ 16 การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทนุ  
40. จำนวนโครงการที่ เทศบาล มกีารสนับสนุน
งบประมาณ หรือสนับสนุน ส่งเสริมอื่น ๆ ให้แก่
กลุ่มอาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มการท่องเที่ยว 
ฯลฯ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการแปรรูปตลาด 

1 1 - - ไม่ได้ดำเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  

 
41. จำนวนโครงการหรือกจิกรรมที่ เทศบาล 
ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพ เช่น 
เกษตรกรรม ประมงปศุสัตว์ หรืออาชีพใหม่ เป็น
ต้น 

1 1 - - ไม่ได้ดำเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  

 
42. จำนวนโครงการที่ เทศบาล จัดใหม้ีหรือ
ส่งเสริม ศูนย์แสดงสินค้าชุมชน ศูนย์จำหน่ายสินค้า 
ตลาดนัด ตลาดชุมชน หรือถนนคนเดิน ถนน
วัฒนธรรม ตลาดน้ำ หรือตลาดเกา่ เป็นต้น 

1 1 - - ไม่ได้ดำเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  

 
43. จำนวนโครงการ หรือกิจกรรมของ เทศบาล 
เกี่ยวกบัการพัฒนา หรอืฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเส่ือม
โทรมให้มีสภาพที่เหมาะสม ต่อการท่องเท่ียว 

1 1 - - ไม่ได้ดำเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ   
44. จำนวนโครงการ หรือกิจกรรมของ เทศบาล 
เพื่อกระตุ้น หรือส่งเสริมการท่องเท่ียว และการให้
ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของแหล่ง
ท่องเที่ยว 

1 1 - - ไม่ได้ดำเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  

 
45. จำนวนโครงการ หรือกิจกรรมของ เทศบาล 
ในการให้คำปรึกษา และสนบัสนุนการจดัตั้งกลุ่ม
อาชีพ หรือกลุ่มเกษตรกร หรือกลุ่มตา่ง ๆ เพื่อ
ส่งเสริมอาชีพหรือการสร้างงาน  

1 1 - - ไม่ได้ดำเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  



 
46. จำนวนโครงการ หรือกิจกรรมของ เทศบาล 
ในการให้คำปรึกษาทั้งที่สำนักงาน เทศบาล หรือ
ช่องทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เกีย่วกบัการขอ
ใบอนุญาตจดทะเบยีนพาณิชย ์หรือการส่งเสริม
การลงทุนในพื้นที่ 

1 1 - - ไม่ได้ดำเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  

ด้านที่ 7 ดา้นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม และ ด้านที่ 8 ด้านการสง่เสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภมูปิัญญาชาวบา้น และโบราณสถาน  

ภารกิจที่ 17 การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  
47. ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นที่ 
เทศบาล ที่ถูกกำจัดอย่างถูกสุขลกัษณะ 

90 240 240 100 ผ่านค่าเป้าหมายขั้น
ต่ำ   

48. ร้อยละของปริมาณขยะอันตราย และขยะติด
เช้ือในพื้นที่ เทศบาล ที่ถูกส่งต่อไปกำจดัอย่างถูก
สุขลักษณะ 

90 0.891 0.891 100 ผ่านค่าเป้าหมายขั้น
ต่ำ  

 
49. จำนวนโครงการ หรือกิจกรรมของ เทศบาล 
ในการอนุรักษ์ดูแลรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติ ลำน้ำ
ธรรมชาติ ทรัพยากรชายฝั่ง หรือการจัดการ
เกี่ยวกบัปัญหาวัชพืช ผักตบชวา ปัญหาน้ำเน่าเสีย 
การกำจัดน้ำเสีย เป็นต้น 

2 2 1 50 การพัฒนาใน
อนาคต  

 
50. จำนวนโครงการของ เทศบาล ในการอบรม
หรือประชาสัมพันธ์ให้ความรูแ้ก่ประชาชนเกี่ยวกบั
การดูแลรักษาป่า ภัยจากไฟป่า การปอ้งกันไฟป่า 
การเผาในที่โล่ง ภยัจากการเผาในที่โล่ง เป็นต้น 

1 1 - - ไม่ได้ดำเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  

 
51. จำนวนครั้งที่ เทศบาล จัดส่งอาสาสมัคร
ป้องกันไฟป่าเข้ารว่มอบรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 

1 1 - - ไม่ได้ดำเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ   
52. จำนวนโครงการ หรือกิจกรรมของ เทศบาล 
ในการจัดการเกีย่วกับค่าฝุ่น PM ๒.๕ 

1 1 - - ไม่ได้ดำเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ   
53. ร้อยละของจำนวนข้อมูลค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง 
ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM 
๒.๕) ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของเทศบาล 

98 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  



ภารกิจที่ 18 การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญัญาชาวบา้น และโบราณสถาน   
54.จำนวนโครงการ หรือกจิกรรมของ เทศบาล ใน
การส่งเสริมหรืออนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น หรือภูมปิัญญาชาวบา้น 

3 3 4 133.33 ผ่านค่าเป้าหมายขั้น
ต่ำ  

 
55. จำนวนแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นเกี่ยวกับ
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น และ
โบราณสถาน ที่ได้รับ การส่งเสริมหรือสนับสนุน
จาก เทศบาล 

1 1 - - ไม่ได้ดำเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  

  
 
 
 

 


