
สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ เทศบาลต าบล สามคัคพีัฒนา 

 

บริการสาธารณะ เกณฑ์ช้ีวดั 
ค่าเป้าหมาย 

(%) 
กรอบการ
ประเมนิ (1) 

การจัดบริการ
สาธารณะ (2) 

(2) เทยีบ กบั (1) 
% 

ผลการประเมนิ 

ด้านที ่1 โครงสร้างพืน้ฐาน และ ด้านที ่2 ผงัเมอืง  

ภารกจิที ่1 การบ ารุงรักษาถนน 

1 1. ร้อยละของพ้ืนท่ีรวมของถนนในความ
รับผดิชอบของ เทศบาล ท่ีลงทะเบียนทาง
หลวงทอ้งถ่ินแลว้ และไดรั้บการบ ารุงรักษา
ให้อยูใ่นสภาพท่ีใชง้านไดป้กติ 

80 200 200 100 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

  

ภารกจิที ่2 การบ ารุงรักษาสะพาน 

1 2. ร้อยละของพ้ืนท่ีรวมของสะพานท่ีไดรั้บ
การบ ารุงรักษาให้อยูใ่นสภาพท่ีใชง้านไดป้กติ 

80 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

  

ภารกจิที ่3 สัญญาณไฟจราจร และไฟส่องสว่าง 

1 3. ร้อยละของสญัญาณไฟจราจรในความ
รับผดิชอบในเขตทางของ เทศบาล ท่ีช ารุด
เสียหายและไดรั้บการบ ารุงรักษาให้อยูใ่น
สภาพใชง้านไดป้กติ 

100 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

1 4. ร้อยละของไฟส่องสวา่งในความรับผดิชอบ
ในเขตทางของ เทศบาล ท่ีช ารุดเสียหายและ
ไดรั้บการบ ารุงรักษาให้อยูใ่นสภาพใชง้านได้
ปกติ 

100 114 114 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  



  

ภารกจิที ่4 คลอง ล าธาร แหล่งน า้ และระบบสูบน า้ 

1 5. ร้อยละของจ านวนสายทางคลองและล าธาร
สาธารณะระบายน ้าในความรับผดิชอบของ 
เทศบาล ท่ีไดรั้บการดูแลรักษาให้น ้ าสามารถ
ไหลผา่นไดป้กติไม่ติดขดั 

90 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

1 6. ร้อยละของจ านวนแหล่งน ้าสาธารณะ พ้ืนท่ี
พกัน ้ าหรือแกม้ลิงในความรับผดิชอบของ 
เทศบาล ท่ีช ารุดเสียหายและไดรั้บการ
บ ารุงรักษาให้อยูใ่นสภาพท่ีใชง้านไดป้กติ 

90 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

1 7. ร้อยละของจ านวนระบบสูบน ้า เคร่ืองสูบ
น ้า ท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบของ เทศบาล ท่ี
ช ารุดเสียหายและไดรั้บการบ ารุงรักษาให้อยู่
ในสภาพท่ีใชง้านไดป้กติ 

90 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

1 8. ร้อยละของจ านวนคลองส่งน ้ าท่ีอยูใ่นความ
รับผดิชอบของ เทศบาล ท่ีช ารุดเสียหายและ
ไดรั้บการบ ารุงรักษาให้อยูใ่นสภาพท่ีใชง้าน
ไดป้กติ 

90 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

  

ภารกจิที ่5 ระบบประปา 

1 9. ร้อยละของระบบการผลิตน ้าประปาของ 
เทศบาล ท่ีช ารุดเสียหายและไดรั้บการ
บ ารุงรักษาให้อยูใ่นสภาพท่ีใชง้านไดป้กติ 

95 5 5 100 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

  

ภารกจิที ่6 ด้านการผงัเมอืง  



2 10. เทศบาล มีการจดัท าหรือสนบัสนุนการ
จดัท าผงัเมืองเพ่ือให้มีแผนผงันโยบายและผงั
เมืองรวม (จงัหวดั/เมือง/ชุมชน) เป็นกรอบใน
การพฒันาทอ้งถ่ิน 

1 1 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

2 11. เทศบาล มีการควบคุมการใชป้ระโยชน์
ท่ีดินและการพฒันาให้เป็นไปตามผงัเมืองรวม 
(จงัหวดั/เมือง/ชุมชน) 

1 1 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

  

ด้านที ่3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวติ  

ภารกจิที ่7 การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวติผู้สูงอายุ 

3 12. ร้อยละของผูสู้งอายท่ีุมีปัญหาดา้นสุขภาพ
และป่วยติดเตียงท่ีไดรั้บการดูแลดา้นสุขภาพ
จาก เทศบาล เม่ือเทียบกบักลุ่มผูสู้งอายท่ีุมี
ปัญหาดา้นสุขภาพและป่วยติดเตียงทั้งหมดใน
พ้ืนท่ี 

80 96 96 100 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

3 13. เทศบาล มีการส่งนกับริบาลชุมชนเขา้ร่วม
อบรมกบักระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

1 1 2 200 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

3 14. ร้อยละของจ านวนผูสู้งอายท่ีุไดรั้บการ
สงเคราะห์เบ้ียยงัชีพผูสู้งอายใุนเขตพ้ืนท่ี 
เทศบาล 

100 1305 1305 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

3 15. ร้อยละของผูสู้งอายท่ีุเขา้ร่วมกิจกรรม/
ชมรม/สมาคม/ศูนยบ์ริการทางสังคม/โรงเรียน
ผูสู้งอาย ุท่ี เทศบาล ให้การสนบัสนุน 

50 1403 350 24.95 การพฒันาใน
อนาคต  

  



ภารกจิที ่8 การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวติผู้พิการ 

3 16. ร้อยละของผูพิ้การท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียน
ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิต
คนพิการ พ.ศ. 2550 และไดรั้บการสงเคราะห์
เบ้ียยงัชีพคนพิการจาก เทศบาล 

100 249 249 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

3 17. ร้อยละของผูพิ้การยากไร้ท่ีอยูใ่นภาวะ
พ่ึงพิงท่ี เทศบาล เขา้ไปช่วยเหลือสนบัสนุน
หรือประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งให้เขา้ไป
ด าเนินการ 

100 5 5 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

  

ภารกจิที ่9 การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวติผู้ตดิเช้ือ ผู้ป่วยเอดส์ 

3 18. ร้อยละของผูติ้ดเช้ือ/ผูป่้วยเอดส์ท่ีไดรั้บ
การสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 

100 15 7 46.67 การพฒันาใน
อนาคต  

  

ภารกจิที ่10 การสาธารณสุขมูลฐาน 

3 19. ร้อยละของสัตวไ์ดรั้บการส ารวจ ข้ึน
ทะเบียนสัตวแ์ละฉีดวคัซีนสุนขับา้ตาม
โครงการสัตวป์ลอดโรคคนปลอดภยั จากโรค
พิษสุนขับา้ฯ 

100 1151 1151 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

  

ด้านที ่4 ด้านการศึกษา  

ภารกจิที ่11 การพัฒนาการศึกษา 

4 20.ร้อยละของศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กในสังกดั 
เทศบาล ท่ีผา่นการประเมินมาตรฐานของกรม
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 

90 6 6 100 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  



4 21. ร้อยละของเด็กในศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก/
อนุบาล/ประถมศึกษาของรัฐท่ีไดรั้บอาหาร
เสริม (นม) ครบถว้น 

100 851 851 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

4 22. ร้อยละของเด็กในศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก/
อนุบาล/ประถมศึกษา ของรัฐท่ีไดรั้บอาหาร
กลางวนัท่ีมีคุณค่า ทางโภชนาการครบถว้น 

100 851 851 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

4 23. ร้อยละของเด็กดอ้ยโอกาส เด็กยากจนท่ี
ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นการศึกษาและดา้น
การเงินจาก เทศบาล เทียบกบัเด็กดอ้ยโอกาส
เด็กยากจนทั้งหมดในพ้ืนท่ี 

100 10 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

  

ด้านที ่5 ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภยั  

ภารกจิที ่12 การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

5 24. เทศบาล มีการจดัท าแผนป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัประเภทส าคญัท่ีเกิดข้ึนใน
พ้ืนท่ี 

1 1 4 400 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

5 25. ร้อยละของจ านวนอาสาสมคัรป้องกนัภยั
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ท่ี เทศบาล สนบัสนุน
ให้จดัตั้งข้ึนมีสัดส่วนร้อยละ 2 ต่อประชาชน
ในพ้ืนท่ี 

2 9006 217 2.41 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

  

ภารกจิที ่13 การจัดการความขัดแย้ง 

5 26. เทศบาล จดัให้มีศนูยรั์บเร่ืองราวร้องทุกข์
หรือศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพาทหรือศนูยย์ติุธรรม
ชุมชน ศนูยบ์ริการประชาชนศนูยด์  ารงธรรม 

1 1 1 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  



ศนูย ์one stop service หรือจากช่องทางส่ือ
ออนไลน์อ่ืน ๆ ฯลฯ ท่ี เทศบาล จดัให้มี 

5 27. ร้อยละของจ านวนเร่ืองราวร้องทุกขข์อง
ประชาชนจากศนูยรั์บเร่ืองราวร้องทุกขห์รือ
ศนูยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพาทหรือศนูยย์ติุธรรม
ชุมชน ศนูยบ์ริการประชาชนศนูยด์  ารงธรรม 
ศนูย ์one stop service หรือจากช่องทางส่ือ
ออนไลน์อ่ืน ๆ ฯลฯ ท่ีไดรั้บการให้ความ
ช่วยเหลือจาก เทศบาล 

80 5 5 100 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

  

ด้านที ่6 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกจิชุมชน อาชีพ การท่องเทีย่ว และการลงทุน  

ภารกจิที ่14 การส่งเสริมเศรษฐกจิชุมชน อาชีพ การท่องเทีย่ว และการลงทุน 

6 28. เทศบาล มีการสนบัสนุนงบประมาณ หรือ
สนบัสนุน อ่ืน ๆ ให้แก่กลุ่มอาชีพกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มการท่องเท่ียว ฯลฯ เพ่ือ
พฒันาประสิทธิภาพการแปรรูปตลาด เป็นตน้ 

1 1 2 200 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

6 29. เทศบาล มีโครงการ/กิจกรรมเก่ียวกบัการ
ส่งเสริมอาชีพ (เกษตรกรรม ประมง ปศุสัตว ์
หรืออาชีพใหม่ ฯลฯ) 

1 1 2 200 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

6 30. เทศบาล จดัให้มีหรือส่งเสริม ศนูยแ์สดง
สินคา้ชุมชน ศนูยจ์  าหน่ายสินคา้ ตลาดนดั 
ตลาดชุมชน ถนนคนเดิน ถนนวฒันธรรม 
ตลาดน ้า ตลาดเก่า ฯลฯ  

1 1 1 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

6 31. โครงการ/กิจกรรมของ เทศบาล เก่ียวกบั
การพฒันา หรือฟ้ืนฟแูหล่งท่องเท่ียวเส่ือม

1 1 - - ไม่ไดด้  าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 



โทรมให้มีสภาพท่ีเหมาะสมต่อการท่องเท่ียว  พ.ศ  

6 32. โครงการ/กิจกรรมของ เทศบาล เพ่ือ
กระตุน้ หรือส่งเสริมการท่องเท่ียว และการให้
ความรู้เก่ียวกบัประวติั ความเป็นมาของแหล่ง
ท่องเท่ียว 

1 1 1 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

6 33. โครงการ/กิจกรรมของ เทศบาล ในการให้
ค  าปรึกษาและสนบัสนุนการจดัตั้งกลุ่มอาชีพ 
กลุ่มเกษตรกร หรือกลุ่มต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริม
อาชีพหรือการสร้างงาน 

1 1 - - ไม่ไดด้  าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  

6 34. โครงการ/กิจกรรมของ เทศบาล ในการให้
ค  าปรึกษาทั้งท่ี เทศบาล และช่องทางส่ือ
ออนไลน์ต่าง ๆ เก่ียวกบัการขอใบอนุญาตจด
ทะเบียนพาณิชยห์รือการส่งเสริมการลงทุนใน
พ้ืนท่ี 

1 1 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

  

ด้านที ่7 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม และ ด้านที ่8 ด้านการส่งเสริมศิลปะ วฒันธรรม ภูมปัิญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน  

ภารกจิที ่15 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

7 35. ร้อยละของปริมาณขยะมลูฝอยท่ีถูกก าจดั
อยา่งถูกสุขลกัษณะ 

90 962 149.69 15.56 การพฒันาใน
อนาคต  

7 36. โครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษแ์ละดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม การ
ก าจดัน ้ าเสีย และฝุ่ น PM 2.5 

1 1 6 600 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

  

ภารกจิที ่16 การส่งเสริมศิลปะ วฒันธรรม ภูมปัิญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน  

8 37. โครงการ/กิจกรรมของ เทศบาล ในการ 3 3 5 166.67 ผา่นค่าเป้าหมาย



ส่งเสริมหรืออนุรักษศิ์ลปะ วฒันธรรม 
ประเพณีทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาชาวบา้น และ
โบราณสถาน 

ขั้นต ่า  

  
 

  
 

 


