
สรุปผลประเมนิการจดับริการสาธารณะ เทศบาลต าบล เวยีงเทงิ 

 

บริการสาธารณะ เกณฑ์ช้ีวดั 
ค่าเป้าหมาย 

(%) 
กรอบการ
ประเมนิ (1) 

การจดับริการ
สาธารณะ (2) 

(2) เทยีบ กบั 
(1) % 

ผลการประเมนิ 

ด้านที ่1 โครงสร้างพ้ืนฐาน และ ด้านที ่2 ผงัเมือง  

ภารกจิที ่1 การบ ารุงรักษาถนน 

1 1. ร้อยละของพ้ืนท่ีรวมของถนนในความ
รับผิดชอบของ เทศบาล ท่ีลงทะเบียน
ทางหลวงทอ้งถ่ินแลว้ และไดรั้บการ
บ ารุงรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีใชง้านได้
ปกติ 

80 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

  

ภารกจิที ่2 การบ ารุงรักษาสะพาน 

1 2. ร้อยละของพ้ืนท่ีรวมของสะพานท่ี
ไดรั้บการบ ารุงรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีใช้
งานไดป้กติ 

80 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

  

ภารกจิที ่3 สัญญาณไฟจราจร และไฟส่องสว่าง 

1 3. ร้อยละของสญัญาณไฟจราจรในความ
รับผิดชอบในเขตทางของ เทศบาล ท่ี

100 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  



ช ารุดเสียหายและไดรั้บการบ ารุงรักษาให้
อยูใ่นสภาพใชง้านไดป้กติ 

1 4. ร้อยละของไฟส่องสวา่งในความ
รับผิดชอบในเขตทางของ เทศบาล ท่ี
ช ารุดเสียหายและไดรั้บการบ ารุงรักษาให้
อยูใ่นสภาพใชง้านไดป้กติ 

100 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

  

ภารกจิที ่4 คลอง ล าธาร แหล่งน า้ และระบบสูบน า้ 

1 5. ร้อยละของจ านวนสายทางคลองและ
ล าธารสาธารณะระบายน ้ าในความ
รับผิดชอบของ เทศบาล ท่ีไดรั้บการดูแล
รักษาใหน้ ้ าสามารถไหลผา่นไดป้กติไม่
ติดขดั 

90 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

1 6. ร้อยละของจ านวนแหล่งน ้ าสาธารณะ 
พ้ืนท่ีพกัน ้ าหรือแกม้ลิงในความ
รับผิดชอบของ เทศบาล ท่ีช ารุดเสียหาย
และไดรั้บการบ ารุงรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพ
ท่ีใชง้านไดป้กติ 

90 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

1 7. ร้อยละของจ านวนระบบสูบน ้ า เคร่ือง
สูบน ้ า ท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของ 
เทศบาล ท่ีช ารุดเสียหายและไดรั้บการ

90 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  



บ ารุงรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีใชง้านได้
ปกติ 

1 8. ร้อยละของจ านวนคลองส่งน ้ าท่ีอยูใ่น
ความรับผิดชอบของ เทศบาล ท่ีช ารุด
เสียหายและไดรั้บการบ ารุงรักษาใหอ้ยู่
ในสภาพท่ีใชง้านไดป้กติ 

90 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

  

ภารกจิที ่5 ระบบประปา 

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

95 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

  

ภารกจิที ่6 ด้านการผงัเมือง  

2 10. เทศบาล มีการจดัท าหรือสนบัสนุน
การจดัท าผงัเมืองเพื่อใหมี้แผนผงั
นโยบายและผงัเมืองรวม (จงัหวดั/เมือง/
ชุมชน) เป็นกรอบในการพฒันาทอ้งถ่ิน 

1 1 2 200 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

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

1 1 2 200 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  



  

ด้านที ่3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวติ  

ภารกจิที ่7 การส่งเสริมพฒันาคุณภาพชีวติผู้สูงอายุ 

3 12. ร้อยละของผูสู้งอายท่ีุมีปัญหาดา้น
สุขภาพและป่วยติดเตียงท่ีไดรั้บการดูแล
ดา้นสุขภาพจาก เทศบาล เม่ือเทียบกบั
กลุ่มผูสู้งอายท่ีุมีปัญหาดา้นสุขภาพและ
ป่วยติดเตียงทั้งหมดในพ้ืนท่ี 

80 13 13 100 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

3 13. เทศบาล มีการส่งนกับริบาลชุมชนเขา้
ร่วมอบรมกบักระทรวงสาธารณสุขหรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

1 1 1 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

3 14. ร้อยละของจ านวนผูสู้งอายท่ีุไดรั้บ
การสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพผูสู้งอายใุนเขต
พ้ืนท่ี เทศบาล 

100 965 965 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

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

50 1141 100 8.76 การพฒันาใน
อนาคต  

  

ภารกจิที ่8 การส่งเสริมพฒันาคุณภาพชีวติผู้พกิาร 



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

100 133 133 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

3 17. ร้อยละของผูพิ้การยากไร้ท่ีอยูใ่น
ภาวะพ่ึงพิงท่ี เทศบาล เขา้ไปช่วยเหลือ
สนบัสนุนหรือประสานหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งใหเ้ขา้ไปด าเนินการ 

100 15 5 33.33 การพฒันาใน
อนาคต  

  

ภารกจิที ่9 การส่งเสริมพฒันาคุณภาพชีวติผู้ตดิเช้ือ ผู้ป่วยเอดส์ 

3 18. ร้อยละของผูติ้ดเช้ือ/ผูป่้วยเอดส์ท่ี
ไดรั้บการสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 

100 19 19 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

  

ภารกจิที ่10 การสาธารณสุขมูลฐาน 

3 19. ร้อยละของสตัวไ์ดรั้บการส ารวจ ข้ึน
ทะเบียนสตัวแ์ละฉีดวคัซีนสุนขับา้ตาม
โครงการสตัวป์ลอดโรคคนปลอดภยั จาก
โรคพิษสุนขับา้ฯ 

100 980 980 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

  

ด้านที ่4 ด้านการศึกษา  



ภารกจิที ่11 การพฒันาการศึกษา 

4 20.ร้อยละของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ใน
สงักดั เทศบาล ท่ีผา่นการประเมิน
มาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถ่ิน 

90 1 1 100 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

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

100 250 250 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

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

100 250 250 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

4 23. ร้อยละของเด็กดอ้ยโอกาส เด็ก
ยากจนท่ีไดรั้บการสนบัสนุนดา้น
การศึกษาและดา้นการเงินจาก เทศบาล 
เทียบกบัเด็กดอ้ยโอกาสเด็กยากจน
ทั้งหมดในพ้ืนท่ี 

100 18 - - ไม่ได้
ด าเนินการ 

ใน
ปีงบประมาณ 

พ.ศ  

  

ด้านที ่5 ด้านการจดัระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภยั  

ภารกจิที ่12 การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 



5 24. เทศบาล มีการจดัท าแผนป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัประเภทส าคญัท่ี
เกิดข้ึนในพ้ืนท่ี 

1 1 1 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

5 25. ร้อยละของจ านวนอาสาสมคัร
ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ท่ี 
เทศบาล สนบัสนุนใหจ้ดัตั้งข้ึนมีสดัส่วน
ร้อยละ 2 ต่อประชาชนในพ้ืนท่ี 

2 5025 44 0.88 การพฒันาใน
อนาคต  

  

ภารกจิที ่13 การจดัการความขัดแย้ง 

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

1 1 1 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

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

80 9 9 100 ผา่นคา่เป้าหมาย
ขั้นต ่า  



ๆ ฯลฯ ท่ีไดรั้บการใหค้วามช่วยเหลือจาก 
เทศบาล 

  

ด้านที ่6 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกจิชุมชน อาชีพ การท่องเทีย่ว และการลงทุน  

ภารกจิที ่14 การส่งเสริมเศรษฐกจิชุมชน อาชีพ การท่องเทีย่ว และการลงทุน 

6 28. เทศบาล มีการสนบัสนุนงบประมาณ 
หรือสนบัสนุน อ่ืน ๆ ใหแ้ก่กลุ่มอาชีพ
กลุ่มวสิาหกิจชุมชน กลุ่มการท่องเท่ียว 
ฯลฯ เพื่อพฒันาประสิทธิภาพการแปรรูป
ตลาด เป็นตน้ 

1 1 - - ไม่ได้
ด าเนินการ 

ใน
ปีงบประมาณ 

พ.ศ  

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

1 1 1 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

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

1 1 - - ไม่ได้
ด าเนินการ 

ใน
ปีงบประมาณ 

พ.ศ  

6 31. โครงการ/กิจกรรมของ เทศบาล 
เก่ียวกบัการพฒันา หรือฟ้ืนฟแูหล่ง
ท่องเท่ียวเส่ือมโทรมใหมี้สภาพท่ี
เหมาะสมต่อการท่องเท่ียว  

1 1 3 300 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  



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

1 1 10 1000 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

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

1 1 5 500 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

6 34. โครงการ/กิจกรรมของ เทศบาล ใน
การใหค้  าปรึกษาทั้งท่ี เทศบาล และ
ช่องทางส่ือออนไลน์ต่าง ๆ เก่ียวกบัการ
ขอใบอนุญาตจดทะเบียนพาณิชยห์รือ
การส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนท่ี 

1 1 4 400 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

  

ด้านที ่7 ด้านการจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม และ ด้านที ่8 ด้านการส่งเสริมศิลปะ วฒันธรรม ภูมปัิญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน  

ภารกจิที ่15 การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

7 35. ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยท่ีถูก
ก าจดัอยา่งถูกสุขลกัษณะ 

90 818 818 100 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

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

1 1 1 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  



  

ภารกจิที ่16 การส่งเสริมศิลปะ วฒันธรรม ภูมปัิญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน  

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

3 3 9 300 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

  

 

  
 

 



สรุปผลประเมนิการจดับริการสาธารณะ เทศบาลต าบล เวยีงเทงิ 

 

บริการสาธารณะ เกณฑ์ช้ีวดั 
ค่าเป้าหมาย 

(%) 
กรอบการ
ประเมนิ (1) 

การจดับริการ
สาธารณะ (2) 

(2) เทยีบ กบั 
(1) % 

ผลการประเมนิ 

ด้านที ่1 โครงสร้างพ้ืนฐาน และ ด้านที ่2 ผงัเมือง  

ภารกจิที ่1 การบ ารุงรักษาถนน 

1 1. ร้อยละของพ้ืนท่ีรวมของถนนในความ
รับผิดชอบของ เทศบาล ท่ีลงทะเบียน
ทางหลวงทอ้งถ่ินแลว้ และไดรั้บการ
บ ารุงรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีใชง้านได้
ปกติ 

80 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

  

ภารกจิที ่2 การบ ารุงรักษาสะพาน 

1 2. ร้อยละของพ้ืนท่ีรวมของสะพานท่ี
ไดรั้บการบ ารุงรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีใช้
งานไดป้กติ 

80 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

  

ภารกจิที ่3 สัญญาณไฟจราจร และไฟส่องสว่าง 

1 3. ร้อยละของสญัญาณไฟจราจรในความ
รับผิดชอบในเขตทางของ เทศบาล ท่ี

100 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  



ช ารุดเสียหายและไดรั้บการบ ารุงรักษาให้
อยูใ่นสภาพใชง้านไดป้กติ 

1 4. ร้อยละของไฟส่องสวา่งในความ
รับผิดชอบในเขตทางของ เทศบาล ท่ี
ช ารุดเสียหายและไดรั้บการบ ารุงรักษาให้
อยูใ่นสภาพใชง้านไดป้กติ 

100 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

  

ภารกจิที ่4 คลอง ล าธาร แหล่งน า้ และระบบสูบน า้ 

1 5. ร้อยละของจ านวนสายทางคลองและ
ล าธารสาธารณะระบายน ้ าในความ
รับผิดชอบของ เทศบาล ท่ีไดรั้บการดูแล
รักษาใหน้ ้ าสามารถไหลผา่นไดป้กติไม่
ติดขดั 

90 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

1 6. ร้อยละของจ านวนแหล่งน ้ าสาธารณะ 
พ้ืนท่ีพกัน ้ าหรือแกม้ลิงในความ
รับผิดชอบของ เทศบาล ท่ีช ารุดเสียหาย
และไดรั้บการบ ารุงรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพ
ท่ีใชง้านไดป้กติ 

90 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

1 7. ร้อยละของจ านวนระบบสูบน ้ า เคร่ือง
สูบน ้ า ท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของ 
เทศบาล ท่ีช ารุดเสียหายและไดรั้บการ

90 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  



บ ารุงรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีใชง้านได้
ปกติ 

1 8. ร้อยละของจ านวนคลองส่งน ้ าท่ีอยูใ่น
ความรับผิดชอบของ เทศบาล ท่ีช ารุด
เสียหายและไดรั้บการบ ารุงรักษาใหอ้ยู่
ในสภาพท่ีใชง้านไดป้กติ 

90 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

  

ภารกจิที ่5 ระบบประปา 

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

95 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

  

ภารกจิที ่6 ด้านการผงัเมือง  

2 10. เทศบาล มีการจดัท าหรือสนบัสนุน
การจดัท าผงัเมืองเพื่อใหมี้แผนผงั
นโยบายและผงัเมืองรวม (จงัหวดั/เมือง/
ชุมชน) เป็นกรอบในการพฒันาทอ้งถ่ิน 

1 1 2 200 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

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

1 1 2 200 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  



  

 

  
 

 



สรุปผลประเมนิการจดับริการสาธารณะ เทศบาลต าบล เวยีงเทงิ 

 

บริการสาธารณะ เกณฑ์ช้ีวดั 
ค่าเป้าหมาย 

(%) 
กรอบการ
ประเมนิ (1) 

การจดับริการ
สาธารณะ (2) 

(2) เทยีบ กบั 
(1) % 

ผลการประเมนิ 

ด้านที ่3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวติ  

ภารกจิที ่7 การส่งเสริมพฒันาคุณภาพชีวติผู้สูงอายุ 

3 12. ร้อยละของผูสู้งอายท่ีุมีปัญหาดา้น
สุขภาพและป่วยติดเตียงท่ีไดรั้บการดูแล
ดา้นสุขภาพจาก เทศบาล เม่ือเทียบกบั
กลุ่มผูสู้งอายท่ีุมีปัญหาดา้นสุขภาพและ
ป่วยติดเตียงทั้งหมดในพ้ืนท่ี 

80 13 13 100 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

3 13. เทศบาล มีการส่งนกับริบาลชุมชนเขา้
ร่วมอบรมกบักระทรวงสาธารณสุขหรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

1 1 1 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

3 14. ร้อยละของจ านวนผูสู้งอายท่ีุไดรั้บ
การสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพผูสู้งอายใุนเขต
พ้ืนท่ี เทศบาล 

100 965 965 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

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

50 1141 100 8.76 การพฒันาใน
อนาคต  



  

ภารกจิที ่8 การส่งเสริมพฒันาคุณภาพชีวติผู้พกิาร 

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

100 133 133 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

3 17. ร้อยละของผูพิ้การยากไร้ท่ีอยูใ่น
ภาวะพ่ึงพิงท่ี เทศบาล เขา้ไปช่วยเหลือ
สนบัสนุนหรือประสานหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งใหเ้ขา้ไปด าเนินการ 

100 15 5 33.33 การพฒันาใน
อนาคต  

  

ภารกจิที ่9 การส่งเสริมพฒันาคุณภาพชีวติผู้ตดิเช้ือ ผู้ป่วยเอดส์ 

3 18. ร้อยละของผูติ้ดเช้ือ/ผูป่้วยเอดส์ท่ี
ไดรั้บการสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 

100 19 19 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

  

ภารกจิที ่10 การสาธารณสุขมูลฐาน 

3 19. ร้อยละของสตัวไ์ดรั้บการส ารวจ ข้ึน
ทะเบียนสตัวแ์ละฉีดวคัซีนสุนขับา้ตาม
โครงการสตัวป์ลอดโรคคนปลอดภยั จาก
โรคพิษสุนขับา้ฯ 

100 980 980 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  



  

 

  
 

 



สรุปผลประเมนิการจดับริการสาธารณะ เทศบาลต าบล เวยีงเทงิ 

 

บริการสาธารณะ เกณฑ์ช้ีวดั 
ค่าเป้าหมาย 

(%) 
กรอบการ
ประเมนิ (1) 

การจดับริการ
สาธารณะ (2) 

(2) เทยีบ กบั 
(1) % 

ผลการประเมนิ 

ด้านที ่4 ด้านการศึกษา  

ภารกจิที ่11 การพฒันาการศึกษา 

4 20.ร้อยละของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ใน
สงักดั เทศบาล ท่ีผา่นการประเมิน
มาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถ่ิน 

90 1 1 100 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

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

100 250 250 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

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

100 250 250 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

4 23. ร้อยละของเด็กดอ้ยโอกาส เด็ก
ยากจนท่ีไดรั้บการสนบัสนุนดา้น
การศึกษาและดา้นการเงินจาก เทศบาล 

100 18 - - ไม่ได้
ด าเนินการ 

ใน



เทียบกบัเด็กดอ้ยโอกาสเด็กยากจน
ทั้งหมดในพ้ืนท่ี 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ  

  

 

  
 

 



สรุปผลประเมนิการจดับริการสาธารณะ เทศบาลต าบล เวยีงเทงิ 

 

บริการสาธารณะ เกณฑ์ช้ีวดั 
ค่าเป้าหมาย 

(%) 
กรอบการ
ประเมนิ (1) 

การจดับริการ
สาธารณะ (2) 

(2) เทยีบ กบั 
(1) % 

ผลการประเมนิ 

ด้านที ่5 ด้านการจดัระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภยั  

ภารกจิที ่12 การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 

5 24. เทศบาล มีการจดัท าแผนป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัประเภทส าคญัท่ี
เกิดข้ึนในพ้ืนท่ี 

1 1 1 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

5 25. ร้อยละของจ านวนอาสาสมคัร
ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ท่ี 
เทศบาล สนบัสนุนใหจ้ดัตั้งข้ึนมีสดัส่วน
ร้อยละ 2 ต่อประชาชนในพ้ืนท่ี 

2 5025 44 0.88 การพฒันาใน
อนาคต  

  

ภารกจิที ่13 การจดัการความขัดแย้ง 

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

1 1 1 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  



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

80 9 9 100 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

  

 

  
 

 



สรุปผลประเมนิการจดับริการสาธารณะ เทศบาลต าบล เวยีงเทงิ 

 

บริการสาธารณะ เกณฑ์ช้ีวดั 
ค่าเป้าหมาย 

(%) 
กรอบการ
ประเมนิ (1) 

การจดับริการ
สาธารณะ (2) 

(2) เทยีบ กบั 
(1) % 

ผลการประเมนิ 

ด้านที ่6 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกจิชุมชน อาชีพ การท่องเทีย่ว และการลงทุน  

ภารกจิที ่14 การส่งเสริมเศรษฐกจิชุมชน อาชีพ การท่องเทีย่ว และการลงทุน 

6 28. เทศบาล มีการสนบัสนุนงบประมาณ 
หรือสนบัสนุน อ่ืน ๆ ใหแ้ก่กลุ่มอาชีพ
กลุ่มวสิาหกิจชุมชน กลุ่มการท่องเท่ียว 
ฯลฯ เพื่อพฒันาประสิทธิภาพการแปรรูป
ตลาด เป็นตน้ 

1 1 - - ไม่ได้
ด าเนินการ 

ใน
ปีงบประมาณ 

พ.ศ  

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

1 1 1 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

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

1 1 - - ไม่ได้
ด าเนินการ 

ใน
ปีงบประมาณ 

พ.ศ  

6 31. โครงการ/กิจกรรมของ เทศบาล 
เก่ียวกบัการพฒันา หรือฟ้ืนฟแูหล่ง

1 1 3 300 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  



ท่องเท่ียวเส่ือมโทรมใหมี้สภาพท่ี
เหมาะสมต่อการท่องเท่ียว  

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

1 1 10 1000 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

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

1 1 5 500 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

6 34. โครงการ/กิจกรรมของ เทศบาล ใน
การใหค้  าปรึกษาทั้งท่ี เทศบาล และ
ช่องทางส่ือออนไลน์ต่าง ๆ เก่ียวกบัการ
ขอใบอนุญาตจดทะเบียนพาณิชยห์รือ
การส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนท่ี 

1 1 4 400 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

  

 

  
 

 



สรุปผลประเมนิการจดับริการสาธารณะ เทศบาลต าบล เวยีงเทงิ 

 

บริการสาธารณะ เกณฑ์ช้ีวดั 
ค่าเป้าหมาย 

(%) 
กรอบการ
ประเมนิ (1) 

การจดับริการ
สาธารณะ (2) 

(2) เทยีบ กบั 
(1) % 

ผลการประเมนิ 

ด้านที ่7 ด้านการจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม และ ด้านที ่8 ด้านการส่งเสริมศิลปะ วฒันธรรม ภูมปัิญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน  

ภารกจิที ่15 การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

7 35. ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยท่ีถูก
ก าจดัอยา่งถูกสุขลกัษณะ 

90 818 818 100 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

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

1 1 1 100 เท่ากบัค่า
เป้าหมาย  

  

ภารกจิที ่16 การส่งเสริมศิลปะ วฒันธรรม ภูมปัิญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน  

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

3 3 9 300 ผา่นค่าเป้าหมาย
ขั้นต ่า  

  

 

  
 



 


