
เกณฑช์วีดั คา่เป้าหมาย (%) กรอบการประเมนิ (1) การจดับรกิารสาธารณะ (2) (2) เทยีบ กบั (1) % ผลการประเมนิ

1. รอ้ยละของถนนในความรับผดิชอบทงัหมดของ เทศบาล ทไีดร้ับการ
บํารงุรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพทใีชง้านไดป้กติ

80 15 15 100 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

ไมไ่ดดํ้าเนนิการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ

3. รอ้ยละของสะพานในเขตทางในความรับผดิชอบของ เทศบาล ทไีดร้ับ
การบํารงุรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพทใีชง้านไดป้กติ

80 0 - - ไมม่บีรกิารสาธารณะ

4. รอ้ยละของสญัญาณไฟจราจรในความรับผดิชอบในเขตทางของ 
เทศบาล ทชํีารดุเสยีหายและไดรั้บการบํารงุรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพใชง้านได ้
ปกติ

100 2 2 100 เทา่กบัคา่เป้าหมาย

5. รอ้ยละของจํานวนไฟสอ่งสวา่งในความรับผดิชอบในเขตทางของ 
เทศบาล ทไีดร้ับการบํารงุรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพทใีชง้านไดป้กติ

100 300 300 100 เทา่กบัคา่เป้าหมาย

6. รอ้ยละของจํานวนสายทางคลอง และลําธารสาธารณะ ในความ
รับผดิชอบของ เทศบาล ทไีดร้ับการดแูลรักษาใหนํ้าสามารถไหลผ่านได ้
ไมต่ดิขดั หรอืใหอ้ยูใ่นสภาพทใีชง้านไดป้กติ

90 2 2 100 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

7. รอ้ยละของจํานวนแหลง่นําสาธารณะ พนืทพัีกนํา หรอืแกม้ลงิในความ
รับผดิชอบของ เทศบาล ทไีดร้ับการบํารงุรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพทใีชง้านได ้
ปกติ

90 0 - - ไมม่บีรกิารสาธารณะ

8. รอ้ยละของจํานวนระบบสบูนํา เครอืงสบูนํา ทอียูใ่นความรับผดิชอบของ
 เทศบาล ทไีดร้ับการบํารงุรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพทใีชง้านไดป้กติ

90 2 2 100 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

9. รอ้ยละของจํานวนคลองสง่นําทอียูใ่นความรับผดิชอบของ เทศบาล ที
ชํารดุเสยีหายและไดรั้บการบํารงุรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพทใีชง้านไดป้กติ

90 0 - - ไมม่บีรกิารสาธารณะ

10. รอ้ยละของระบบการผลตินําประปาทอียูใ่นความรับผดิชอบของ 
เทศบาล ทไีดร้ับการบํารงุรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพทใีชง้านไดป้กติ

95 0 - - ไมม่บีรกิารสาธารณะ

ไมไ่ดดํ้าเนนิการ

ในปีงบประมาณ พ.ศ
ไมไ่ดดํ้าเนนิการ

ในปีงบประมาณ พ.ศ

ไมไ่ดดํ้าเนนิการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ

14. จํานวนโครงการ/กจิกรรมท ีเทศบาลจัดอบรมใหค้วามรูแ้กป่ระชาชน
เกยีวกบัความเสยีงภัยตา่งๆ ในอาคารสงู หรอือาคารทมีคีวามเสยีงภัย หรอื
ในชมุชน เชน่ การซอ้มหนไีฟ การซอ้มดับเพลงิ แผ่นดนิไหว เป็นตน้

1 1 1 100 เทา่กบัคา่เป้าหมาย

15. รอ้ยละของผูส้งูอายทุมีปัีญหาดา้นสขุภาพหรอืป่วยตดิเตยีงทไีดร้ับ
การดแูลดา้นสขุภาพจาก เทศบาล

90 82 262 319.51 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

16. จํานวนโครงการสง่เสรมิสขุภาพผูส้งูอายทุมีปัีญหาดา้นสขุภาพ หรอื
ป่วยตดิเตยีงท ีเทศบาล ดําเนนิการ

1 1 3 300 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

ไมไ่ดดํ้าเนนิการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ

สรุปผลประเมนิการจดับรกิารสาธารณะ

3 17. จํานวนครังท ีเทศบาล สง่นักบรบิาลชมุชนเขา้รว่มอบรมกบักระทรวง
สาธารณสขุหรอืหน่วยงานทเีกยีวขอ้ง

1 1 - -

2

ดา้นท ี3 ดา้นสาธารณสขุ บรกิารทางสงัคม และคณุภาพชวีติ

ภารกจิท ี8 การสง่เสรมิพฒันาคณุภาพชวีติผูส้งูอายุ
3

3

ภารกจิท ี7 การรณรงคส์ง่เสรมิการประกอบอาคาร
2 13. รอ้ยละของจํานวนอาคารสงู หรอือาคารทมีคีวามเสยีงและความ

ลอ่แหลมทจีะเกดิอบุตัภัิยทไีดร้ับการรณรงคส์ง่เสรมิและแกไ้ขใหถ้กูตอ้ง
90 2 - -

2 12. จํานวนโครงการท ีเทศบาล มกีารควบคมุการใชป้ระโยชนท์ดีนิและ
การพัฒนาใหเ้ป็นไปตามผังเมอืงรวมจังหวัด หรอืผังเมอืงรวมเมอืง หรอืผัง
เมอืงรวมชมุชน

1 1 - -

2 11. จํานวนโครงการท ีเทศบาล มกีารจัดทํา หรอืสนับสนุนการจัดทําผัง
เมอืงรวมจังหวัด หรอืผังเมอืงรวมเมอืง หรอืผังเมอืงรวมชมุชน เป็นกรอบ
ในการพัฒนาทอ้งถนิ

1 1 - -

1

ภารกจิท ี5 ระบบประปา
1

ภารกจิท ี6 ดา้นผงัเมอืง

1

ภารกจิท ี4 คลอง ลาํธาร แหลง่นํา และระบบสบูนํา
1

1

1

ภารกจิท ี2 การบํารุงรกัษาสะพาน
1

ภารกจิท ี3 สญัญาณไฟจราจร และไฟสอ่งสวา่ง
1

บรกิารสาธารณะ
ดา้นท ี1 โครงสรา้งพนืฐาน และ ดา้นท ี2 ผงัเมอืง

ภารกจิท ี1 การบํารุงรกัษาถนน
1

1 2. รอ้ยละของจํานวนจดุอนัตรายทเีกดิอบุตัเิหตบุอ่ยครังทางการจราจร
ทางบก ในเขต เทศบาล ทไีดร้ับการพัฒนา ปรับปรงุ หรอืแกไ้ขให ้
ปลอดภัยขนึ

75 1 - -



18. รอ้ยละของจํานวนผูส้งูอายทุไีดร้ับการสงเคราะหเ์บยียังชพีผูส้งูอายใุน
เขตพนืท ีเทศบาล

100 1469 1469 100 เทา่กบัคา่เป้าหมาย

19. รอ้ยละของผูส้งูอายทุเีป็นสมาชกิในชมรม หรอืสมาคม ศนูยบ์รกิาร
ทางสงัคม โรงเรยีนผูส้งูอายทุอียูใ่นความรับผดิชอบของ เทศบาล ทเีขา้
รว่มกจิกรรมตา่ง ๆ ทชีมรม สมาคม ศนูยบ์รกิารทางสงัคม หรอืโรงเรยีน
ผูส้งูอายทุอียูใ่นความรับผดิชอบของ เทศบาล จัดขนึ

50 138 138 100 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

ไมไ่ดดํ้าเนนิการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ

ไมไ่ดดํ้าเนนิการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ

22. รอ้ยละของผูส้งูอายทุยีากไรท้อียูใ่นภาวะพงึพงิทไีดร้ับการชว่ยเหลอื
สนับสนุน หรอืประสานงาน และสงเคราะหใ์หเ้ขา้สูส่ถานสงเคราะหค์นชรา

80 16 16 100 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

23. รอ้ยละของผูพ้กิารทไีดร้ับการขนึทะเบยีนตาม พ.ร.บ. สง่เสรมิและ
พัฒนาคณุภาพชวีติคนพกิาร พ.ศ. ๒๕๕๐ และไดร้ับการสงเคราะหเ์บยียัง
ชพีคนพกิารจาก เทศบาล

100 305 305 100 เทา่กบัคา่เป้าหมาย

24. รอ้ยละของผูพ้กิารยากไรท้อียูใ่นภาวะพงึพงิท ีเทศบาล เขา้ไป
ชว่ยเหลอืสนับสนุนหรอืประสานหน่วยงานทเีกยีวขอ้งใหเ้ขา้ไปดําเนนิการ
ชว่ยเหลอืสนับสนุนปัจจัยสใีนการดํารงชพี

100 3 3 100 เทา่กบัคา่เป้าหมาย

25. รอ้ยละของผูต้ดิเชอื/ผูป่้วยเอดสท์ไีดร้ับการสงเคราะหเ์บยียังชพีผูป่้วย
เอดส์

100 4 4 100 เทา่กบัคา่เป้าหมาย

26. จํานวนโครงการหรอืกจิกรรมของ เทศบาล ในการสง่เสรมิ ป้องกนั 
ควบคมุ เฝ้าระวังป้องกนัโรคประจําถนิ หรอืการแพรร่ะบาดของโรคตดิตอ่

1 1 5 500 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

27. รอ้ยละของสตัวไ์ดรั้บการสํารวจ ขนึทะเบยีนสตัวแ์ละฉีดวัคซนีสนัุขบา้
ตามโครงการสตัวป์ลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพษิสนัุขบา้ฯ

100 600 600 100 เทา่กบัคา่เป้าหมาย

28. จํานวนโครงการหรอืกจิกรรมของ เทศบาล ในการตรวจสขุาภบิาล
อาหารหรอืสถานประกอบกจิการอาหารในพนืที

1 1 1 100 เทา่กบัคา่เป้าหมาย

29. รอ้ยละของศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กในสงักดั เทศบาล ทผี่านการประเมนิ
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหง่ชาติ

100 0 - - ไมม่บีรกิารสาธารณะ

30. รอ้ยละของเด็กในศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก หรอือนุบาล หรอืประถมศกึษา 
ในสงักดั เทศบาลทไีดร้ับอาหารเสรมิ (นม) ครบถว้น

100 338 338 100 เทา่กบัคา่เป้าหมาย

31. รอ้ยละของเด็กในศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก หรอือนุบาล หรอืประถมศกึษา 
ในสงักดั เทศบาลทไีดร้ับอาหารกลางวันทมีคีณุคา่ ทางโภชนาการครบถว้น

100 338 305 90.24 การพัฒนาในอนาคต

32. รอ้ยละของเด็กดอ้ยโอกาส เด็กยากจนทไีดร้ับการสนับสนุนดา้น
การศกึษา หรอืดา้นการเงนิจาก เทศบาล หรอืวัสดอุปุกรณ์จาก เทศบาล

100 18 18 100 เทา่กบัคา่เป้าหมาย

ไมไ่ดดํ้าเนนิการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ

ไมไ่ดดํ้าเนนิการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ

35. เทศบาล มกีารจัดทําแผนป้องกนัและบรรเทา สาธารณภัยประเภท
สําคัญทเีกดิขนึในพนืที

1 1 1 100 เทา่กบัคา่เป้าหมาย

36. รอ้ยละของจํานวนอาสาสมัครป้องกนัภัยฝ่ายพลเรอืน (อปพร.) ท ี
เทศบาล สนับสนุนใหจ้ัดตังขนึ รวมทังจํานวนอาสาสมัครป้องกนัสาธารณ
ภัยของมลูนธิ ิสมาคม สมาชกิ ชมรม รปูแบบอนื ทตีังขนึถกูตอ้งตาม
กฎหมาย ในเขตพนืท ีเทศบาล

2 9572 120 1.25 การพัฒนาในอนาคต

37. รอ้ยละของจํานวนกลอ้งโทรทัศนว์งจรปิด (CCTV) ดา้นความปลอดภัย
 (ของ เทศบาล ทมีรีะบบ CCTV) ทชํีารดุเสยีหายและสามารถซอ่มแซมได ้
 ทไีดร้ับการซอ่มแซมใหส้ามารถใชง้านไดป้กติ

100 0 - - ไมม่บีรกิารสาธารณะ

ดา้นท ี5 ดา้นการจดัระเบยีบชมุชนและการรกัษาความสงบปลอดภยั

ภารกจิท ี14 การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
5

5

5

85 1 - -

4 34. จํานวนกจิกรรม หรอืโครงการเกยีวกบัการสง่เสรมิอาชพีในโรงเรยีน
สงักดั เทศบาล หรอืโรงเรยีนในสงักดัอนืท ีเทศบาล ใหก้ารสนับสนุน

1 1 - -

4

4

4

4

4 33. รอ้ยละของโรงเรยีนในสงักดั เทศบาล ทจีัดการเรยีนการสอนในระบบ
สองภาษา หรอืหลักสตูรสองภาษา

ภารกจิท ี12 การสง่เสรมิสถานประกอบการอาหารผา่นเกณฑม์าตรฐานอาหารปลอดภยั
3

ดา้นท ี4 ดา้นการศกึษา

ภารกจิท ี13 การพฒันาการศกึษา

ภารกจิท ี10 การสง่เสรมิพฒันาคณุภาพชวีติผูต้ดิเชอืผูป่้วยเอดส ์
3

ภารกจิท ี11 การสาธารณสขุมูลฐาน
3

3

3

ภารกจิท ี9 การสง่เสรมิพฒันาคณุภาพชวีติผูพ้กิาร
3

3

- -

3 21. จํานวนโครงการหรอืกจิกรรมของ เทศบาลเกยีวกบัการสง่เสรมิอาชพี 
การเพมิรายไดใ้หแ้กผู่ส้งูอายุ

1 1 - -

3

3

3 20. จํานวนโครงการท ีเทศบาล ใหก้ารสนับสนุนแกผู่ส้งูอายใุนการจัด
กจิกรรมนันทนาการตา่งๆ หรอืการออกกําลังกาย

1 1



38. จํานวนศนูยรั์บเรอืงราวรอ้งทกุข ์ศนูยไ์กลเ่กลยีขอ้พพิาท ศนูยย์ตุธิรรม
ชมุชน ศนูยบ์รกิารประชาชน ศนูยดํ์ารงธรรม ศนูย ์one stop service หรอื
จากชอ่งทางสอืออนไลนอ์นื ๆ ท ีเทศบาล จัดใหม้ ีหรอืดําเนนิการ

1 1 5 500 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

39. รอ้ยละของจํานวนเรอืงราวรอ้งทกุขข์องประชาชนจากศนูยรั์บเรอืงราว
รอ้งทกุข ์ศนูยไ์กลเ่กลยีขอ้พพิาท ศนูยย์ตุธิรรมชมุชน ศนูยบ์รกิาร
ประชาชน ศนูยดํ์ารงธรรม ศนูย ์one stop service หรอืจากชอ่งทางสอื
ออนไลนอ์นื ๆ ทสีง่ให ้เทศบาล ดําเนนิการ และไดร้ับการใหค้วาม
ชว่ยเหลอืจาก เทศบาล หรอืการประสานงานหน่วยงานทเีกยีวขอ้ง
ดําเนนิการตอ่ไป

90 49 49 100 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

ไมไ่ดดํ้าเนนิการ

ในปีงบประมาณ พ.ศ
ไมไ่ดดํ้าเนนิการ

ในปีงบประมาณ พ.ศ
42. จํานวนโครงการท ีเทศบาล จัดใหม้หีรอืสง่เสรมิ ศนูยแ์สดงสนิคา้
ชมุชน ศนูยจํ์าหน่ายสนิคา้ ตลาดนัด ตลาดชมุชน หรอืถนนคนเดนิ ถนน
วัฒนธรรม ตลาดนํา หรอืตลาดเกา่ เป็นตน้

1 1 3 300 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

ไมไ่ดดํ้าเนนิการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ

ไมไ่ดดํ้าเนนิการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ

ไมไ่ดดํ้าเนนิการ

ในปีงบประมาณ พ.ศ
46. จํานวนโครงการ หรอืกจิกรรมของ เทศบาล ในการใหคํ้าปรกึษาทังที
สํานักงาน เทศบาล หรอืชอ่งทางสอืออนไลนต์า่ง ๆ เกยีวกบัการขอ
ใบอนุญาตจดทะเบยีนพาณชิย ์หรอืการสง่เสรมิการลงทนุในพนืที

1 1 5 500 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

47. รอ้ยละของปรมิาณขยะมลูฝอยในพนืท ีเทศบาล ทถีกูกําจัดอยา่งถกู
สขุลักษณะ

90 3568.81 3568.806 100 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

48. รอ้ยละของปรมิาณขยะอนัตราย และขยะตดิเชอืในพนืท ีเทศบาล ที
ถกูสง่ตอ่ไปกําจัดอยา่งถกูสขุลักษณะ

90 86.89 0.174 0.2 การพัฒนาในอนาคต

49. จํานวนโครงการ หรอืกจิกรรมของ เทศบาล ในการอนุรักษ์ดแูลรักษา
แหลง่นําธรรมชาต ิลํานําธรรมชาต ิทรัพยากรชายฝัง หรอืการจัดการ
เกยีวกบัปัญหาวัชพชื ผักตบชวา ปัญหานําเน่าเสยี การกําจัดนําเสยี เป็นตน้

2 2 2 100 เทา่กบัคา่เป้าหมาย

50. จํานวนโครงการของ เทศบาล ในการอบรมหรอืประชาสมัพันธใ์ห ้
ความรูแ้กป่ระชาชนเกยีวกบัการดแูลรักษาป่า ภัยจากไฟป่า การป้องกนัไฟ
ป่า การเผาในทโีลง่ ภัยจากการเผาในทโีลง่ เป็นตน้

1 1 1 100 เทา่กบัคา่เป้าหมาย

ไมไ่ดดํ้าเนนิการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ

52. จํานวนโครงการ หรอืกจิกรรมของ เทศบาล ในการจัดการเกยีวกบัคา่
ฝุ่ น PM ๒.๕

1 1 4 400 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

53. รอ้ยละของจํานวนขอ้มลูคา่เฉลยี ๒๔ ชวัโมง ของฝุ่ นละอองขนาดไม่
เกนิ ๒.๕ ไมครอน (PM ๒.๕) ผ่านเกณฑม์าตรฐานของเทศบาล

98 0 - - ไมม่บีรกิารสาธารณะ

54. จํานวนโครงการ หรอืกจิกรรมของ เทศบาล ในการสง่เสรมิหรอื
อนรุักษ์ศลิปะ วัฒนธรรม ประเพณีทอ้งถนิ หรอืภมูปัิญญาชาวบา้น

3 3 2 66.67 การพัฒนาในอนาคต

ไมไ่ดดํ้าเนนิการ

ในปีงบประมาณ พ.ศ

-

8

8 55. จํานวนแหลง่การเรยีนรูใ้นทอ้งถนิเกยีวกบัศลิปะ วัฒนธรรม ประเพณี 
ภมูปัิญญาทอ้งถนิ และโบราณสถาน ทไีดร้ับ การสง่เสรมิหรอืสนับสนุนจาก
 เทศบาล

1 1 -

- -

7

7

ภารกจิท ี18 การสง่เสรมิศลิปะ วฒันธรรม ภูมปิญัญาชาวบา้น และโบราณสถาน

7

7

7 51. จํานวนครังท ีเทศบาล จัดสง่อาสาสมัครป้องกนัไฟป่าเขา้รว่มอบรม
กบัหน่วยงานทเีกยีวขอ้ง

1 1

6

ดา้นท ี7 ดา้นการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม และ ดา้นท ี8 ดา้นการสง่เสรมิศลิปะ วฒันธรรม ภูมปิญัญาชาวบา้น และโบราณสถาน

ภารกจิท ี17 การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม
7

7

6 45. จํานวนโครงการ หรอืกจิกรรมของ เทศบาล ในการใหคํ้าปรกึษา และ
สนับสนุนการจัดตังกลุม่อาชพี หรอืกลุม่เกษตรกร หรอืกลุม่ตา่ง ๆ เพอื
สง่เสรมิอาชพีหรอืการสรา้งงาน

1 1 - -

-

6 44. จํานวนโครงการ หรอืกจิกรรมของ เทศบาล เพอืกระตุน้ หรอืสง่เสรมิ
การทอ่งเทยีว และการใหค้วามรูเ้กยีวกบัประวัตคิวามเป็นมาของแหลง่
ทอ่งเทยีว

1 1 - -

6

6 43. จํานวนโครงการ หรอืกจิกรรมของ เทศบาล เกยีวกบัการพัฒนา หรอื
ฟืนฟแูหลง่ทอ่งเทยีวเสอืมโทรมใหม้สีภาพทเีหมาะสม ตอ่การทอ่งเทยีว

1 1 -

6 41. จํานวนโครงการหรอืกจิกรรมท ีเทศบาล ดําเนนิการเกยีวกบัการ
สง่เสรมิอาชพี เชน่ เกษตรกรรม ประมงปศสุตัว ์หรอือาชพีใหม ่เป็นตน้

1 1 - -

ภารกจิท ี16 การสง่เสรมิเศรษฐกจิชุมชน อาชพี การทอ่งเทยีว และการลงทนุ
6 40. จํานวนโครงการท ีเทศบาล มกีารสนับสนุนงบประมาณ หรอืสนับสนุน 

สง่เสรมิอนื ๆ ใหแ้กก่ลุม่อาชพีกลุม่วสิาหกจิชมุชน กลุม่การทอ่งเทยีว ฯลฯ
 เพอืพัฒนาประสทิธภิาพการแปรรปูตลาด

1 1 - -

ภารกจิท ี15 การจดัการความขดัแยง้
5

5

ดา้นท ี6 ดา้นการสง่เสรมิเศรษฐกจิชุมชน อาชพี การทอ่งเทยีว และการลงทนุ



จํานวน รอ้ยละ จํานวน รอ้ยละ

1. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่การจัดบรกิารสาธารณะดา้นโครงสรา้งพนืฐานของ เทศบาล 90 86.54% 14 13.46%

2. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่การจัดบรกิารสาธารณะดา้นการผังเมอืงของ เทศบาล เกยีวกบัการจัดทําหรอืสนับสนุนการจัดทําผังเมอืงรวมเมอืง และการควบคมุ
การใชป้ระโยชนท์ดีนิและการพัฒนาใหเ้ป็นไปตามผังเมอืงรวมเมอืง 87 83.65% 17 16.35%

3. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่การจัดบรกิารสาธารณะดา้นสาธารณสขุ บรกิารทางสงัคม และคณุภาพชวีติของ เทศบาล 92 88.46% 12 11.54%

4. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่การจัดบรกิารสาธารณะดา้นการศกึษาของ เทศบาล 94 90.38% 10 9.62%

5. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่การจัดบรกิารสาธารณะดา้นการจัดระเบยีบชมุชน และการรักษาความสงบปลอดภัยของ เทศบาล 79 75.96% 25 24.04%

6. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่การจัดบรกิารสาธารณะดา้นการสง่เสรมิเศรษฐกจิชมุชน อาชพี การทอ่งเทยีว และการลงทนุของ เทศบาล 68 65.38% 36 34.62%

7. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่การจัดบรกิารสาธารณะดา้นการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้มของ เทศบาล 86 82.69% 18 17.31%

8. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่การจัดบรกิารสาธารณะดา้นการสง่เสรมิศลิปะ วัฒนธรรม ภมูปัิญญาชาวบา้น และโบราณสถานของ เทศบาล 85 81.73% 19 18.27%

ดา้นท ี3 ดา้นสาธารณสขุ บรกิารทางสงัคม และคณุภาพชวีติ

ดา้นท ี4 ดา้นการศกึษา

ดา้นท ี5 ดา้นการจดัระเบยีบชุมชนและการรกัษาความสงบปลอดภยั

ดา้นท ี6 ดา้นการสง่เสรมิเศรษฐกจิชุมชน อาชพี การทอ่งเทยีว และการลงทนุ

ดา้นสาธารณสขุ บรกิารทางสงัคม และคณุภาพชวีติ

ดา้นการศกึษา

สรปุผลการประเมนิความพงึพอใจของประชาชน

คาํถาม
พอใจ ปรบัปรงุ

ดา้นโครงสรา้งพนืฐาน

ดา้นท ี2 ดา้นการผงัเมอืง
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