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ขั �นตอนกําหนด
คณะกรรมการประเมนิตนเอง
ขั �นตอนที� 1
กรอกขอ้มลูพื�นฐาน
ขั �นตอนที� 2
ประเมนิการใหบ้รกิารสาธารณะ

ขั �นตอนที� 3
ประเมนิความพงึพอใจ
- แบบสอบถามความพงึพอใจ
ดาวนโ์หลดแบบรวบรวมขอ้มลูและ
คูม่อืการใชง้าน
สรปุจํานวน ผูก้รอกแบบประเมนิ
ดรูายงานผลการประเมนิตนเอง
- รายงานสาธารณะรายแหง่  
- รายงานความพงึพอใจรายแหง่  
คูม่อืนําผลการประเมนิไปใชป้ระโยชน์
กลบัสูห่นา้หลกั
ออกจากระบบ
 

   

การประเมนิมาตรฐานข ั�นตํ�าการจดับรกิารสาธารณะขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น ประจาํปี 2564

 

 

--- เลอืกแบบสํารวจทั �งหมด ---

สรปุผลการประเมนิความพงึพอใจของประชาชน

คาํถาม
พอใจ

จาํนวน รอ้ยละ
ดา้นโครงสรา้งพื�นฐาน
1. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่การพัฒนาหรอืการบํารงุรักษาถนนของ เทศบาล 136 67.66%
2. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่คณุภาพหรอืความปลอดภยัของสะพานที�ดแูลโดย เทศบาล 161 80.1%
3. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่คณุภาพหรอืความเพยีงพอของสญัญาณไฟจราจรในเขตทาง เทศบาล 154 76.62%
4. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่คณุภาพหรอืความเพยีงพอไฟสอ่งสวา่ง ในเขตทาง เทศบาล 151 75.12%
5. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่คณุภาพในการบํารงุรักษาสายทางคลองและลําธารสาธารณะระบายนํ�าในความ
รับผดิชอบของ เทศบาล ที�ไดรั้บการดแูลรักษาใหนํ้�าสามารถ ไหลผา่นไดป้กตไิมต่ดิขดั 133 66.17%

6. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่คณุภาพในการบํารงุรักษาแหลง่นํ�าสาธารณะ พื�นที�พักนํ�า หรอืแกม้ลงิในความรับ
ผดิชอบของ เทศบาล ที�ชาํรดุเสยีหายและไดรั้บการบํารงุรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพที�ใชง้านไดป้กติ 155 77.11%

7. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่คณุภาพในการบํารงุรักษาระบบสบูนํ�า เครื�องสบูนํ�า ที�อยูใ่นความรับผดิชอบของ
เทศบาล ที�ชาํรดุเสยีหายและไดรั้บการบํารงุรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพที�ใชง้านไดป้กติ 162 80.6%

8. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่คณุภาพในการบํารงุรักษาคลองสง่นํ�าที�อยูใ่นความรับผดิชอบของ เทศบาล ที�
ชาํรดุเสยีหายและไดรั้บการบํารงุรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพที�ใชง้านไดป้กติ 157 78.11%

9. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่คณุภาพในการบํารงุรักษาระบบการผลตินํ�าประปาของ เทศบาล ที�ชาํรดุเสยีหาย
และไดรั้บการบํารงุรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพที�ใชง้านไดป้กติ 173 86.07%

ดา้นผงัเมอืง
10. ความพงึพอใจของประชาชนที�มตีอ่การจัดทํา หรอืสนับสนุนการจัดทําผังเมอืง เพื�อใหม้แีผนผัง นโยบาย และ
ผังเมอืงรวม (จังหวดั/เมอืง/ชมุชน) เป็นกรอบในการพัฒนาทอ้งถิ�น 164 81.59%

11. ความพงึพอใจของประชาชนที�มตีอ่การควบคมุการใชป้ระโยชนท์ี�ดนิและการพัฒนาใหเ้ป็นไปตามผังเมอืงรวม
(จังหวดั/เมอืง/ชมุชน) 162 80.6%

ดา้นสาธารณสขุ บรกิารทางสงัคม และคณุภาพชวีติ
12. ความพงึพอใจของผูส้งูอายทุี�มปัีญหาดา้นสขุภาพ และป่วยตดิเตยีงตอ่การไดรั้บการดแูลดา้นสขุภาพจาก
เทศบาล 173 86.07%

13. ความพงึพอใจของนักบรบิาลชมุชน ที� เทศบาล มกีารสง่ เขา้รว่มอบรมกบักระทรวงสาธารณสขุหรอืหน่วยงานที�
เกี�ยวขอ้ง 177 88.06%

14. ความพงึพอใจของผูส้งูอายตุอ่การไดรั้บบรกิารสงเคราะหเ์บี�ยยงัชพีผูส้งูอายใุนเขตพื�นที� เทศบาล 185 92.04%
15. ความพงึพอใจของผูส้งูอายทุี�เขา้รว่มกจิกรรม/ชมรม/สมาคม/ศนูยบ์รกิารทางสงัคม/โรงเรยีนผูส้งูอาย ุที�
เทศบาลใหก้ารสนับสนุน 182 90.55%

16. ความพงึพอใจของผูพ้กิารที�ไดรั้บการขึ�นทะเบยีนตาม พ.ร.บ. สง่เสรมิและพัฒนาคณุภาพชวีติคนพกิาร พ.ศ.
2550 ที�ไดรั้บการสงเคราะหเ์บี�ยยงัชพีคนพกิารจาก เทศบาล 182 90.55%

17. ความพงึพอใจของผูพ้กิารยากไรท้ี�อยูใ่นภาวะพึ�งพงิที� เทศบาล เขา้ไปชว่ยเหลอืสนับสนุนหรอืประสานหน่วย
งานที�เกี�ยวขอ้งใหเ้ขา้ไปดําเนนิการ 176 87.56%

18. ความพงึพอใจของผูต้ดิเชื�อ/ผูป่้วยเอดสท์ี�ไดรั้บการสงเคราะหเ์บี�ยยงัชพีผูป่้วยเอดสจ์าก เทศบาล 182 90.55%
19. ความพงึพอใจของประชาชนในการใหบ้รกิารสํารวจสตัว ์ขึ�นทะเบยีนสตัว ์และฉีดวคัซนีสนัุขบา้ตามโครงการ
สตัวป์ลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพษิสนัุขบา้ฯ จาก เทศบาล 159 79.1%

ดา้นการศกึษา
20. ความพงึพอใจของเด็กและผูป้กครองตอ่การใหบ้รกิารศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กในสงักดั เทศบาล ที�ผา่นการประเมนิ
มาตรฐานของกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิ�น 174 86.57%

21. ความพงึพอใจของเด็กและผูป้กครองตอ่การใหบ้รกิารเด็กในศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก/อนุบาล/ประถมศกึษาของรัฐที�
ไดรั้บอาหารเสรมิ (นม) ครบถว้น จาก เทศบาล 188 93.53%

22. ความพงึพอใจของเด็กและผูป้กครองตอ่การใหบ้รกิารในศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก/อนุบาล/ประถมศกึษา ของรัฐที�ได ้
รับอาหารกลางวนัที�มคีณุคา่ทางโภชนาการครบถว้น จาก เทศบาล 185 92.04%

23. ความพงึพอใจของเด็กดอ้ยโอกาส และเด็กยากจนที�ไดรั้บการสนับสนุนดา้นการศกึษา และดา้นการเงนิจาก
เทศบาล 170 84.58%

ดา้นการจดัระเบยีบชุมชนและการรกัษาความสงบปลอดภยั
24. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่คณุภาพหรอืความปลอดภยัในการดําเนนิการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
ของ เทศบาล 165 82.09%

25. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่คณุภาพในการยตุเิรื�องราวรอ้งทกุขข์องประชาชนจากศนูยรั์บเรื�องราวรอ้งทกุข์
หรอืศนูยไ์กลเ่กลี�ยขอ้พพิาทหรอืศนูยย์ตุธิรรมชมุชน ศนูยบ์รกิารประชาชน ศนูยดํ์ารงธรรม ศนูย ์one stop service
หรอืจากชอ่งทางสื�อออนไลนอ์ื�น ๆ ฯลฯ ที�สง่ให ้เทศบาล ดําเนนิการ และไดรั้บการใหค้วามชว่ยเหลอืจาก เทศบาล
หรอืการสง่ตอ่หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งดําเนนิการตอ่

164 81.59%

ดา้นการสง่เสรมิเศรษฐกจิและชุมชน
26. ความพงึพอใจของประชาชนในการสนับสนุนงบประมาณ หรอืสนับสนุน อื�น ๆ ใหแ้กก่ลุม่อาชพี กลุม่วสิาหกจิ
ชมุชน กลุม่การทอ่งเที�ยว ฯลฯ เพื�อพัฒนาประสทิธภิาพการแปรรปูตลาด ของ เทศบาล 149 74.13%

27. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่โครงการ/กจิกรรมเกี�ยวกบัการสง่เสรมิอาชพี (เกษตรกรรม ประมง ปศสุตัว ์หรอื
อาชพีใหม ่ฯลฯ) ที� เทศบาล ไดดํ้าเนนิการ 151 75.12%

28. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่การจัดใหม้หีรอืสง่เสรมิ ศนูยแ์สดงสนิคา้ชมุชน ศนูยจํ์าหน่ายสนิคา้ ตลาดนัด
ตลาดชมุชน ถนนคนเดนิ ถนนวฒันธรรม ตลาดนํ�า ตลาดเกา่ ฯลฯ ของ เทศบาล 152 75.62%

29. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่โครงการ/กจิกรรมของ เทศบาล เกี�ยวกบัการพัฒนา หรอืฟื�นฟแูหลง่ทอ่งเที�ยว
เสื�อมโทรมใหม้สีภาพที�เหมาะสมตอ่การทอ่งเที�ยว 155 77.11%

30. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่โครงการ/กจิกรรมของ เทศบาล เพื�อกระตุน้ หรอืสง่เสรมิการทอ่งเที�ยว และการ
ใหค้วามรูเ้กี�ยวกบัประวตัคิวามเป็นมาของแหลง่ทอ่งเที�ยว 165 82.09%

31. ความพงึพอใจของประชาชนในการใหคํ้าปรกึษาและสนับสนุนการจัดตั �งกลุม่อาชพี กลุม่เกษตรกร หรอืกลุม่ตา่ง
ๆ เพื�อสง่เสรมิอาชพีหรอืการสรา้งงาน ของ เทศบาล 152 75.62%

32. ความพงึพอใจของประชาชนในการใหคํ้าปรกึษาทั �งที� เทศบาล และชอ่งทางสื�อออนไลนต์า่ง ๆ เกี�ยวกบัการ ขอ
ใบอนุญาตจดทะเบยีนพาณชิยห์รอืการสง่เสรมิการลงทนุในพื�นที� 162 80.6%

ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม
33. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่คณุภาพในการกําจัดขยะมลูฝอยที�ถกูสขุลกัษณะของ เทศบาล 167 83.08%
34. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่โครงการ/กจิกรรมในการอนุรักษ์และดแูลรักษาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ�ง
แวดลอ้ม การกําจัดนํ�าเสยี และฝุ่ น PM 2.5 ของ เทศบาล 147 73.13%

ดา้นการสง่เสรมิศลิปะ วฒันธรรม ภมูปิญัญาชาวบา้น และโบราณสถาน
35. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่โครงการ/กจิกรรมของ เทศบาล ในการสง่เสรมิหรอือนุรักษ์ศลิปะ วฒันธรรม
ประเพณีทอ้งถิ�น ภมูปัิญญาชาวบา้น และโบราณสถาน 169 84.08%
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