คู่มือ
การจัดเก็บและแบบรวบรวมข้อมูลการประเมิน
มาตรฐานขั้นต่าการจัดบริการสาธารณะ
ของเทศบาล
ประจ่าปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ส่านักงานคณะกรรมการการกระจายอ่านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ส่านักงานปลัดส่านักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ
หน้า
ส่วนที ๑

ขั้นตอนและวิธีการประเมินมาตรฐานขั้นต่าการจัดบริการสาธารณะ

๑-๒

ส่วนที ๒

การเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลตามแบบรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทัวไป
ของเทศบาล
แบบเทศบาล ๑
การเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลตามแบบรวบรวมข้อมูล
การจัดบริการสาธารณะของเทศบาล
แบบเทศบาล ๒-๑
แบบเทศบาล ๒-๒
แบบเทศบาล ๒-๓
แบบเทศบาล ๒-๔
แบบเทศบาล ๒-๕
แบบเทศบาล ๒-๖

๓

ส่วนที ๓

ส่วนที ๔

ส่วนที ๕

การเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลตามแบบประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการจัดบริหารสาธารณะของเทศบาล
แบบเทศบาล ๓
ตัวอย่างค่าสังแต่งตั้งคณะท่างานประเมินมาตรฐานขั้นต่า
การจัดบริการสาธารณะ

๔-๖
๗-๙
๑๐ - ๑๑
๑๒ - ๑๓
๑๔
๑๕
๑๖ - ๑๗
๑๘
๑๙
๒๐ - ๒๓
๒๔ - ๒๕

๑

ส่วนที ๑
ขั้นตอนและวิธีการประเมินมาตรฐานขั้นต่าการจัดบริการสาธารณะ
๑. ความน่า
สานักงานคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สานักงาน ก.ก.ถ.)
ได้พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ด้วยวิธีการ
ประเมิ น ตนเอง (Self Assessment) ที่ เ รี ย กว่ า การประเมิ น มาตรฐานขั้ น ต่ าการจั ด บริ ก ารสาธารณะ
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑.๑ เพื่อกระตุ้นให้ อปท. นาผลการประเมินไปใช้พัฒนาประสิทธิภาพประสิทธิผลของการ
จัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน ตามภารกิจหน้าที่และภารกิจที่ ได้รับการถ่ายโอนตามแผนการกระจาย
อานาจให้แก่ อปท. อย่างน้อยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
๑.๒ เพื่อให้คณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) และ
คณะอนุกรรมการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นาข้อมูลที่ได้รับจากการประเมินมาตรฐานขั้นต่าการจัดบริการสาธารณะ
ของ อปท. ไปใช้เป็นข้อมูลสาหรับการพิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน มาตรการ และแนวทางพัฒนางาน
ด้านการกระจายอานาจ การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๑.๓ เพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนภารกิจได้สนับสนุนและส่งเสริมความรู้
เทคนิควิชาการในการจัดบริการสาธารณะแก่ อปท. ให้มีผลการจัดบริการสาธารณะที่มีมาตรฐานไม่น้อยกว่า
ที่ส่วนราชการเคยดาเนินการ
๒. ขั้นตอนและวิธีการประเมินตนเอง
การประเมินมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล ตามเกณฑ์ชี้วัดและค่ามาตรฐาน
ขั้ น ต่ าการจั ด บริ ก ารสาธารณะ ด าเนิ น การโดยก าหนดให้ เ ทศบาล ใช้ ก ลไกของคณะผู้ บ ริ ห ารเทศบาล
ทาหน้าที่กากับดูแลและรับรองผลการประเมิน โดยมีขั้นตอนและวิธีการประเมินตนเอง ดังนี้
๑) แต่งตั้งคณะทางานประเมินมาตรฐานขั้นต่าการจัดบริการสาธารณะ โดยให้ผู้บริหารของ
เทศบาลหรือผู้ทาหน้าที่รักษาการ แต่งตั้งคณะทางานฯ ประกอบด้วยผู้แทนส่วนงานตามภารกิจการจัดบริการ
สาธารณะในแต่ละด้าน เพื่อรับผิดชอบในการประสานงาน เก็บและรวบรวมข้อมูล จานวน ๓ แบบหลัก คือ
(๑) แบบรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทั่วไป (แบบเทศบาล ๑)
(๒) แบบรวบรวมข้ อ มู ล การจั ด บริ ก ารสาธารณะ (แบบเทศบาล ๒) ประกอบด้ ว ย
แบบเทศบาล ๒-๑ ถึง แบบเทศบาล ๒-๖ จานวน ๖ แบบ สาหรับการรวบรวมข้อมูลการจัดบริการสาธารณะ
จานวน ๘ ด้าน
(๓) แบบรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะ (แบบเทศบาล ๓)
(โดยสามารถดาวน์โหลดและจัดพิมพ์แบบรวบรวมข้อมูลทั้ง ๓ แบบ เพื่อความสะดวก
ในการแจกจ่ายแบบรวบรวมข้อมูลแก่ส่วนงานที่เกี่ยวข้องในการบันทึกข้อมูลเบื้องต้น ได้ที่ www.odloc.go.th
ตามวิธีการที่กาหนด)

๒

๒) ดาเนิ น การประเมินตนเอง โดยให้ คณะทางานฯ ในแต่ล ะด้านรวบรวมและตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูล และมอบให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจานวน ๑ ท่าน บันทึกข้อมูลตามแบบรวบรวม
ข้อมูลที่กาหนด ลงในระบบประมวลผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่าการจัดบริการสาธารณะ
๓) ส่ ง ผลการประเมิ น ให้ ส านั ก งาน ก.ก.ถ. ทางระบบออนไลน์ ที่ www.odloc.go.th
ตามวิธีการที่กาหนด และกรุณาจัดท่าหนังสือเพือแจ้งให้ทราบว่าได้ส่งผลการประเมินให้ส่านักงาน ก.ก.ถ. แล้ว
๔) นาผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่าการจัดบริการสาธารณะเสนอผู้บริหารเทศบาล และ
รายงานที่ประชุมสภาของเทศบาล เพื่อทราบผลการปฏิบัติงานของเทศบาล (ในกรณีทีผลการประเมินต่ากว่า
ค่ามาตรฐาน เทศบาลควรจัดท่าข้อเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดบริการสาธารณะตามตัว ชี้วัดทีมีค่าต่า
กว่ามาตรฐาน ประกอบการพิจารณาของสภาฯ ด้วย)
๕) แจ้ งผลการประเมินให้ประชาชนทราบ เพื่อให้ ประชาชนรับทราบข้อมูลผลการปฏิบัติงาน
ตามเกณฑ์ชี้วัดผ่ านกระบวนการประชาคมและ/หรื อ การเผยแพร่ ประชาสั ม พันธ์บ นเว็บ ไซต์ ข องเทศบาล
หรืออื่นๆ ตามสมควร
หมายเหตุ : เมื่อสานักงาน ก.ก.ถ. ได้รับข้อมูลจากแบบประเมินตนเองจากเทศบาลทั้งประเทศ ผ่านทางระบบ
ออนไลน์เรี ยบร้ อยแล้ว ระบบประมวลผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่าการจัดบริการสาธารณะของ อปท.
จะได้ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสรุปผลการประเมินประสิ ทธิภาพประสิ ทธิผล การจัดบริการสาธารณะ
ของเทศบาล รายงาน ก.ก.ถ. เพื่อพิจารณา และเทศบาลสามารถเรียกดูส รุปผลการประเมินตนเองได้จาก
www.odloc.go.th ตามวิธีการที่กาหนด เพื่อเทศบาลนาไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการจัดบริการสาธารณะ
และการพัฒนาคุณภาพการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล ต่อไป
ผู้ประสานงาน ๑. นางสาวเนาวรัตน์ อัคคี โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๔๖๐๘ หรือ ๐๘ ๔๗๓๐ ๗๓๑๙
๒. นางสาวสิริภร ดานาคแก้ว โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๔๖๒๙ หรือ ๐๘ ๖๓๘๐ ๕๔๕๕
๓. นางสาวจรรยา แสงประเสริฐ โทร ๐ ๒๒๘๓ ๔๖๒๔ หรือ ๐๘ ๑๓๗๙ ๑๕๔๔
๔. นายมาฆะนันท์ สิงหะ โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๔๖๐๙
(กรณีมีปัญหาการใช้งานระบบประมวลผลเกณฑ์ชี้วัดฯ)

๓

ส่วนที ๒
การเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลตามแบบรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทัวไป
ของเทศบาล (แบบเทศบาล ๑)
๒.๑ การเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทัวไปของเทศบาล ตามแบบเทศบาล ๑
๒.๑.๑ ลักษณะแบบรวบรวมข้อมูล
แบบเทศบาล ๑ เป็นแบบสาหรับการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของเทศบาล ที่จะถูกนาไปใช้ใน
การวิเคราะห์เปรียบเทียบกับข้อมูลการจัดบริการสาธารณะ โดยแบบ เทศบาล ๑ ทาหน้าที่รวบรวมข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับบริบทของเทศบาล ได้แก่
๑) ข้อมูลพื้นฐาน เช่น จานวนครัวเรือน จานวนประชากร จานวนหมู่บ้าน/ชุมชน และจานวนพื้นที่
ทาการเกษตร เป็นต้น
๒) ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล เช่น ระยะทางรวม
พื้นที่รวมของถนน จานวนสะพาน จานวนสัญญานไฟจราจร ไฟส่องสว่าง จานวนสายธาร ลาคลอง แหล่งน้า
จานวนระบบสูบน้า เครื่องสูบน้า คล่องส่งน้า จานวนระบบผลิตน้าประปา เป็นต้น
๓) ข้อมูลงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต เช่น จานวนผู้สูงอายุ จานวนนักบริบาลชุมชน จานวนผู้พิการ
ผู้ยากไร้ ผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ จานวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวนเด็กในศูนย์ จานวนเด็กด้อยโอกาส เป็นต้น
๔) ข้อมูลด้านการจัดระเบียบสังคม/ชุมชน และการรัก ษาความสงบปลอดภัย เช่น จานวนเรื่องราว
ร้องทุกข์ของประชาชน
๕) ข้อมูลด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ปริมาณขยะมูลฝอย
๒.๑.๒ แหล่งข้อมูล
๑) ควรรวบรวมข้อมูลจากข้อมูลของเทศบาล ที่มีอยู่แล้ว เช่น เอกสารรายงาน แผนงาน โครงการ
หรื อข้อมูล ที่เทศบาล จั ดเก็บ รวบรวมไว้ หรือใช้การประมาณการในกรณีที่ไม่มีการรวบรวมข้อมูล ไว้ ก่ อ น
หรืออาจจะรวบรวมจากหน่วยงานอื่น และควรตรวจสอบข้อมูลให้ตรงกับความต้องการของข้อมูลที่ได้มีการระบุ
รายละเอียดและคาอธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้ด้วย เพื่อความถูกต้องและแม่นยา ซึ่งจะมีผลต่อผลการประเมิน
ระดับประสิทธิภาพประสิทธิผลของเทศบาล โดยข้อมูลทีใช้จะเป็นข้อมูลการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒) ในกรณีที่เทศบาล ไม่มีบริการสาธารณะตามช่องรายการข้อมูล ในแบบเทศบาล ๑ หมายถึง
ในเขตพื้นที่เทศบาล ไม่มีโครงสร้างพื้นฐานสาหรับการจัดบริการสาธารณะนั้น หรือ เทศบาล มีโครงสร้าง
พื้นฐานแต่ไม่เคยมีการจัดบริการสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานนั้นแล้วแต่กรณี ในการบันทึกข้อมูล
การจัดบริการสาธารณะของรายการข้อมูลนั้นหรือตัวชี้วัดนั้น ขอให้บันทึกข้อมูลที่ ช่องไม่มีบริการสาธารณะ
เท่านั้ น ห้า มลงจ่ านวน 0 (หรื อ 0.00 หรื อ อืนๆ เช่น -) ในช่องจ่านวน โดยเด็ดขาด เพราะ จะทาให้ การ
ประมวลผลข้อมูลของเทศบาลของท่านมีความผิดพลาด
๒.๒ แบบข้อมูลพื้นฐานทัวไปของเทศบาล หรือ แบบเทศบาล ๑

๔

แบบ เทศบาล 1
แบบรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของเทศบาล
(1)

(2)

(3)

(4)

ที่

รายการข้อมูล

คาอธิบาย

หน่วย

ระบุระยะทางรวมของถนนในความรับผิดชอบทั้งหมดของ
เทศบาล (ทั้งถนนที่รับโอนและถนนที่ เทศบาล สร้างเอง)
ที่ลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นแล้ว
ระบุพื้นที่ความชารุดเสียหายรวมของถนนในความรับผิดชอบ
ทั้งหมดของ เทศบาล (ทั้งถนนที่รับโอนและถนนที่ เทศบาล
สร้ า งเอง) ที่ ล งทะเบี ย นทางหลวงท้ อ งถิ่ น แล้ ว ที่ ไ ด้ มี ก าร
สารวจพื้นที่ความชารุดเสียหาย
ระบุจานวนสะพานทีอ่ ยู่ในรับผิดชอบของ เทศบาล
ระบุพื้นที่ความชารุดเสียหายของสะพานที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของ เทศบาล ที่ได้มีการสารวจพื้นที่ความชารุด
เสียหาย
ระบุจานวนสัญญาณไฟจราจรที่อยู่ในความรับผิดชอบในเขต
ทางของ เทศบาล
ระบุจานวนสัญญาณไฟจราจรที่อยู่ในความรับผิดชอบในเขต
ทางของ เทศบาลที่ชารุดเสียหาย
ระบุจานวนไฟส่องสว่างที่อยู่ในความรับผิดชอบในเขตทาง
ของ เทศบาล
ระบุจานวนไฟส่องสว่างที่อยู่ในความรับผิดชอบในเขตทาง
ของ เทศบาล ที่ขารุดเสียหาย
ระบุจานวนสายทางคลองและลาธารสาธารณะระบายน้าใน
ความรับผิดชอบของ เทศบาล
ระบุจานวนสายทางคลอง และลาธารสาธารณะระบายน้าใน
ความรับผิดชอบของ เทศบาล ที่น้าไม่สามารถไหลผ่านได้

กม.

1
1.1

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ระยะทางรวมของถนนในความรับผิดชอบทั้งหมดของ
เทศบาล ที่ลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นแล้ว

1.2

ถนนในความรับผิดชอบทั้งหมดของ เทศบาล ที่ลงทะเบียน
ทางหลวงท้องถิ่นแล้ว ที่ได้มีการสารวจพื้นที่ความชารุด
เสียหาย

1.3
๑.๔

จานวนสะพานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ เทศบาล

สะพานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ เทศบาล ที่ได้มีการ
สารวจพื้นที่ความชารุดเสียหาย
1.5 จานวนสัญญาณไฟจราจรที่อยู่ในความรับผิดชอบในเขต
ทางของ เทศบาล
1.6 จานวนสัญญาณไฟจราจรที่อยู่ในความรับผิดชอบในเขต
ทางของ เทศบาลที่ชารุดเสียหาย
1.7 จานวนไฟส่องสว่างที่อยู่ในความรับผิดชอบในเขตทางของ
เทศบาล
1.8 จานวนไฟส่องสว่างที่อยู่ในความรับผิดชอบในเขตทางของ
เทศบาล ที่ขารุดเสียหาย
1.9 จานวนสายคลองและลาธารสาธารณะระบายน้าในความ
รับผิดชอบของ เทศบาล
1.10 จานวนสายทางคลองและลาธารสาธารณะระบายน้าใน
ความรับผิดชอบของ เทศบาล ที่น้าไม่สามารถไหลผ่านได้
ปกติ
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1.11 จานวนแหล่งน้าสาธารณะ พื้นที่พักน้าหรือแก้มลิงในความ
รับผิดชอบของ เทศบาล
1.12 จานวนแหล่งน้าสาธารณะ พื้นที่พักน้าหรือแก้มลิงในความ
รับผิดชอบของ เทศบาล ที่ชารุดเสียหาย
1.13 จานวนระบบสูบน้า/เครื่องสูบน้าที่อยู่ในความรับผิดชอบ
อง เทศบาล
1.14 จานวนระบบสูบน้า/เครื่องสูบน้าที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของ เทศบาล ที่ชารุดเสียหาย
1.15 จานวนคลองส่งน้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของ เทศบาล
1.16 จานวนคลองส่งน้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของ เทศบาล ที่
ชารุดเสียหาย
1.17 จานวนของระบบการผลิตน้าประปาของ เทศบาล
1.18 จานวนของระบบการผลิตน้าประปาของ เทศบาล ที่ชารุด
เสียหาย เช่น เสียหายตามสภาพการใช้งานของอุปกรณ์
หรือขาดบุคลากร งบประมาณ เป็นต้น
๒ ด้านการผังเมือง
3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต
3.1 จานวนผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสุขภาพ และป่วยติดเตียง
ทั้งหมดในพื้นที่
3.2 จานวนนักบริบาลชุมชนของ เทศบาล
3.3 จานวนผู้สูงอายุทั้งหมดที่มีสิทธิ์ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ เทศบาล
3.4 จานวนผู้สูงอายุทั้งหมดในเขต เทศบาล
3.5 จานวนผู้พกิ ารทั้งหมดในเขตพื้นที่ เทศบาล

ปกติ เช่น ลาน้าตื้นเขิน มีปริมาณผักตบชวาจานวนมาก
ขวางทางน้า เป็นต้น
ระบุจานวนแหล่งน้าสาธารณะ พื้นที่พักน้า หรือแก้มลิงใน
ความรับผิดชอบของ เทศบาล
ระบุจานวนแหล่งน้าสาธารณะ พื้นที่พักน้า หรือแก้มลิงใน
ความรับผิดชอบของ เทศบาล ที่ชารุดเสียหาย
ระบุ จ านวนระบบสู บ น้ า/เครื่ อ งสู บ น้ า ที่ อ ยู่ ใ นความ
รับผิดชอบของ เทศบาล
ระบุ จ านวนระบบสู บ น้ า/เครื่ อ งสู บ น้ า ที่ อ ยู่ ใ นความ
รับผิดชอบของ เทศบาล ที่ชารุดเสียหาย
ระบุจานวนคลองส่งน้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของ เทศบาล
(รวมถึงคลองชลประทาน คลองส่งน้าเพื่อการเกษตร คลอง
ระบายน้า เป็นต้น)
ระบุจานวนคลองส่งน้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของ เทศบาล
ที่ชารุดเสียหาย (รวมถึงคลองชลประทาน คลองส่งน้าเพื่อ
การเกษตร คลองระบายน้า เป็นต้น)
ระบุจานวนของระบบการผลิตน้าประปาของ เทศบาล
ระบุจานวนของระบบการผลิตน้าประปาของ เทศบาล ที่
ชารุดเสียหาย เช่น เสียหายตามสภาพการใช้งานของอุปกรณ์
หรือขาดบุคลากร งบประมาณ เป็นต้น
ระบุจานวนผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสุขภาพและป่วยติดเตียง
ทั้งหมดในพื้นที
ระบุจานวนนักบริบาลชุมชนในพื้นที่ เทศบาล
ระบุจานวนผู้สูงอายุทั้งหมดที่มีสิทธิ์ได้รบั การสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ เทศบาล
ระบุจานวนผู้สูงอายุทั้งหมดในเขต เทศบาล
ระบุจานวนผูพ้ ิการทั้งหมดในเขตพื้นที่ เทศบาล
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3.6
3.7
3.8
4
4.1
4.๒
4.3
5
5.1
5.2

6
7
7.1
8

จานวนผู้พกิ ารยากไร้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงที่สมควรได้รับการ ระบุจานวนผูพ้ ิการยากไร้ที่อยู่ในภาวะพึง่ พิงที่สมควรได้รับ
ช่วยเหลือจาก เทศบาล
การช่วยเหลือจาก เทศบาล
จานวนผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ทั้งหมดในเขตพื้นที่ เทศบาล ระบุจานวนผู้ติดเชื้อ/ผู้ปว่ ยเอดส์ทั้งหมดในเขตพื้นที่ เทศบาล
จานวนสัตว์ทั้งหมดในเขตพื้นที่ เทศบาล ที่ต้องได้รับการ ระบุจานวนสัตว์ทั้งหมดในเขตพื้นที่ เทศบาล ที่ต้องได้รับการ
สารวจ/ขึ้นทะเบียนสัตว์/ฉีดวัคซีนสุนัขบ้า ตามโครงการ
สารวจ ขึ้นทะเบียนสัตว์ และฉีดวัคซีนสุนัขบ้า ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ
ด้านการศึกษา
จานวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งหมดในสังกัด เทศบาล
ระบุจานวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งหมดในสังกัด เทศบาล
จ านวนเด็ ก ทั้ ง หมดในศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก /อนุ บ าล/ ระบุ จ านวนเด็ ก ทั้ ง หมดในศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก /อนุ บ าล/
ประถมศึกษา ของรัฐ
ประถมศึกษา ของรัฐ
จานวนเด็กด้อยโอกาส เด็กยากจน ทั้งหมดในพื้นที่
ระบุจานวนเด็กด้อยโอกาส เด็กยากจน ทั้งหมดในพื้นที่
ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย
จานวนประชากรในพื้นที่ เทศบาล
ระบุจานวนประชากร ในพื้นที่ เทศบาล
จ านวนเรื่ อ งราวร้ อ งทุ ก ข์ ข องประชาชนจากศู น ย์ รั บ ระบุ จ านวนเรื่ อ งราวร้ อ งทุ ก ข์ ข องประชาชนจากศู น ย์ รั บ
เรื่องราว ร้องทุกข์ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทศูนย์ยุติธรรม เรื่องราวร้องทุกข์ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ชุมชน ศูนย์บริการประชาชน ศูนย์ดารงธรรม ศูนย์ one ศู น ย์ บ ริ ก ารประชาชนศู น ย์ ด ารงธรรม ศู น ย์ one stop
stop service หรือจากช่องทางสื่อออนไลน์อื่น ๆ ฯลฯ ที่ service หรือ จากช่อ งทางสื่อ ออนไลน์อื่ น ๆ ฯลฯ ที่ส่งให้
ส่งให้ เทศบาล ดาเนินการ
เทศบาล ดาเนินการ
ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุน
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมดในพื้นที่ เทศบาล
ระบุจานวนปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมดในพื้นที่ เทศบาล
ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน

คน
คน
ตัว

แห่ง
คน
คน
คน
เรื่อง

ตัน

(5)
ข้อมูล
ณ ปี 2563

(6)
แหล่งข้อมูล
เทศบาล
จากแหล่งอื่น
เอง
( )
( )

(7)
ไม่มีบริการสาธารณะ
( )

๗

ส่วนที ๓
การเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลตามแบบรวบรวมข้อมูลการจัดบริการสาธารณะ
ของเทศบาล
(แบบเทศบาล ๒-๑ ถึง แบบเทศบาล ๒-๖)
๓.๑ การเก็บรวบรวมข้อมูลการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล ตามแบบเทศบาล ๒
๓.๑.๑ ลักษณะแบบรวบรวมข้อมูล
แบบเทศบาล ๒ เป็นแบบสาหรับการจัดเก็บข้อมูลการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล สาหรับใช้
เพื่อการวิเคราะห์และประเมินมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ โดยครอบคลุมผลการปฏิบัติงานด้านการ
ให้บริการสาธารณะของเทศบาล จานวน ๘ ด้าน จานวน ๓๗ ตัวชี้วัด ดังนี้
๑) แบบเทศบาล ๒-๑ : แบบรวบรวมข้อมูลการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และด้านผังเมือง
๒) แบบเทศบาล ๒-๒ : แบบรวบรวมข้อมูลการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล ด้านสาธารณสุ ข
บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต
๓) แบบเทศบาล ๒-๓ : แบบรวบรวมข้อมูลการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล ด้านการศึกษา
๔) แบบเทศบาล ๒-๔ : แบบรวบรวมข้อมูลการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย
๕) แบบเทศบาล ๒-๕ : แบบรวบรวมข้อมูลการจัดบริ การสาธารณะของเทศบาล ด้านการส่งเสริม
เศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุน
๖) แบบเทศบาล ๒-๖ : แบบรวบรวมข้อมูลการจั ดบริ การสาธารณะของเทศบาล ด้านการจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน
๓.๑.๒ แหล่งข้อมูล
๑) ควรรวบรวมข้อมูลจากข้อมูลของเทศบาล ที่มีอยู่แล้ว เช่น เอกสารรายงาน แผนงาน โครงการ
หรื อข้อมูล ที่เทศบาล จั ดเก็บ รวบรวมไว้ หรือใช้การประมาณการในกรณีที่ไม่มีการรวบรวมข้อมูล ไว้ ก่ อ น
หรืออาจจะรวบรวมจากหน่วยงานอื่น และควรตรวจสอบข้อมูลให้ตรงกับความต้องการของข้อมูลที่ได้มีการระบุ
รายละเอียดและคาอธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้ด้วย เพื่อความถูกต้องและแม่นยา ซึ่งจะมีผลต่อผลการประเมิน
ระดับประสิทธิภาพประสิทธิผลของเทศบาล โดยข้อมูลทีใช้จะเป็นข้อมูลการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒) ในกรณีที่เทศบาล ไม่มีบริการสาธารณะตามช่องรายการข้อมูล ในแบบเทศบาล ๒ หมายถึง
ในเขตพื้นที่เทศบาล ไม่มีโครงสร้างพื้นฐานสาหรับการจัดบริการสาธารณะนั้น ขอให้บันทึกข้อมูลทีช่องไม่มี
บริการสาธารณะ หรือ ในกรณีที่เทศบาลไม่เคยมีการจัดบริการสาธารณะนั้น แล้วแต่กรณี

๘

๓) ในกรณีที่เทศบาล ไม่ได้ดาเนินการตามช่องรายการข้อมูลในแบบเทศบาล ๒ หมายถึง ในเขต
พื้นที่เทศบาล มีโครงสร้างพื้นฐานสาหรับการจัดบริการสาธารณะ แต่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไม่มีการ
จั ดบริ การสาธารณะที่เกี่ย วกับโครงสร้ างพื้นฐานนั้น เช่น เทศบาลมีถนนคอนกรีตและลาดยางในพื้นที่ แต่ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไม่ได้มีการบารุงรักษา เนื่องจากไม่ได้จัดสรรงบประมาณ หรือ ไม่มีบุคลากรในการ
ดาเนินการ เป็นต้น โดยขอให้บันทึกข้อมูลทีช่องไม่ได้ด่าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เท่านั้น ทั้งนี้
ห้ามลงจ่านวน 0 (หรือ 0.00 หรือ อืนๆ เช่น -) ในช่องจ่านวนโดยเด็ดขาด เพราะจะทาให้การประมวลผล
ข้อมูลของเทศบาลของท่านมีความผิดพลาด
(หมายเหตุ ถ้าท่านลงรายการข้อมูลเป็ น ไม่มีบริการสาธารณะ ในแบบรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทั่วไป หรือ
แบบเทศบาล ๑ แล้ว รายการข้อมูลนั้นจะไม่ปรากฏในแบบเทศบาล ๒)
๔) ในกรณีที่เทศบาล ไม่มีความจาเป็นที่จะดาเนินการตามช่องรายการข้อมูลในแบบเทศบาล ๒
หมายถึง ในเขตพื้นที่เทศบาล มีโครงสร้างพื้นฐานสาหรับการจัดบริการสาธารณะ แต่ ในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ ไม่มีความจาเป็นในการจัดบริการสาธารณะที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานนั้น เช่น เทศบาลมีถนนคอนกรีต
และลาดยางในพื้นที่ แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไม่ได้มีการบารุงรักษา เนื่องจากในปีงบประมาณก่อนหน้านั้น
อาจทาการบ ารุ งรั กษาเรี ย บร้ อยแล้ ว หรือ ถนนคอนกรีตและลาดยางนั้น อยู่ ในสภาพที่ส ามารถใช้ง านได้
ตามปกติ จึงไม่มีความจาเป็นต้องบารุงรักษาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้น โดยขอให้บันทึกข้อมูลที
ช่ อ งไม่ มี ค วามจ่ า เป็ น ที จะด่ า เนิ น การในปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เท่ า นั้ น ทั้ ง นี้ ห้ า มลงจ่ า นวน 0
(หรือ 0.00 หรือ อืนๆ เช่น -) ในช่องจ่านวนโดยเด็ดขาด เพราะจะทาให้การประมวลผลข้อมูลของเทศบาล
ของท่านมีความผิดพลาด
(หมายเหตุ ถ้าท่านลงรายการข้อมูลเป็ น ไม่มีบริการสาธารณะ ในแบบรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทั่วไป หรือ
แบบเทศบาล ๑ แล้ว รายการข้อมูลนั้นจะไม่ปรากฏในแบบเทศบาล ๒)
๓.๒ แบบข้อมูล การจั ด บริ การสาธารณะของเทศบาล (แบบเทศบาล ๒) ประกอบด้วยรายการข้อมู ล
การจัดบริการสาธารณะจ่านวน ๘ ด้าน ๓๗ ตัวชี้วัด ดังนี้
ด้านที ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ( ๙ ตัวชี้วัด) แบบเทศบาล ๒-๑
ภารกิจที ๑ การบารุงรักษาถนน
๑
ตัวชี้วัด
ภารกิจที ๒ การบารุงรักษาสะพาน
๑
ตัวชี้วัด
ภารกิจที ๓ สัญญาณไฟจราจร และไฟส่องสว่าง
๒
ตัวชี้วัด
ภารกิจที ๔ คลอง ลาธาร แหล่งน้า และระบบสูบน้า
๔
ตัวชี้วัด
ภารกิจที ๕ ระบบประปา
๑
ตัวชี้วัด
ด้านที ๒ ด้านการผังเมือง (๒ ตัวชี้วัด) แบบเทศบาล ๒-๑
ภารกิจที ๖ การผังเมือง
๒
ตัวชี้วัด

๙

ด้านที ๓ ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต (๘ ตัวชี้วัด) แบบเทศบาล ๒-๒
ภารกิจที ๗ การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
๔
ตัวชี้วัด
ภารกิจที ๘ การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ
๒
ตัวชี้วัด
ภารกิจที ๙ การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์
๑
ตัวชี้วัด
ภารกิจที ๑๐ การสาธารณสุขมูลฐาน
๑
ตัวชี้วัด
ด้านที ๔ ด้านการศึกษา (๔ ตัวชี้วัด) แบบเทศบาล ๒-๓
ภารกิจที ๑๑ การพัฒนาการศึกษา
๔
ตัวชี้วัด
ด้านที ๕ ด้านการจัดระเบียบชุมชน และการรักษาความสงบปลอดภัย (๔ ตัวชี้วัด) แบบเทศบาล ๒-๔
ภารกิจที ๑๒ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒
ตัวชี้วัด
ภารกิจที ๑๓ การจัดการความขัดแย้ง
๒
ตัวชี้วัด
ด้านที ๖ ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเทียว และการลงทุน (๗ ตัวชี้วัด) แบบเทศบาล ๒-๕
ภารกิจที ๑๔ การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว
๗
ตัวชี้วัด
และการลงทุน
ด้านที ๗ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม (๒ ตัวชี้วัด) แบบเทศบาล ๒-๖
ภารกิจที ๑๕ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒
ตัวชี้วัด
ด้านที ๘ ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน (๑ ตัวชี้วัด) แบบเทศบาล ๒-๖
ภารกิจที ๑๖ การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน
๑
ตัวชี้วัด
และโบราณสถาน

๑๐

แบบ เทศบาล 2-1
แบบรวบรวมข้อมูลการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านการผังเมือง
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

ที่

รายการข้อมูล

คาอธิบาย

หน่วย

จานวน

1
๑.๑

2
2.1
3
3.1
3.2
4
4.1

4.๒

ภารกิจที่ 1 การบารุงรักษาถนน
ถนนในความรับผิดชอบทั้งหมด ของ เทศบาล ที่ ระบุพื้นที่ความชารุดเสียหายรวมของถนนในความ
ลงทะเบี ย น ทางหลวงท้ อ งถิ่ น แล้ ว ที่ ไ ด้ รั บ การ รับผิดชอบทั้งหมดของ เทศบาล (ทั้งถนนที่รับโอน
บารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ
และถนนที่ เทศบาล สร้า งเอง) ที่ลงทะเบี ย นทาง
หลวงท้องถิ่นแล้ว และได้รับการบารุงรักษาให้อยู่ใน
สภาพที่ใช้งานได้ปกติ
ภารกิจที่ 2 การบารุงรักษาสะพาน
สะพานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ เทศบาล ที่
ระบุพื้นที่ความชารุดเสียหายรวมของสะพานที่อยู่
ชารุดเสียหาย ที่ได้รับการบารุงรักษาให้อยู่ในสภาพ ในความรับผิดชอบของ เทศบาล ที่ชารุดเสียหาย
ที่ใช้งานปกติ
ที่ได้รับการบารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ
ภารกิจที่ 3 สัญญาณไฟจราจร และไฟส่องสว่าง
จานวนสัญญาณไฟจราจรในความรับผิดชอบในเขต ระบุ จ านวนสั ญ ญาณไฟจราจรที่ อ ยู่ ใ นความ
ทางของ เทศบาล ที่ ช ารุ ด เสี ย หายที่ ไ ด้ รั บ การ รับผิดชอบในเขตทางของ เทศบาล ที่ชารุดเสียหาย
บารุงรักษาให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ปกติ
ที่ได้รับการบารุงรักษาให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ปกติ
จ านวนไฟส่ อ งสว่ า งในความรั บ ผิ ด ชอบของ ระบุจานวนไฟส่องสว่างที่อยู่ในความรับผิดชอบใน
เทศบาล ที่ชารุดเสียหายและได้รับการบารุงรักษา เขตทางของเทศบาล ที่ชารุดเสียหาย และได้รับการ
ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ปกติ
บารุงรักษาให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ปกติ
ภารกิจที่ 4 คลอง ลาธาร แหล่งน้า และระบบสูบน้า
จานวนสายทางคลองและลาธารสาธารณะระบาย ระบุ จ านวนสายทางคลองและล าธารสาธารณะ
น้า ในความรับผิดชอบของ เทศบาล ที่ได้รับการ ระบายน้าในความรับผิดชอบของ เทศบาล ได้รับ
ดูแลรักษาให้น้าสามารถไหลผ่านได้ปกติไม่ติดขัด
การดู แ ลรั ก ษาให้ น้ าสามารถไหลผ่ า นได้ ป กติ ไ ม่
ติดขัด
จานวนแหล่งน้าสาธารณะ พื้นที่พักน้า หรือแก้มลิง ระบุ จ านวนแหล่งน้าสาธารณะ พื้นที่พัก น้า หรือ
ในความรั บ ผิ ด ชอบของ เทศบาล ที่ ไ ด้ รั บ การ แก้มลิงในความรับผิดชอบของ เทศบาล ที่ได้รับการ
บารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ
บารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ

ตร.ม.

ตร.ม.

จุด
จุด

สาย

แห่ง

(6)
งบประมาณ
พ.ศ. 25๖3

(7)*
รูปแบบ
( )

(8)
(9)
ไม่ได้ดาเนินการ ไม่มีความจาเป็นที่
ในปีงบประมาณ
จะดาเนินการ
พ.ศ. 25๖3
ในปีงบประมาณ
( )
พ.ศ. 25๖3
( )

(๑๐)
ไม่มีบริการ
สาธารณะ
( )

๑๑

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

ที่

รายการข้อมูล

คาอธิบาย

หน่วย

จานวน

4.๓

จ านวนระบบสู บ น้ า เครื่ อ งสู บ น้ า ที่ อ ยู่ ใ นความ
รับผิดชอบของ เทศบาล ที่ได้ รับการบารุงรักษา
ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ
จ านวนคลองส่ ง น้ าที่ อ ยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของ
เทศบาล ที่ได้รับการบารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้
งานได้ปกติ

ระบุจานวนระบบสูบน้า เครื่องสูบน้า ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของ เทศบาล ที่ได้รับการบารุงรักษาให้
อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ
ระบุจานวนคลองส่งน้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
เทศบาล ที่ได้รับการบารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้
งานได้ปกติ (รวมถึงคลองชลประทาน คลองส่งน้า
เพื่อการเกษตร คลองระบายน้า เป็นต้น)

เครื่อง

ระบุจานวนระบบการผลิตน้าประปาของ เทศบาล
ที่ได้รับการบารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ

แห่ง

ระบุจานวนโครงการที่ เทศบาล มีการจัดทา หรือ
สนับสนุนการจัดทาผังเมือง เพื่อให้มีแผนผังนโยบาย
และผังเมืองรวม (จังหวัด/เมือง/ชุมชน) เป็นกรอบ
ในการพัฒนาท้องถิ่น
ระบุจานวนโครงการที่ เทศบาล มีการควบคุมการใช้
ประโยชน์ที่ดินและการพัฒนาให้เป็นไปตามผังเมือง
รวม (จังหวัด/เมือง/ชุมชน)

โครงการ

4.4

5
5.1
6
6.๑

6.๒

ภารกิจที่ 5 ระบบประปา
จ านวนระบบการผลิตน้าประปาของ เทศบาล ที่
ได้รับการบารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ
ภารกิจที่ 6 การผังเมือง
เทศบาล มีก ารจั ดทาหรือ สนับ สนุนการจั ด ท าผั ง
เมื อ ง เพื่ อ ให้ มี แ ผนผั ง นโยบายและผั ง เมื อ งรวม
(จั ง หวั ด /เมื อ ง/ชุ ม ชน) เป็ น กรอบในการพั ฒ นา
ท้องถิ่น
เทศบาล มีการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินและการ
พั ฒนาให้ เป็ นไปตามผั งเมื องรวม (จั งหวั ด/เมื อง/
ชุมชน)

(6)
งบประมาณ
พ.ศ. 25๖3

แห่ง

โครงการ

หมายเหตุ : (7)* รูปแบบประกอบด้วย 1. อปท. ดาเนินการเอง 2. ทาร่วมกับท้องถิ่น 3. จ้างเหมา 4.ทาร่วมกับส่วนราชการ 5. สัมปทาน

(7)*
รูปแบบ
( )

(8)
(9)
ไม่ได้ดาเนินการ ไม่มีความจาเป็นที่
ในปีงบประมาณ
จะดาเนินการ
พ.ศ. 25๖3
ในปีงบประมาณ
( )
พ.ศ. 25๖3
( )

(๑๐)
ไม่มีบริการ
สาธารณะ
( )

๑๒

แบบ เทศบาล 2-2
แบบรวบรวมข้อมูลการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล
ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

ที่

รายการข้อมูล

คาอธิบาย

หน่วย

จานวน

๗
๗.1
7.2
7.3
7.4

8.1

8.2

9.1

ภารกิจที่ ๗ การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
จานวนผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสุขภาพ และป่วย ระบุจานวนจานวนผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสุขภาพ และ
ติดเตียงที่ได้รับการดูแลด้านสุขภาพจาก เทศบาล ป่วยติดเตียงที่ได้รับการดูแลด้านสุขภาพจาก เทศบาล
เทศบาล มีการส่งนักบริบาลชุมชนเข้าร่วมอบรม เทศบาล มีการส่งนักบริบาลชุมชนเข้าร่วมอบรมกับ
กั บ กระทรวงสาธารณสุ ข หรื อ หน่ ว ยงานที่ กระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวข้อง
จานวนผู้สูงอายุที่ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ระบุจานวนผู้สูงอายุที่ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ เทศบาล
ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ เทศบาล
จ านวนผู้ สู ง อายุ ที่ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม/ชมรม/ ระบุ จ านวนผู้ สู ง อายุ ที่ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม/ชมรม/
สมาคม/ศูนย์บริการทางสังคม/โรงเรียนผู้สูงอายุ สมาคม/ศูนย์บ ริการทางสังคม/โรงเรีย นผู้สูงอายุ ที่
ที่ เทศบาล ให้การสนับสนุน
เทศบาล ให้การสนับสนุน
ภารกิจที่ 8 การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ
จ านวนผู้ พิ ก ารที่ ไ ด้ รั บ การ ขึ้ น ทะเบี ย นตาม ระบุจานวนผู้พิการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตาม พ.ร.บ.
พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2550 และได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ และได้ รั บ การสงเคราะห์ เ บี้ ย ยั ง ชี พ คนพิ ก ารจาก
คนพิการจาก เทศบาล
เทศบาล
จ านวนผู้ พิ ก ารยากไร้ ที่ อ ยู่ ใ นภาวะพึ่ ง พิ ง ที่ ระบุ จ านวนผู้ พิ ก ารยากไร้ ที่ อ ยู่ ใ นภาวะพึ่ ง พิ ง ที่
เทศบาล เข้าไปช่วยเหลือสนับสนุนหรือประสาน เทศบาล เข้ า ไปช่ ว ยเหลื อ สนั บ สนุ น หรื อ ประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าไปดาเนินการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าไปดาเนินการ
ภารกิจที่ 9 การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยเอดส์
จานวนผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการสงเคราะห์ ระบุจานวนผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

คน
ครั้ง
คน
คน

คน

คน

คน

(6)
งบประมาณ
พ.ศ. 25๖3

(7)*
รูปแบบ
( )

(8)
(9)
ไม่ได้ดาเนินการ ไม่มีความจาเป็นที่
ในปีงบประมาณ
จะดาเนินการ
พ.ศ. 25๖3
ในปีงบประมาณ
( )
พ.ศ. 25๖3
( )

(๑๐)
ไม่มีบริการ
สาธารณะ
( )

๑๓

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

ที่

รายการข้อมูล

คาอธิบาย

หน่วย

จานวน

10.1

ภารกิจที่ 10 การสาธารณสุขมูลฐาน
จานวนสัตว์ได้รับการสารวจ/ขึ้นทะเบียนสัตว์/ฉีด ระบุจานวนสัตว์ได้รับการสารวจ/ขึ้นทะเบียนสัตว์/ฉีด
วัคซีนสุนัข บ้ า ตามโครงการสัตว์ป ลอดโรค คน วัคซีนสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ
จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ

(6)
งบประมาณ
พ.ศ. 25๖3

ตัว

หมายเหตุ : (7)* รูปแบบประกอบด้วย 1. อปท. ดาเนินการเอง 2. ทาร่วมกับท้องถิ่น 3. จ้างเหมา 4.ทาร่วมกับส่วนราชการ 5. สัมปทาน

(7)*
รูปแบบ
( )

(8)
(9)
ไม่ได้ดาเนินการ ไม่มีความจาเป็นที่
ในปีงบประมาณ
จะดาเนินการ
พ.ศ. 25๖3
ในปีงบประมาณ
( )
พ.ศ. 25๖3
( )

(๑๐)
ไม่มีบริการ
สาธารณะ
( )

๑๔

แบบ เทศบาล 2-๓
แบบรวบรวมข้อมูลการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล
ด้านการศึกษา
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

ที่

รายการข้อมูล

คาอธิบาย

หน่วย

จานวน

11
11.๑

ภารกิจที่ 11 การพัฒนาการศึกษา
จานวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาล ที่ผ่าน
การประเมินมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
จ า นว นเด็ ก ในศู น ย์ พั ฒ นา เด็ ก เล็ ก /อ นุ บ าล/
ประถมศึ ก ษา ของรั ฐ ที่ ไ ด้ รั บ อาหารเสริ ม (นม)
ครบถ้วน
จ า นว นเด็ ก ในศู น ย์ พั ฒ นา เด็ ก เล็ ก /อ นุ บ าล/
ประถมศึกษา ของรัฐที่ได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณค่า
ทางโภชนาการครบถ้วน
จ านวนเด็ ก ด้ อ ยโอกาส เด็ ก ยากจน ที่ ไ ด้ รั บ การ
สนั บ สนุ น ด้ า นการศึ ก ษาและด้ า นการเงิ น จาก
เทศบาล

ระบุจานวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาล ที่
ผ่ า นการประเมิ น มาตรฐานของกรมส่ ง เสริ ม การ
ปกครองท้องถิ่น
ระบุ จ านวนเด็ ก ในศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก /อนุ บ าล/
ประถมศึ ก ษา ของรั ฐ ที่ ไ ด้ รั บ อาหารเสริ ม (นม)
ครบถ้วน
ระบุ จ านวนเด็ ก ในศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก /อนุ บ าล/
ประถมศึ ก ษา ของรั ฐ ที่ ไ ด้ รั บ อาหารกลางวั น ที่ มี
คุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน
ระบุจานวนเด็กด้อยโอกาส เด็กยากจน ที่ได้รับการ
สนั บ สนุ น ด้ า นการศึ ก ษาและด้ า นการเงิ น จาก
เทศบาล

แห่ง

11.๒
11.๓
11.๔

(6)
งบประมาณ
พ.ศ. 25๖3

คน
คน
คน

หมายเหตุ : (7)* รูปแบบประกอบด้วย 1. อปท. ดาเนินการเอง 2. ทาร่วมกับท้องถิ่น 3. จ้างเหมา 4.ทาร่วมกับส่วนราชการ 5. สัมปทาน

(7)*
รูปแบบ
( )

(8)
ไม่ได้ดาเนินการ
ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 25๖3
( )

(9)
ไม่มีความจาเป็นที่
จะดาเนินการใน
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 25๖3
( )

(๑๐)
ไม่มีบริการ
สาธารณะ
( )

๑๕

แบบ เทศบาล 2-๔
แบบรวบรวมข้อมูลการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล
ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

ที่

รายการข้อมูล

คาอธิบาย

หน่วย

จานวน

ภารกิจที่ 12 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
12.1 เทศบาล มีก ารจั ดทาแผนป้ องกันและบรรเทาสา ระบุ จ านวนแผนป้ อ งกันและบรรเทาสาธารณภั ย
ธารณภัยประเภทสาคัญที่เกิดขึ้นในพื้นที่
ประเภทส าคั ญ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในพื้ น ที่ ที่ เ ทศบาลได้
ดาเนินการ
12.2 จานวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ระบุจานวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
ที่ เทศบาล สนับสนุนให้จัดตั้งขึ้น
พร.) ที่ เทศบาล สนับสนุนให้จัดตั้งขึ้น
13 ภารกิจที่ 13 การจัดการความขัดแย้ง
13.1 เทศบาล จัดให้มีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์หรือศูนย์ ระบุจานวนศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์หรือศูนย์ไกล่
ไกล่ เ กลี่ ย ข้ อ พิ พ าทหรื อ ศู น ย์ ยุ ติ ธ รรมชุ ม ชน เกลี่ยข้อพิพาทหรือศูนย์ยุติธรรมชุมชน ศูนย์บริการ
ศูนย์บ ริก ารประชาชนศูนย์ดารงธรรม ศูนย์ one ประชาชนศูนย์ดารงธรรม ศูนย์ one stop service
stop service หรือ จากช่องทางสื่อ ออนไลน์อื่น ๆ หรือจากช่องทางสื่อออนไลน์อื่น ๆ ฯลฯ
ฯลฯ
13.๒ จานวนเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนจากศูนย์รับ ระบุจานวนเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนจากศูนย์
เรื่อ งราวร้อ งทุก ข์ ศูนย์ไกล่เกลี่ย ข้ อ พิพาท ศูนย์ รับเรื่องราวร้องทุกข์ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ศูนย์
ยุ ติ ธ รรมชุม ชนศูน ย์บ ริ ก ารประชาชน ศู น ย์ ด ารง ยุติธรรมชุมชน ศูนย์บริการประชาชน ศูนย์ดารง
ธรรม ศูนย์ one stop service หรือ จากช่อ งทาง ธรรม ศูนย์ one stop service หรือจากช่องทางสื่อ
สื่อออนไลน์อื่น ๆ ฯลฯ ที่ส่งให้ เทศบาล ดาเนินการ ออนไลน์อื่น ๆ ฯลฯ ที่ส่งให้ เทศบาล ดาเนินการ
และได้รับการให้ความช่วยเหลือจาก เทศบาล
และได้รับการให้ความช่วยเหลือจาก เทศบาล หรือ
การส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการต่อ

(6)
งบประมาณ
พ.ศ. 25๖3

(7)*
รูปแบบ
( )

ฉบับ
คน
แห่ง

เรื่อง

หมายเหตุ : (7)* รูปแบบประกอบด้วย 1. อปท. ดาเนินการเอง 2. ทาร่วมกับท้องถิ่น 3. จ้างเหมา 4.ทาร่วมกับส่วนราชการ 5. สัมปทาน

(8)
ไม่ได้ดาเนินการ
ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 25๖3
( )

(9)
ไม่มีความจาเป็นที่
จะดาเนินการ
ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 25๖3
( )

(๑๐)
ไม่มีบริการ
สาธารณะ
( )

๑๖

แบบ เทศบาล 2-5
แบบรวบรวมข้อมูลการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล
ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุน
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

ที่

รายการข้อมูล

คาอธิบาย

หน่วย

จานวน

๑4
๑4.1

๑4.๒
๑4.๓

๑4.๔

๑4.๕

๑4.๖

ภารกิจที่ ๑4 การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุน
เทศบาล มีการสนับสนุนงบประมาณ หรือสนับสนุน ระบุ จ านวนโครงการที่ เทศบาล มี ก ารสนั บ สนุน
อื่น ๆ ให้แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มการ งบประมาณ หรือสนับสนุนอื่น ๆ ให้แก่กลุ่มอาชีพ
ท่องเที่ยว ฯลฯ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการแปรรูป กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มการท่องเที่ยว ฯลฯ เพื่อ
ตลาด เป็นต้น
พัฒนาประสิทธิภาพการแปรรูปตลาด เป็นต้น
เทศบาล มีโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริม ระบุจานวนโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริม
อาชีพ (เกษตรกรรม ประมง ปศุสัตว์ หรืออาชีพใหม่ อาชีพเกษตรกรรม ประมง ปศุสัตว์ หรืออาชีพใหม่
ฯลฯ)
ฯลฯ) ที่ เทศบาล ดาเนินการ
เทศบาล จัดให้มีหรือส่งเสริม ศูนย์แสดงสินค้าชุมชน ระบุจานวนโครงการที่ เทศบาล จัดให้มีหรือส่งเสริม
ศูนย์จาหน่ายสินค้า ตลาดนัด ตลาดชุมชน ถนนคน ศูนย์แสดงสินค้าชุมชน ศูนย์จาหน่ายสินค้า ตลาด
เดิน ถนนวัฒนธรรม ตลาดน้า ตลาดเก่า ฯลฯ
นัด ตลาดชุมชน ถนน คนเดิน ถนนวัฒนธรรม ตลาด
น้า ตลาดเก่า ฯลฯ
โครงการ/กิจกรรมของ เทศบาล เกี่ยวกับการพัฒนา ระบุ จ านวนโครงการ/กิ จ กรรมของ เทศบาล
หรื อ ฟื้ น ฟู แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเสื่ อ มโทรมให้ มี สภาพที่ เกี่ยวกับการพัฒนา หรือฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเสื่อม
เหมาะสมต่อการท่องเที่ยว
โทรมให้มีสภาพที่เหมาะสมต่อการท่องเที่ยว
โครงการ/กิจกรรมของ เทศบาล เพื่อกระตุ้น หรือ
ส่งเสริมการท่อ งเที่ย ว และการให้ ความรู้เกี่ย วกับ
ประวัติความเป็นมาของแหล่งท่อ งเที่ยว เช่น กลุ่ม
ท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต
โครงการ/กิจกรรมของ เทศบาล ในการให้คาปรึกษา
และสนับ สนุนการจั ดตั้งกลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตรกร
หรือกลุ่มต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมอาชีพหรือการสร้างงาน

ระบุ จ านวนโครงการ/กิจกรรมของ เทศบาล เพื่อ
กระตุ้ น หรื อ ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย ว และการให้
ความรู้ เ กี่ ย วกั บ ประวั ติ ค วามเป็ น มาของแหล่ ง
ท่องเที่ยว เช่น กลุ่มท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต
ระบุจานวนโครงการ/กิจกรรมของ เทศบาล ในการ
ให้ ค าปรึ ก ษาและสนั บ สนุ น การจั ด ตั้ ง กลุ่ ม อาชี พ
กลุ่มเกษตรกร หรือกลุ่มต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมอาชีพ

โครงการ

โครงการ
โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

(6)
งบประมาณ
พ.ศ. 25๖3

(7)*
รูปแบบ
( )

(8)
(9)
ไม่ได้ดาเนินการ ไม่มีความจาเป็นที่
ในปีงบประมาณ จะดาเนินการใน
พ.ศ. 25๖3
ปีงบประมาณ
( )
พ.ศ. 25๖3
( )

(๑๐)
ไม่มีบริการ
สาธารณะ
( )

๑๗

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

ที่

รายการข้อมูล

คาอธิบาย

หน่วย

จานวน

รวมทั้งการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการจัดตั้ง
กลุ่มอาชีพต่าง ๆ
โครงการ/กิจกรรมของ เทศบาล ในการให้คาปรึกษา
ทั้ ง ที่ เทศบาล และช่ อ งทางสื่ อ ออนไลน์ ต่ า ง ๆ
เกี่ยวกับการขอใบอนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์หรือ
การส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่

หรื อ การสร้ า งงาน รวมทั้ ง การให้ ค วามรู้ แ ก่
ประชาชนเกี่ยวกับการจัดตั้งกลุ่มอาชีพต่าง ๆ
ระบุ โ ครงการ/กิ จ กรรมของ เทศบาล ในการให้
คาปรึกษา ทั้งที่ เทศบาล และช่องทางสื่อออนไลน์
ต่ า ง ๆ เกี่ ย วกั บ การขอใบอนุ ญ าตจดทะเบี ย น
พาณิชย์หรือการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่

๑4.๗

(6)
งบประมาณ
พ.ศ. 25๖3

(7)*
รูปแบบ
( )

โครงการ

หมายเหตุ : (7)* รูปแบบประกอบด้วย 1. อปท. ดาเนินการเอง 2. ทาร่วมกับท้องถิ่น 3. จ้างเหมา 4.ทาร่วมกับส่วนราชการ 5. สัมปทาน

(8)
(9)
ไม่ได้ดาเนินการ ไม่มีความจาเป็นที่
ในปีงบประมาณ จะดาเนินการใน
พ.ศ. 25๖3
ปีงบประมาณ
( )
พ.ศ. 25๖3
( )

(๑๐)
ไม่มีบริการ
สาธารณะ
( )

๑๘

แบบ เทศบาล 2-๖
แบบรวบรวมข้อมูลการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

ที่

รายการข้อมูล

คาอธิบาย

หน่วย

จานวน

15
๑5.๑
๑5.๒
๑6
๑6.1

ภารกิจที่ ๑5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปริ ม าณขยะมู ล ฝอยในพื้น ที่ เทศบาล ที่ ถู ก ก าจั ด ระบุจานวนปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นที่ เทศบาล ที่
อย่างถูกสุขลักษณะของกระทรวง สาธารณสุข หรือ ถู ก ก าจั ด อย่ า งถู ก สุ ข ลั ก ษณะ ของกระทรวง
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
สาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
จ านวนโครงการ/กิจ กรรมในการอนุรักษ์ และดูแล ระบุจานวนโครงการ/กิจกรรมในการอนุรัก ษ์ แ ละ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การกาจัด ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การ
น้าเสียและฝุ่น PM 2.5
กาจัดน้าเสียและฝุ่น PM 2.5
ภารกิจที่ ๑6 การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน
โครงการ/กิจ กรรมของ เทศบาล ในการส่ง เสริม ระบุโ ครงการ/กิ จ กรรมของ เทศบาล ในการ
หรือ อนุรัก ษ์ศิ ล ปะ วัฒ นธรรม ประเพณีท้อ งถิ่ น ส่งเสริ มหรื อ อนุ รั ก ษ์ ศิ ล ปะ วัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน
ท้อ งถิ่ น ภูมิปั ญ ญาชาวบ้ า น และโบราณสถาน

(6)
งบประมาณ
พ.ศ. 25๖3

ตัน
โครงการ/
กิจกรรม

โครงการ

หมายเหตุ : (7)* รูปแบบประกอบด้วย 1. อปท. ดาเนินการเอง 2. ทาร่วมกับท้องถิ่น 3. จ้างเหมา 4.ทาร่วมกับส่วนราชการ 5. สัมปทาน

(7)*
รูปแบบ
( )

(8)
ไม่ได้ดาเนินการ
ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 25๖3
( )

(9)
ไม่มีความจาเป็น
ที่จะดาเนินการใน
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 25๖3
( )

(๑๐)
ไม่มีบริการ
สาธารณะ
( )

๑๙

ส่วนที ๔
การเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลตามแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล (แบบเทศบาล ๓)
แบบประเมิ น ความพึ ง พอใจของประชาชนต่ อ การจั ด บริ ก ารสาธารณะของเทศบาล หรื อ แบบเทศบาล ๓
เป็นแบบรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล เพื่อใช้ในการประเมินความ
พึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ ต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล ตามเกณฑ์ชี้วัดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
โดยขอให้สอบถามความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ ที่มีต่อการจัดบริหารสาธารณะของเทศบาล ตามแบบเทศบาล ๓
อย่ างน้ อย ๕๐ คน และสรุ ป ผลความพึงพอใจบัน ทึ กข้ อ มูล ลงในแบบประเมิ นความพึง พอใจของประชาชนต่ อ การ
จัดบริการสาธารณะของเทศบาล ในระบบประมวลผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่าการจัดบริการสาธารณะต่อไป

๒๐

แบบเทศบาล 3
แบบรวบรวมข้อมูลการประเมินความพึงพอใจของเทศบาล
(1)

(2)

(3)

ที่

รายการข้อมูล

คาอธิบาย

ด้านที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ความพึ ง พอใจของประชาชนต่ อ การพั ฒ นาหรื อ การบ ารุ ง รั ก ษาถนนของ
เทศบาล
2. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพหรือความปลอดภัยของสะพานที่ดูแล
โดย เทศบาล
3. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพหรือ ความเพียงพอของสัญ ญาณไฟ
จราจรในเขต เทศบาล
4. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพหรือความเพียงพอไฟส่องสว่าง ในเขต
เทศบาล
5. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพในการบารุงรักษาสายทางคลองและลา
ธารสาธารณะระบายน้าในความรับผิดชอบของ เทศบาล ที่ได้รับการดูแลรักษาให้
น้าสามารถ ไหลผ่านได้ปกติไม่ติดขัด
6. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพในการบารุงรักษาแหล่งน้าสาธารณะ
พื้นที่พักน้า หรือแก้มลิงในความรับผิดชอบของ เทศบาล ที่ชารุดเสียหายและได้รับ
การบารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ
7. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพในการบารุงรักษาระบบสูบน้า เครื่อง
สู บ น้ า ที่ อ ยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของ เทศบาล ที่ ช ารุ ด เสี ย หายและได้ รั บ การ
บารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ
8. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพในการบารุงรักษาคลองส่งน้าที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของ เทศบาล ที่ชารุดเสียหายและได้รับการบารุงรักษาให้อยู่ใน
สภาพที่ใช้งานได้ปกติ
9. ความพึงพอใจของประชาชนต่อ คุณภาพในการบ ารุ ง รัก ษาระบบการผลิ ต
น้าประปาของ เทศบาล ที่ชารุดเสียหายและได้รับการบารุงรั กษาให้อยู่ในสภาพที่
ใช้งานได้ปกติ

ระบุ ค วามพึ ง พอใจของประชาชนต่ อ การพั ฒ นาหรื อ บ ารุ ง รั ก ษาถนนของ
เทศบาล
ระบุความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพหรือความปลอดภั ยของสะพานที่
ดูแลโดย เทศบาล
ระบุความพึงพอใจต่อคุณภาพหรือความเพียงพอของสัญญาณไฟจราจรในเขต
เทศบาล
ระบุ ค วามพึ ง พอใจต่ อ คุ ณ ภาพหรื อ ความเพี ย งพอของไฟส่ อ งสว่ า ง ในเขต
เทศบาล
ระบุความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพในการบารุงรักษาสายทางคลอง
และลาธารสาธารณะระบายน้าในความรับผิดชอบของ เทศบาล ที่ได้รับการดูแล
รักษาให้น้าสามารถ ไหลผ่านได้ปกติไม่ติดขัด
ระบุ ค วามพึ ง พอใจของประชาชนต่ อ คุ ณ ภาพในการบ ารุ ง รั ก ษาแหล่ ง น้ า
สาธารณะ พื้นที่พักน้า หรือแก้มลิงในความรับ ผิดชอบของ เทศบาล ที่ชารุด
เสียหายและได้รับการบารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ
ระบุความพึงพอใจของประชาชนต่อ คุณภาพ ในการบารุงรักษาระบบสูบ น้า
เครื่องสูบน้า ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ เทศบาล ที่ชารุดเสียหายและได้รับ
การบารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ
ระบุความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพ ในการบารุงรักษาคลองส่งน้าที่อยู่
ในความรับผิดชอบของ เทศบาล ที่ชารุดเสียหายและได้รับการบารุงรักษาให้อยู่
ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ
ระบุความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพในการบารุงรักษาระบบการผลิต
น้าประปาของ เทศบาล ที่ชารุดเสียหายและได้รับการบารุงรักษาให้อยู่ในสภาพ
ที่ใช้งานได้ปกติ
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ด้านที่ 2 ด้านผังเมือง
10. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการจัดทาหรือสนับสนุนการจัดทาผังเมือง
เพื่อให้มีแผนผังนโยบายและ ผังเมืองรวม (จังหวัด/เมือง/ชุมชน) เป็นกรอบในการ
พัฒนาท้องถิ่น
11. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินและการ
พัฒนาให้เป็นไปตามผังเมืองรวม (จังหวัด/เมือง/ชุมชน)
ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคมและคุณภาพชีวิต
12. ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสุขภาพ และป่วยติดเตียงต่อการ
ได้รับการดูแลด้านสุขภาพจาก เทศบาล
13. ความพึงพอใจของนักบริบาลชุมชน ที่ เทศบาล มีการส่ง เข้าร่วมอบรมกับ
กระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
14. ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการได้รับบริการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ในเขตพื้นที่ เทศบาล
15. ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม/ชมรม/สมาคม/ศูนย์บริการทาง
สังคม/โรงเรียนผู้สูงอายุ ที่ เทศบาลให้การสนับสนุน
16. ความพึงพอใจของผู้พิการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิก าร พ.ศ. 2550 ที่ได้รับ การสงเคราะห์เบี้ย ยังชีพคน
พิการจาก เทศบาล
17. ความพึ ง พอใจของผู้ พิ ก ารยากไร้ ที่ อ ยู่ ใ นภาวะพึ่ ง พิ ง ที่ เ ทศบาล เข้ า ไป
ช่วยเหลือสนับสนุน หรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าไปดาเนินการ
18. ความพึงพอใจของผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์จาก เทศบาล
19. ความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการสารวจสัตว์ ขึ้นทะเบียนสัตว์
และฉีดวัคซีนสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ
จาก เทศบาล
ด้านที่ 4 ด้านการศึกษา
20. ความพึงพอใจของเด็กและผู้ปกครองต่อการให้บริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด เทศบาล ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ระบุความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการจัดทาหรือสนับสนุนการจัดทาผัง
เมืองเพื่อให้มีแผนผังนโยบายและผังเมืองรวม (จังหวัด/เมือง/ชุมชน) เป็นกรอบ
ในการพัฒนาท้องถิ่น
ระบุความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินและการ
พัฒนาให้เป็นไปตามผังเมืองรวม (จังหวัด/เมือง/ชุมชน)
ระบุความพึงพอใจของประชาชนต่อการได้รับการดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้าน
สุขภาพ และป่วยติดเตียงที่ได้รับการดูแลด้านสุขภาพจาก เทศบาล
ระบุความพึงพอใจของนักบริบาลชุมชน ที่ เทศบาล มีการส่งเข้าร่วมอบรมกับ
กระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ระบุความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการได้รับบริการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ในเขตพื้นที่ เทศบาล
ระบุความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม/ชมรม/สมาคม/ศูนย์บริการ
ทางสังคม/โรงเรียนผู้สูงอายุ ที่ เทศบาล ให้การสนับสนุน
ระบุความพึงพอใจของผู้พิการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ที่ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคน
พิการจาก เทศบาล
ระบุ ความพึงพอใจของผู้พิก ารยากไร้ที่อ ยู่ ในภาวะพึ่งพิ งที่ เทศบาล เข้ า ไป
ช่วยเหลือสนับสนุนหรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าไปดาเนินการ
ระบุความพึงพอใจของผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการสงเคราะห์ เบี้ยยัง ชีพ
ผู้ป่วยเอดส์จาก เทศบาล
ระบุความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการสารวจสัตว์ ขึ้นทะเบียนสัตว์
และฉีดวัคซีนสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ฯ จาก เทศบาล
ระบุความพึงพอใจของเด็กและผู้ปกครองต่อการให้บริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด เทศบาล ที่ผ่า นการประเมินมาตรฐานของกรมส่ง เสริ มการปกครอง
ท้องถิ่น
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21. ความพึงพอใจของเด็กและผู้ปกครองต่อการให้บริการเด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก ระบุความพึงพอใจของเด็กและผู้ปกครองต่อการให้บริการเด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก/อนุบาล/ประถมศึกษาของรัฐที่ได้รับอาหารเสริม (นม) ครบถ้วน จาก เทศบาล เล็ก /อนุบ าล/ประถมศึก ษาของรัฐ ที่ไ ด้รับ อาหารเสริ ม (นม) ครบถ้ ว น จาก
เทศบาล
22. ความพึงพอใจของเด็กและผู้ปกครองต่อการให้บริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ ระบุความพึงพอใจของเด็กและผู้ปกครองต่อการให้บริการในศูนย์พัฒนาเด็ก
อนุบ าล/ประถมศึก ษา ของรัฐที่ได้รับ อาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ เล็ ก /อนุ บ าล/ประถมศึ ก ษา ของรั ฐ ที่ ไ ด้ รั บ อาหารกลางวั น ที่ มี คุ ณ ค่ า ทาง
ครบถ้วน จาก เทศบาล
โภชนาการครบถ้วน จาก เทศบาล
23. ความพึงพอใจของเด็กด้อยโอกาส และเด็กยากจนที่ได้รับการสนับสนุนด้าน ระบุความพึงพอใจของเด็กด้อยโอกาส และเด็กยากจนที่ได้รับการสนับสนุนด้าน
การศึกษา และด้านการเงินจาก เทศบาล
การศึกษาและด้านการเงินจาก เทศบาล
ด้านที่ 5 ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย
24. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพหรือความปลอดภัยในการดาเนินการ ระบุ ค วามพึ ง พอใจของประชาชนต่ อ คุ ณ ภาพหรื อ ความปลอดภั ย ในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาล
ดาเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาล
25. ความพึงพอใจของประชาชนต่อ คุณภาพในการยุติเรื่อ งราวร้อ งทุก ข์ของ ระบุความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพในการยุติเรื่องราวร้อ งทุก ข์ ข อง
ประชาชนจากศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ศูนย์ยุติธรรม ประชาชนจากศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ศูนย์ยุติธรรม
ชุมชน ศูนย์บริการประชาชน ศูนย์ดารงธรรม ศูนย์ one stop service หรือจาก ชุมชน ศูนย์บริการประชาชน ศูนย์ดารงธรรม ศูนย์ one stop service หรือ
ช่องทางสื่อออนไลน์อื่น ๆ ฯลฯ ที่ส่งให้ เทศบาล ดาเนินการ และได้รับการให้ จากช่องทางสื่อออนไลน์อื่น ๆ ฯลฯ ที่ส่งให้ เทศบาล ดาเนินการ และได้รับการ
ความช่วยเหลือจาก เทศบาล หรือการส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการต่อ
ให้ความช่วยเหลือจาก เทศบาล หรือการส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
ต่อ
ด้านที่ 6 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุน
26. ความพึงพอใจของประชาชนในการสนับสนุนงบประมาณ หรือสนับสนุน อื่น ระบุความพึงพอใจของประชาชนในการสนับสนุนงบประมาณ หรือสนับสนุน
ๆ ให้ แ ก่ ก ลุ่ ม อาชี พ กลุ่ ม วิ ส าหกิจ ชุ ม ชน กลุ่ ม การท่ อ งเที่ ย ว ฯลฯ เพื่ อ พั ฒนา อื่น ๆ ให้แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มการท่องเที่ยว ฯลฯ เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการแปรรูปตลาด ของ เทศบาล
ประสิทธิภาพการแปรรูปตลาดของ เทศบาล
27. ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพ ระบุ ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ/กิจ กรรมเกี่ยวกับการส่งเสริม
(เกษตรกรรม ประมง ปศุสัตว์ หรืออาชีพใหม่ ฯลฯ) ที่ เทศบาล ได้ดาเนินการ
อาชีพ (เกษตรกรรม ประมง ปศุสัตว์ หรืออาชีพใหม่ ฯลฯ) ที่ เทศบาล
ได้
ดาเนินการ
28. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดให้ มีหรือส่งเสริม ศูนย์แสดงสินค้า ระบุความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดให้มีหรือส่งเสริม ศูนย์แสดงสินค้า
ชุมชน ศูนย์จาหน่ายสินค้า ตลาดนัด ตลาดชุมชน ถนนคนเดิน ถนนวัฒนธรรม ชุมชน ศูนย์จาหน่ายสินค้า ตลาดนัด ตลาดชุมชน ถนนคนเดิน ถนนวัฒนธรรม
ตลาดน้า ตลาดเก่า ฯลฯ ของ เทศบาล
ตลาดน้า ตลาดเก่า ฯลฯ ของ เทศบาล
29. ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ/กิจกรรมของ เทศบาล เกี่ยวกับการ ระบุความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ/กิจกรรมของ เทศบาล เกี่ยวกับ
พัฒนา หรือฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรมให้มีสภาพที่เหมาะสมต่อการท่องเที่ยว การพัฒนา หรือฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรมให้มีสภาพที่เหมาะสมต่อการ
ท่องเที่ยว

(4)
หน่วย
คน
คน
คน
คน

คน

คน
คน
คน

(5)
ความพึงพอใจ
พอใจ
ปรับปรุง
(คน)
(คน)

๒๓

(1)

(2)

(3)

ที่

รายการข้อมูล

คาอธิบาย

30. ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ/กิจกรรมของ เทศบาล เพื่อกระตุ้น ระบุ ค วามพึง พอใจของประชาชนต่ อ โครงการ/กิจ กรรมของ เทศบาล เพื่อ
หรือ ส่งเสริมการท่องเที่ยว และการให้ ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของ กระตุ้น หรือส่งเสริม
การท่องเที่ยว และการให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติ
แหล่งท่องเที่ยว
ความเป็นมาของแหล่งท่องเที่ยว
31. ความพึงพอใจของประชาชนในการให้คาปรึกษาและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่ม ระบุความพึงพอใจของประชาชนในการให้คาปรึกษาและสนับสนุนการจัดตั้ง
อาชีพ กลุ่มเกษตรกร หรือกลุ่มต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมอาชีพหรือการสร้างงาน ของ กลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตรกร หรือกลุ่มต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมอาชีพหรือการสร้างงาน
เทศบาล
ของ เทศบาล
32. ความพึงพอใจของประชาชนในการให้คาปรึกษาทั้งที่ เทศบาล และช่องทาง ระบุความพึงพอใจของประชาชนในการให้คาปรึกษาทั้งที่ เทศบาล และช่องทาง
สื่อออนไลน์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการขอใบอนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์หรือการส่งเสริม สื่ อ ออนไลน์ ต่ า ง ๆ เกี่ ย วกับ การขอใบอนุญ าตจดทะเบี ย นพาณิ ชย์ห รือ การ
การลงทุนในพื้นที่
ส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่
ด้านที่ 7 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
33. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพในการส่งต่อขยะอันตรายไปกาจัด ระบุความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพในการส่งต่อขยะอันตรายไปกาจัด
อย่างถูกสุขลักษณะของ เทศบาล
อย่างถูกสุขลักษณะของ เทศบาล
34. ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ์และดูแล ระบุความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ์และดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การกาจัดน้าเสีย และฝุ่น PM 2.5 ของ รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การกาจัดน้าเสีย และฝุ่ น PM 2.5
เทศบาล
ของ เทศบาล
ด้านที่ 8 ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน
35. ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ/กิจ กรรมของ เทศบาล ในการ ระบุความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ/กิจกรรมของ เทศบาล ในการ
ส่งเสริมหรืออนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน และ ส่งเสริมหรืออนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน และ
โบราณสถาน
โบราณสถาน

(4)
หน่วย
คน
คน
คน

คน
คน

คน

(5)
ความพึงพอใจ
พอใจ
ปรับปรุง
(คน)
(คน)
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ส่วนที ๕
ตัวอย่างค่าสังแต่งตั้งคณะท่างานประเมินมาตรฐานขั้นต่าการจัดบริการสาธารณะ
คาสั่ง (ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
ที่ ... /๒๕๖๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานประเมินมาตรฐานขั้นต่าการจัดบริการสาธารณะ
----------------------------ด้ ว ย ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร ก ร ะ จ า ย อ า น า จ ใ ห้ แ ก่ อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น ( ก . ก . ถ . )
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบเกณฑ์ชี้วัดการจัดบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามรายงานการศึกษาของคณะที่ปรึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งขั้นตอนและวิธีการ
ประเมินตนเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการในเรื่องดังกล่าว โดย
มอบให้สานักงานคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
ติดตามประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเกณฑ์ชี้วัดดังกล่าว
ต่อไป
เพื่อให้การประเมินมาตรฐานขั้นต่าการจัดบริการสาธารณะของ (ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) มีผลการ
ประเมินที่ครบถ้วนและถูกต้องในการเสนอ ก.ก.ถ. จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะทางานรับผิดชอบการประเมินมาตรฐานขั้นต่า
การจัดบริการสาธารณะของ (ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยมีองค์ประกอบหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
๑. องค์ประกอบ
๑.๑ (ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) หรือ
หัวหน้าคณะทางาน
(ผู้ที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) มอบหมาย
๑.๒ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คณะทางาน
๑.๓ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน
คณะทางาน
๑.๔ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุข
คณะทางาน
บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต
๑.๕ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านการศึกษา
คณะทางาน
๑.๖ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการจัดระเบียบชุมชน
คณะทางาน
และการรักษาความสงบปลอดภัย
๑.๗ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
คณะทางาน
อาชีพ การท่องเที่ยว การลงทุน

๒๕

๑.๘ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑.๙ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านศิลปะ วัฒนธรรม
ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน
๑.๙ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมาย
๑.๑๐ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมาย

คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
และเลขานุการ
คณะทางาน
และผู้ช่วยเลขานุการ

๒. หน้าทีและอ่านาจ
๒.๑ จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลตามแบบรวบรวมข้อมูลการจัดบริการสาธารณะ
๒.๒ ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลการจัดบริการสาธารณะ
๒.๓ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตามแบบรวบรวมข้อมูลการจัดบริการสาธารณะ
๒.๔ มอบหมายเจ้ า หน้ า ที่ จานวน ๑ ท่ า น บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ตามแบบรวบรวมข้ อ มู ล การจั ด บริ การ
สาธารณะ ในระบบประมวลผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่าการจัดบริการสาธารณะ และจัดส่งข้อมูลการจัดบริ การ
สาธารณะให้ ส านั ก งานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้ แก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ส านั ก งานปลั ด ส านัก
นายกรัฐมนตรี ที่ www.odloc.go.th
๒.๕ รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่าการจัดบริการสาธารณะให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น สภา และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
๒.๖ ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ (ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) มอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ................................ พ.ศ. ๒๕๖๔

(
)
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ...

