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เกณฑช์ีว้ดั
เป้าหมาย 

(%)
กรอบการ
ประเมนิ (1)

การจดับรกิาร
สาธารณะ (2) (2) เทยีบ กบั (1) % ผลการประเมนิ

1. รอ้ยละของพืน้ทีร่วมของถนนในความรับผดิชอบของ 
เทศบาล ทีล่งทะเบยีนทางหลวงทอ้งถิน่แลว้ และไดร้ับการ
บํารงุรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพทีใ่ชง้านไดป้กติ

80 25167 25167 100 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

2. รอ้ยละของพืน้ทีร่วมของสะพานทีไ่ดร้ับการบํารงุรักษาใหอ้ยู่
ในสภาพทีใ่ชง้านไดป้กติ

80 0 - - ไมม่บีรกิารสาธารณะ

3. รอ้ยละของสญัญาณไฟจราจรในความรับผดิชอบในเขตทาง
ของ เทศบาล ทีช่ํารดุเสยีหายและไดร้ับการบํารงุรักษาใหอ้ยูใ่น
สภาพใชง้านไดป้กติ

100 0 - - ไมม่บีรกิารสาธารณะ

4. รอ้ยละของไฟสอ่งสวา่งในความรับผดิชอบในเขตทางของ 
เทศบาล ทีช่ํารดุเสยีหายและไดร้ับการบํารงุรักษาใหอ้ยูใ่น
สภาพใชง้านไดป้กติ

100 442 315 71.27 การพัฒนาในอนาคต

5. รอ้ยละของจํานวนสายทางคลองและลําธารสาธารณะระบาย
นํ้าในความรับผดิชอบของ เทศบาล ทีไ่ดร้ับการดแูลรักษาให ้
นํ้าสามารถไหลผา่นไดป้กตไิมต่ดิขดั

90 0 - - ไมม่บีรกิารสาธารณะ

6. รอ้ยละของจํานวนแหลง่นํ้าสาธารณะ พืน้ทีพ่ักนํ้าหรอืแกม้ลงิ
ในความรับผดิชอบของ เทศบาล ทีช่ํารดุเสยีหายและไดร้ับการ
บํารงุรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพทีใ่ชง้านไดป้กติ

90 0 - - ไมม่บีรกิารสาธารณะ

7. รอ้ยละของจํานวนระบบสบูนํ้า เครือ่งสบูนํ้า ทีอ่ยูใ่นความ
รับผดิชอบของ เทศบาล ทีช่ํารดุเสยีหายและไดร้ับการ
บํารงุรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพทีใ่ชง้านไดป้กติ

90 7 35 500 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

8. รอ้ยละของจํานวนคลองสง่นํ้าทีอ่ยูใ่นความรับผดิชอบของ 
เทศบาล ทีช่ํารดุเสยีหายและไดร้ับการบํารงุรักษาใหอ้ยูใ่น
สภาพทีใ่ชง้านไดป้กติ

90 0 - - ไมม่บีรกิารสาธารณะ

สรปุผลประเมนิการจดับรกิารสาธารณะ 2564  เทศบาลตาํบลโตนดดว้น

1

1

บรกิารสาธารณะ

1

1

1

1

ดา้นที ่1 โครงสรา้งพืน้ฐาน และ ดา้นที ่2 ผงัเมอืง
ภารกจิที ่1 การบํารงุรกัษาถนน

ภารกจิที ่2 การบํารงุรกัษาสะพาน

ภารกจิที ่3 สญัญาณไฟจราจร และไฟสอ่งสวา่ง

ภารกจิที ่4 คลอง ลาํธาร แหลง่นํา้ และระบบสบูนํา้
1

1



เกณฑช์ีว้ดั
เป้าหมาย 

(%)
กรอบการ
ประเมนิ (1)

การจดับรกิาร
สาธารณะ (2) (2) เทยีบ กบั (1) % ผลการประเมนิบรกิารสาธารณะ

9. รอ้ยละของระบบการผลตินํ้าประปาของ เทศบาล ทีช่ํารดุ
เสยีหายและไดร้ับการบํารงุรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพทีใ่ชง้านไดป้กติ

95 3 3 100 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

10. เทศบาล มกีารจัดทําหรอืสนับสนุนการจัดทําผังเมอืง
เพือ่ใหม้แีผนผังนโยบายและผังเมอืงรวม (จังหวดั/เมอืง/ชมุชน)
เป็นกรอบในการพัฒนาทอ้งถิน่

1 1 - - ไมม่บีรกิารสาธารณะ

11. เทศบาล มกีารควบคมุการใชป้ระโยชนท์ีด่นิและการพัฒนา
ใหเ้ป็นไปตามผังเมอืงรวม (จังหวดั/เมอืง/ชมุชน)

1 1 - - ไมม่บีรกิารสาธารณะ

12. รอ้ยละของผูส้งูอายทุีม่ปีัญหาดา้นสขุภาพและป่วยตดิเตยีง
ทีไ่ดร้ับการดแูลดา้นสขุภาพจาก เทศบาล เมือ่เทยีบกบักลุม่
ผูส้งูอายทุีม่ปีัญหาดา้นสขุภาพและป่วยตดิเตยีงทัง้หมดในพืน้ที่

80 30 29 96.67 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

13. เทศบาล มกีารสง่นักบรบิาลชมุชนเขา้รว่มอบรมกบั
กระทรวงสาธารณสขุหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

1 1 - - ไมม่บีรกิารสาธารณะ

14. รอ้ยละของจํานวนผูส้งูอายทุีไ่ดร้ับการสงเคราะหเ์บีย้ยังชพี
ผูส้งูอายใุนเขตพืน้ที ่เทศบาล

100 1264 1264 100 เทา่กบัคา่เป้าหมาย

15. รอ้ยละของผูส้งูอายทุีเ่ขา้รว่มกจิกรรม/ชมรม/สมาคม/
ศนูยบ์รกิารทางสงัคม/โรงเรยีนผูส้งูอาย ุที ่เทศบาล ใหก้าร
สนับสนุน

50 1408 120 8.52 การพัฒนาในอนาคต

16. รอ้ยละของผูพ้กิารทีไ่ดร้ับการขึน้ทะเบยีนตาม พ.ร.บ. 
สง่เสรมิและพัฒนาคณุภาพชวีติคนพกิาร พ.ศ. 2550 และไดร้ับ
การสงเคราะหเ์บีย้ยังชพีคนพกิารจาก เทศบาล

100 273 273 100 เทา่กบัคา่เป้าหมาย

17. รอ้ยละของผูพ้กิารยากไรท้ีอ่ยูใ่นภาวะพึง่พงิที ่เทศบาล 
เขา้ไปชว่ยเหลอืสนับสนุนหรอืประสานหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งให ้
เขา้ไปดําเนนิการ

100 22 6 27.27 การพัฒนาในอนาคต

3

3

3

ภารกจิที ่8 การสง่เสรมิพฒันาคณุภาพชวีติผูพ้กิาร

3

1

2

2

ภารกจิที ่5 ระบบประปา

ภารกจิที ่6 ดา้นการผงัเมอืง

ภารกจิที ่7 การสง่เสรมิพฒันาคณุภาพชวีติผูส้งูอายุ
3

3

ดา้นที ่3 ดา้นสาธารณสขุ บรกิารทางสงัคม และคณุภาพชวีติ



เกณฑช์ีว้ดั
เป้าหมาย 

(%)
กรอบการ
ประเมนิ (1)

การจดับรกิาร
สาธารณะ (2) (2) เทยีบ กบั (1) % ผลการประเมนิบรกิารสาธารณะ

18. รอ้ยละของผูต้ดิเชือ้/ผูป้่วยเอดสท์ีไ่ดร้ับการสงเคราะหเ์บีย้
ยังชพีผูป้่วยเอดส์

100 11 11 100 เทา่กบัคา่เป้าหมาย

19. รอ้ยละของสตัวไ์ดร้ับการสํารวจ ขึน้ทะเบยีนสตัวแ์ละฉีด
วคัซนีสนุัขบา้ตามโครงการสตัวป์ลอดโรคคนปลอดภยั จากโรค
พษิสนุัขบา้ฯ

100 1750 1750 100 เทา่กบัคา่เป้าหมาย

20.รอ้ยละของศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็กในสงักดั เทศบาล ทีผ่า่นการ
ประเมนิมาตรฐานของกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่

90 1 1 100 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

21. รอ้ยละของเด็กในศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็ก/อนุบาล/
ประถมศกึษาของรัฐทีไ่ดร้ับอาหารเสรมิ (นม) ครบถว้น

100 1216 1216 100 เทา่กบัคา่เป้าหมาย

22. รอ้ยละของเด็กในศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็ก/อนุบาล/ประถมศกึษา
 ของรัฐทีไ่ดร้ับอาหารกลางวนัทีม่คีณุคา่ ทางโภชนาการครบถว้น

100 1216 1216 100 เทา่กบัคา่เป้าหมาย

23. รอ้ยละของเด็กดอ้ยโอกาส เด็กยากจนทีไ่ดร้ับการ
สนับสนุนดา้นการศกึษาและดา้นการเงนิจาก เทศบาล เทยีบกบั
เด็กดอ้ยโอกาสเด็กยากจนทัง้หมดในพืน้ที่

100 0 - - ไมม่บีรกิารสาธารณะ

24. เทศบาล มกีารจัดทําแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
ประเภทสําคญัทีเ่กดิขึน้ในพืน้ที่

1 1 2 200 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

25. รอ้ยละของจํานวนอาสาสมัครป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืน (อป
พร.) ที ่เทศบาล สนับสนุนใหจ้ัดตัง้ขึน้มสีดัสว่นรอ้ยละ 2 ตอ่
ประชาชนในพืน้ที่

2 6189 30 0.48 การพัฒนาในอนาคต

5

5

4

4

ภารกจิที ่11 การพฒันาการศกึษา

ภารกจิที ่12 การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

ภารกจิที ่10 การสาธารณสขุมลูฐาน

3

3

4

4

ภารกจิที ่9 การสง่เสรมิพฒันาคณุภาพชวีติผูต้ดิเชือ้ ผูป้่วยเอดส์

ดา้นที ่4 ดา้นการศกึษา

ดา้นที ่5 ดา้นการจดัระเบยีบชุมชนและการรกัษาความสงบปลอดภยั



เกณฑช์ีว้ดั
เป้าหมาย 

(%)
กรอบการ
ประเมนิ (1)

การจดับรกิาร
สาธารณะ (2) (2) เทยีบ กบั (1) % ผลการประเมนิบรกิารสาธารณะ

26. เทศบาล จัดใหม้ศีนูยร์ับเรือ่งราวรอ้งทกุขห์รอืศนูยไ์กล่
เกลีย่ขอ้พพิาทหรอืศนูยย์ตุธิรรมชมุชน ศนูยบ์รกิารประชาชน
ศนูยด์ํารงธรรม ศนูย ์one stop service หรอืจากชอ่งทางสือ่
ออนไลนอ์ืน่ ๆ ฯลฯ ที ่เทศบาล จัดใหม้ี

1 1 1 100 เทา่กบัคา่เป้าหมาย

27. รอ้ยละของจํานวนเรือ่งราวรอ้งทกุขข์องประชาชนจากศนูย์
รับเรือ่งราวรอ้งทกุขห์รอืศนูยไ์กลเ่กลีย่ขอ้พพิาทหรอืศนูย์
ยตุธิรรมชมุชน ศนูยบ์รกิารประชาชนศนูยด์ํารงธรรม ศนูย ์one 
stop service หรอืจากชอ่งทางสือ่ออนไลนอ์ืน่ ๆ ฯลฯ ทีไ่ดร้ับ
การใหค้วามชว่ยเหลอืจาก เทศบาล

80 7 7 100 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

28. เทศบาล มกีารสนับสนุนงบประมาณ หรอืสนับสนุน อืน่ ๆ 
ใหแ้กก่ลุม่อาชพีกลุม่วสิาหกจิชมุชน กลุม่การทอ่งเทีย่ว ฯลฯ 
เพือ่พัฒนาประสทิธภิาพการแปรรปูตลาด เป็นตน้

1 1 - - ไมม่บีรกิารสาธารณะ

29. เทศบาล มโีครงการ/กจิกรรมเกีย่วกบัการสง่เสรมิอาชพี 
(เกษตรกรรม ประมง ปศสุตัว ์หรอือาชพีใหม ่ฯลฯ)

1 1 2 200 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

30. เทศบาล จัดใหม้หีรอืสง่เสรมิ ศนูยแ์สดงสนิคา้ชมุชน ศนูย์
จําหน่ายสนิคา้ ตลาดนัด ตลาดชมุชน ถนนคนเดนิ ถนน
วฒันธรรม ตลาดนํ้า ตลาดเกา่ ฯลฯ

1 1 - - ไมม่บีรกิารสาธารณะ

31. โครงการ/กจิกรรมของ เทศบาล เกีย่วกบัการพัฒนา หรอื
ฟื้นฟแูหลง่ทอ่งเทีย่วเสือ่มโทรมใหม้สีภาพทีเ่หมาะสมตอ่การ
ทอ่งเทีย่ว

1 1 1 100 เทา่กบัคา่เป้าหมาย

32. โครงการ/กจิกรรมของ เทศบาล เพือ่กระตุน้ หรอืสง่เสรมิ
การทอ่งเทีย่ว และการใหค้วามรูเ้กีย่วกบัประวตั ิความเป็นมา
ของแหลง่ทอ่งเทีย่ว

1 1 1 100 เทา่กบัคา่เป้าหมาย

33. โครงการ/กจิกรรมของ เทศบาล ในการใหค้ําปรกึษาและ
สนับสนุนการจัดตัง้กลุม่อาชพี กลุม่เกษตรกร หรอืกลุม่ตา่ง ๆ 
เพือ่สง่เสรมิอาชพีหรอืการสรา้งงาน

1 1 4 400 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

34. โครงการ/กจิกรรมของ เทศบาล ในการใหค้ําปรกึษาทัง้ที ่
เทศบาล และชอ่งทางสือ่ออนไลนต์า่ง ๆ เกีย่วกบัการขอ
ใบอนุญาตจดทะเบยีนพาณชิยห์รอืการสง่เสรมิการลงทนุในพืน้ที่

1 1 - - ไมม่บีรกิารสาธารณะ6
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ภารกจิที ่13 การจดัการความขดัแยง้

ภารกจิที ่14 การสง่เสรมิเศรษฐกจิชุมชน อาชพี การทอ่งเทีย่ว และการลงทนุ
ดา้นที ่6 ดา้นการสง่เสรมิเศรษฐกจิชุมชน อาชพี การทอ่งเทีย่ว และการลงทนุ



เกณฑช์ีว้ดั
เป้าหมาย 

(%)
กรอบการ
ประเมนิ (1)

การจดับรกิาร
สาธารณะ (2) (2) เทยีบ กบั (1) % ผลการประเมนิบรกิารสาธารณะ

35. รอ้ยละของปรมิาณขยะมลูฝอยทีถ่กูกําจัดอยา่งถกู
สขุลกัษณะ

90 2040 2.7 0.13 การพัฒนาในอนาคต

36. โครงการ/กจิกรรมในการอนุรักษ์และดแูลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม การกําจัดนํ้าเสยี และฝุ่ น 
PM 2.5

1 1 2 200 สงูกวา่คา่เป้าหมาย

37. โครงการ/กจิกรรมของ เทศบาล ในการสง่เสรมิหรอือนุรักษ์
ศลิปะ วฒันธรรม ประเพณีทอ้งถิน่ ภมูปิัญญาชาวบา้น และ
โบราณสถาน

3 3 4 133.33 สงูกวา่คา่เป้าหมาย8

7

7
ภารกจิที ่15 การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

ภารกจิที ่16 การสง่เสรมิศลิปะ วฒันธรรม ภมูปิญัญาชาวบา้น และโบราณสถาน

ดา้นที ่7 ดา้นการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม และ ดา้นที ่8 ดา้นการ


