








ข้อมูล ณ ปี

พ.ศ. 2564 อปท.เอง จากแหล่งอ่ืน

(เลือก) (เลือก)

1.1 ถนนในความรับผิดชอบของ เทศบาล ทั้งหมด กม. 19.21 เลือก

1.2 ถนนในความรับผิดชอบของ เทศบาล ท่ีช ารุดเสียหาย ตร.ม. 5130 เลือก

1.3 จุดอนัตรายท่ีเกิดอุบติัเหตุบ่อยคร้ังทางการจราจรทางบกในเขต เทศบาล จุด 16 เลือก

1.4 สะพานในความรับผิดชอบของ เทศบาล ทั้งหมด แห่ง 1 เลือก

1.5 สะพานในความรับผิดชอบของ เทศบาล ท่ีช ารุดเสียหาย แห่ง เลือก

1.6 จ านวนสญัญาณไฟจราจรในความรับผิดชอบในเขตทางของ เทศบาล จุด 2 เลือก

1.7 จ านวนสญัญาณไฟจราจรในความรับผิดชอบในเขตทางของ เทศบาล ท่ีช ารุดเสียหาย จุด เลือก

1.8 จ านวนไฟส่องสวา่งท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบในเขตทางของ เทศบาล จุด 513 เลือก

1.9 จ านวนไฟส่องสวา่งท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบในเขตทางของ เทศบาล ท่ีข  ารุดเสียหาย จุด 110 เลือก

1.10 จ านวนสายทางคลอง และล าธารสาธารณะในความรับผิดชอบของ เทศบาล สาย 1 เลือก

1.11 จ านวนสายทางคลอง และล าธารสาธารณะในความรับผิดชอบของ เทศบาล ท่ีน ้าไม่สามารถ
ไหลผ่านไดป้กติ เช่น ล าน ้าต้ืนเขิน มีส่ิงกีดขวางทางน ้า หรือถูกบุกรุก สาย 1 เลือก

1.12 จ านวนแหล่งน ้าสาธารณะ พ้ืนท่ี พกัน ้า หรือแกม้ลิง ในความรับผิดชอบของ เทศบาล แห่ง เลือก

1.13 จ านวนแหล่งน ้าสาธารณะ พ้ืนท่ี พกัน ้า หรือแกม้ลิง ในความรับผิดชอบของ เทศบาล ท่ีช ารุด
เสียหาย ต้ืนเขิน น ้าเน่าเสีย หรือถูกบุกรุก แห่ง เลือก

รายการข้อมูล หน่วย

แหล่งข้อมูล

ไม่มบีริการสาธารณะ

1.ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

ข้อมูลพืน้ฐาน เทศบาลต าบล ริมเหนือ
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ข้อมูล ณ ปี

พ.ศ. 2564 อปท.เอง จากแหล่งอ่ืน

(เลือก) (เลือก)

1.14 จ านวนระบบสูบน ้า เคร่ืองสูบน ้า ท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของ เทศบาล เคร่ือง เลือก

1.15 จ านวนระบบสูบน ้า เคร่ืองสูบน ้า ท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของ เทศบาล ท่ีช ารุดเสียหาย เคร่ือง เลือก

1.16 จ านวนคลองส่งน ้าท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของ เทศบาล แห่ง เลือก

1.17 จ านวนคลองส่งน ้าท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของ เทศบาล ท่ีช ารุดเสียหาย แห่ง เลือก

1.18 จ านวนระบบการผลิตน ้าประปา ท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของ เทศบาล แห่ง เลือก

1.19 จ านวนระบบการผลิตน ้าประปาท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของ เทศบาล ท่ีช ารุดเสียหาย แห่ง เลือก

2.1 จ านวนอาคารสูง หรืออาคารท่ีมีความเส่ียงและความล่อแหลมท่ีจะเกิดอุบติัภยัในพ้ืนท่ี เทศบาล อาคาร เลือก

3.1 จ านวนผูสู้งอายท่ีุมีปัญหาดา้นสุขภาพ หรือป่วยติดเตียงในพ้ืนท่ี เทศบาล คน 61 เลือก

3.2 จ านวนนกับริบาลชุมชนของ เทศบาล คน 2 เลือก

3.3 จ านวนผูสู้งอายท่ีุมีสิทธ์ิไดรั้บการสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพในพ้ืนท่ี เทศบาล คน 739 เลือก

3.4 จ านวนผูสู้งอายท่ีุเป็นสมาชิกในชมรม สมาคม ศูนยบ์ริการทางสงัคม หรือโรงเรียนผูสู้งอายท่ีุ
อยูใ่นความรับผิดชอบของ เทศบาล คน 100 เลือก

3.5 จ านวนผูสู้งอายท่ีุยากไร้ท่ีอยูใ่นภาวะพ่ึงพิงในพ้ืนท่ี เทศบาล คน เลือก

3.6 จ านวนผูพิ้การในพ้ืนท่ี เทศบาล ท่ีมีสิทธ์ิไดรั้บการสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพคนพิการ คน 91 เลือก

2. ด้านผังเมอืง

3. ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวติ

รายการข้อมูล หน่วย

แหล่งข้อมูล

ไม่มบีริการสาธารณะ

1.ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
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(เลือก) (เลือก)

3.7 จ านวนผูพิ้การยากไร้ท่ีอยูใ่นภาวะพ่ึงพิงในพ้ืนท่ี เทศบาล ท่ีสมควรไดรั้บการช่วยเหลือดา้น
ปัจจยัส่ีในการด ารงชีพ คน 10 เลือก

3.8 จ านวนผูติ้ดเช้ือ/ผูป่้วยเอดส์ทั้งหมดในเขตพ้ืนท่ี เทศบาล คน 7 เลือก

3.9 จ านวนสตัวท์ั้งหมดในพ้ืนท่ี เทศบาล ท่ีไดรั้บการส ารวจข้ึนทะเบียนสตัว์ ตวั 810 เลือก

4.1 จ านวนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กทั้งหมดในสงักดั เทศบาล แห่ง 1 เลือก

4.2 จ านวนเด็กทั้งหมดในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก หรือเด็กอนุบาล หรือเด็กประถมศึกษาในสงักดั 
เทศบาล คน 29 เลือก

4.3 จ านวนเด็กดอ้ยโอกาส เด็กยากจนในพ้ืนท่ี เทศบาล ท่ีมีการส ารวจ ตรวจสอบ หรือมีความ
ประสงคข์อรับการสนบัสนุนดา้นการศึกษา คน เลือก

4.4 จ านวนโรงเรียนในสงักดั เทศบาล แห่ง เลือก

5.1 จ านวนประชากรในพ้ืนท่ี เทศบาล คน 3431 เลือก

5.2 จ านวนกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) ดา้นความปลอดภยั (ของ เทศบาล ท่ีมีระบบ CCTV) 
ท่ีไดรั้บแจง้หรือตรวจพบวา่ช ารุดเสียหาย หรือไม่สามารถใชง้านได ้ท่ีสามารถซ่อมแซมได้ กลอ้ง เลือก

4. ด้านการศึกษา

5. ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภยั

รายการข้อมูล หน่วย

แหล่งข้อมูล

ไม่มบีริการสาธารณะ

3. ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวติ
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พ.ศ. 2564 อปท.เอง จากแหล่งอ่ืน

(เลือก) (เลือก)

5.3 จ านวนเร่ืองราวร้องทุกขข์องประชาชนจากศูนยรั์บเร่ืองราว ร้องทุกข ์ศูนยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพาท 
ศูนยย์ติุธรรมชุมชน ศูนยบ์ริการประชาชน ศูนยด์  ารงธรรม ศูนย ์one stop service หรือจากช่องทาง
ส่ือออนไลน์อ่ืน ๆ ท่ี ส่งให้ เทศบาล ด าเนินการ เร่ือง 20 เลือก

7.1 ปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมดในพ้ืนท่ี เทศบาล ตนั 616.25 เลือก

7.2 ปริมาณขยะอนัตราย และขยะติดเช้ือทั้งหมดในพ้ืนท่ี เทศบาล ตนั 43.6 เลือก

7.3 จ านวนขอ้มูลค่าเฉล่ีย ๒๔ ชัว่โมง ของฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM ๒.๕) คร้ัง เลือก

6. ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุน

7. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

5. ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภยั

8. ด้านการส่งเสริมศิลปะ วฒันธรรม ภูมปัิญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน

รายการข้อมูล หน่วย

แหล่งข้อมูล

ไม่มบีริการสาธารณะ
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งบประมาณ รูปแบบ ไม่ได้ด าเนินการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 ในปีงบประมาณ พ.ศ

1.1 จ ำนวนพ้ืนท่ีรวมควำมเสียหำยของถนนในควำมรับผิดชอบทั้งหมดของ เทศบำล ท่ี
ไดรั้บกำรบ ำรุงรักษำให้อยูใ่นสภำพท่ีใชง้ำนไดป้กติ

ตร.ม. 5130 1755500 จำ้งเหมำ

1.2 จ ำนวนจุดอนัตรำยท่ีเกิดอุบติัเหตุบ่อยคร้ังทำงกำรจรำจรทำงบก ในเขต เทศบำล ท่ี
ไดรั้บกำรพฒันำ ปรับปรุง หรือแกไ้ขให้ปลอดภยัข้ึน

จุด 16 19270 มำกกวำ่ 1 
รูปแบบ

2.1 จ ำนวนสะพำนในเขตทำงในควำมรับผิดชอบของเทศบำล ไดรั้บกำรบ ำรุงรักษำให้อยู่
ในสภำพท่ีใชง้ำนไดป้กติ

แห่ง ไม่มีบริกำรสำธำรณะ

3.1 จ ำนวนสญัญำณไฟจรำจรในควำมรับผิดชอบในเขตทำงของ เทศบำล ท่ีไดรั้บกำร
บ ำรุงรักษำให้อยูใ่นสภำพท่ี ใชง้ำนไดป้กติ

จุด ไม่มีบริกำรสำธำรณะ

3.2 จ ำนวนไฟส่องสวำ่งในควำมรับผิดชอบในเขตทำงของ เทศบำล ท่ีไดรั้บกำร
บ ำรุงรักษำให้อยูใ่นสภำพท่ีใชง้ำนไดป้กติ

จุด 110 40584 อปท. 
ด ำเนินกำรเอง

การให้บริการสาธารณะ แบบสอบถามที่ 2-1 เทศบาลต าบลริมเหนือ

ภารกิจที่ 2 การบ ารุงรักษาสะพาน

ภารกิจที่ 3 สัญญาณไฟจราจร และไฟส่องสว่าง

รายการข้อมูล หน่วย จ านวน หมายเหตุ

ภารกิจที่ 1 การบ ารุงรักษาถนน
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งบประมาณ รูปแบบ ไม่ได้ด าเนินการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 ในปีงบประมาณ พ.ศ

4.1 จ ำนวนสำยทำงคลอง และล ำธำรสำธำรณะในควำมรับผิดชอบของ เทศบำล ท่ีไดรั้บ 
กำรดูแลรักษำให้น ้ำสำมำรถไหลผ่ำนไดไ้ม่ติดขดั หรือให้อยูใ่นสภำพท่ีใชง้ำนไดป้กติ

สำย 1 3960 อปท. 
ด ำเนินกำรเอง

4.2 จ ำนวนแหล่งน ้ำสำธำรณะ พ้ืนท่ีพกัน ้ำ หรือแกม้ลิงในควำมรับผิดชอบของ เทศบำล 
ท่ีไดรั้บกำรบ ำรุงรักษำให้อยูใ่นสภำพท่ี ใชง้ำนไดป้กติ

แห่ง ไม่มีบริกำรสำธำรณะ

4.3 จ ำนวนระบบสูบน ้ำ เคร่ืองสูบน ้ำ ท่ีอยูใ่นควำมรับผิดชอบของ เทศบำล ท่ีไดรั้บกำร
บ ำรุงรักษำให้อยูใ่นสภำพท่ีใชง้ำนไดป้กติ

เคร่ือง ไม่มีบริกำรสำธำรณะ

4.4 จ ำนวนคลองส่งน ้ำท่ีอยูใ่นควำมรับผิดชอบของ เทศบำล ท่ีไดรั้บกำรบ ำรุงรักษำให้อยู่
ในสภำพท่ีใชง้ำนไดป้กติ

แห่ง ไม่มีบริกำรสำธำรณะ

5.1 ระบบกำรผลิตน ้ำประปำท่ีอยูใ่นควำมรับผิดชอบของ เทศบำล ท่ีไดรั้บกำรบ ำรุงรักษำ
ให้อยูใ่นสภำพท่ีใชง้ำนไดป้กติ

แห่ง ไม่มีบริกำรสำธำรณะ

6.1 จ ำนวนโครงกำรท่ี เทศบำล มีกำรจดัท ำ หรือสนบัสนุนกำรจดัท ำ ผงัเมืองรวมจงัหวดั 
หรือผงัเมืองรวมเมือง หรือผงัเมืองรวมชุมชน เป็นกรอบในกำรพฒันำทอ้งถ่ิน

โครงกำร เลือก

หน่วย จ านวนรายการข้อมูล

ภารกิจที่ 4 คลอง ล าธาร แหล่งน า้ และระบบสูบน า้

ภารกิจที่ 5 ระบบประปา

ภารกิจที่ 6 ด้านผังเมอืง

หมายเหตุ



7

งบประมาณ รูปแบบ ไม่ได้ด าเนินการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 ในปีงบประมาณ พ.ศ

6.2 จ ำนวนโครงกำรท่ี เทศบำล มีกำรควบคุมกำรใชป้ระโยชน์ท่ีดินและกำรพฒันำให้
เป็นไปตำมผงัเมืองรวมจงัหวดั หรือผงัเมืองรวมเมือง หรือผงัเมืองรวมชุมชน

โครงกำร เลือก

7.1 จ ำนวนอำคำรสูง หรืออำคำรท่ีมีควำมเส่ียงและควำมล่อแหลมท่ีจะเกิดอุบติัภยัท่ีไดรั้บ
กำรรณรงคส่์งเสริมและแกไ้ขให้ถูกตอ้ง

อำคำร ไม่มีบริกำรสำธำรณะ

7.2 จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมท่ี เทศบำล จดัอบรมให้ควำมรู้แก่ประชำชนเก่ียวกบัควำม
เส่ียงภยัต่ำงๆ ในอำคำรสูง หรืออำคำรท่ีมีควำมเส่ียงภยั หรือในชุมชน เช่น กำรซอ้มหนีไฟ
 กำรซอ้มดบัเพลิง แผ่นดินไหว เป็นตน้

โครงกำร เลือก

รายการข้อมูล หน่วย จ านวน หมายเหตุ

ภารกิจที่ 6 ด้านผังเมอืง

ภารกิจที่ 7 การรณรงค์ส่งเสริมการประกอบอาคาร
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งบประมาณ รูปแบบ ไม่ได้ด าเนินการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 ในปีงบประมาณ พ.ศ

8.1 ผูสู้งอายท่ีุมีปัญหาดา้นสุขภาพหรือป่วยติดเตียงท่ีไดรั้บการดูแลดา้นสุขภาพจาก 
เทศบาล

คน 61 0 อปท. 
ด าเนินการเอง

8.2 จ านวนโครงการส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายท่ีุมีปัญหาดา้นสุขภาพ หรือป่วยติดเตียงท่ี 
เทศบาล ด าเนินการ

โครงการ 1 0 อปท. 
ด าเนินการเอง

8.3 จ านวนคร้ังท่ี เทศบาล ส่งนกับริบาลชุมชนเขา้ร่วมอบรมกบักระทรวงสาธารณสุข
หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

คร้ัง 2 0 มากกวา่ 1 
รูปแบบ

8.4 จ านวนผูสู้งอายท่ีุไดรั้บการสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพผูสู้งอายใุนเขตพ้ืนท่ี เทศบาล คน 739 5406500 อปท. 
ด าเนินการเอง

8.5 ผูสู้งอายท่ีุเป็นสมาชิกในชมรม หรือสมาคม ศูนยบ์ริการทางสงัคม โรงเรียน
ผูสู้งอายท่ีุอยูใ่นความรับผิดชอบของ เทศบาล ท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีชมรม หรือ
สมาคม ศูนยบ์ริการทางสงัคม โรงเรียนผูสู้งอายท่ีุอยูใ่นความรับผิดชอบของ เทศบาล 
จดัข้ึน

คน 100 20000 มากกวา่ 1 
รูปแบบ

8.6 จ านวนโครงการท่ี เทศบาล ให้การสนบัสนุนแก่ผูสู้งอายใุนการจดักิจกรรม
นนัทนาการต่างๆ หรือการออกก าลงักาย

โครงการ 1 20000 อปท. 
ด าเนินการเอง

8.7 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาลเก่ียวกบัการส่งเสริมอาชีพ การเพ่ิม
รายไดใ้ห้แก่ผูสู้งอายุ

โครงการ 2 22910 อปท. 
ด าเนินการเอง

รายการข้อมูล หน่วย จ านวน หมายเหตุ

ภารกิจที่ 8 การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวติผู้สูงอายุ

การให้บริการสาธารณะ แบบสอบถามท่ี 2-2 เทศบาลต าบล ริมเหนือ
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งบประมาณ รูปแบบ ไม่ได้ด าเนินการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 ในปีงบประมาณ พ.ศ

8.8 จ านวนผูสู้งอายท่ีุยากไร้ท่ีอยูใ่นภาวะพ่ึงพิงท่ีไดรั้บการช่วยเหลือสนบัสนุน หรือ
ประสานงาน และสงเคราะห์ให้เขา้สู่สถานสงเคราะห์คนชรา

คน ไม่มีบริการสาธารณะ

9.1 จ านวนผูพิ้การท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิต
คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และไดรั้บการสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพคนพิการจาก เทศบาล

คน 94 827400 อปท. 
ด าเนินการเอง

9.2 จ านวนผูพิ้การยากไร้ท่ีอยูใ่นภาวะพ่ึงพิงท่ี เทศบาล เขา้ไปช่วยเหลือสนบัสนุน
หรือประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งให้เขา้ไปด าเนินการช่วยเหลือสนบัสนุนปัจจยัส่ีใน
การด ารงชีพ

คน 10 0 มากกวา่ 1 
รูปแบบ

10.1 จ านวนผูติ้ดเช้ือ/ผูป่้วยเอดส์ท่ีไดรั้บการสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ คน 7 42000 อปท. 
ด าเนินการเอง

11.1 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการส่งเสริม ป้องกนั ควบคุม เฝ้า
ระวงัป้องกนัโรคประจ าถ่ิน หรือการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

โครงการ 1 20000 อปท. 
ด าเนินการเอง

11.2 จ านวนสตัวท่ี์ไดรั้บการส ารวจข้ึนทะเบียนสตัวแ์ละฉีดวคัซีนสุนขับา้ หรือท า
หมนัตามโครงการสตัวป์ลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพิษสุนขับา้ฯ

ตวั 810 23560 อปท. 
ด าเนินการเอง

ภารกิจที่ 9 การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวติผู้พิการ

ภารกิจที่ 10 การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวติผู้ติดเช้ือผู้ป่วยเอดส์

ภารกิจที่ 11 การสาธารณสุขมูลฐาน

หมายเหตุ

ภารกิจที่ 8 การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวติผู้สูงอายุ

รายการข้อมูล หน่วย จ านวน
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งบประมาณ รูปแบบ ไม่ได้ด าเนินการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 ในปีงบประมาณ พ.ศ

12.1 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการตรวจสุขาภิบาลอาหารหรือ
สถานประกอบกิจการอาหารในพ้ืนท่ี

โครงการ 2 0 อปท. 
ด าเนินการเอง

รายการข้อมูล หน่วย จ านวน หมายเหตุ

ภารกิจที่ 12 การส่งเสริมสถานประกอบการอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภยั
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งบประมาณ รูปแบบ ไม่ได้ด าเนินการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 ในปีงบประมาณ พ.ศ

13.1 จ ำนวนศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กในสงักดั เทศบำล ท่ีผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำนสถำน
พฒันำเด็กปฐมวยัแห่งชำติ

แห่ง 1 0 อปท. 
ด ำเนินกำรเอง

13.2 จ ำนวนเด็กทั้งหมดในศูนยพ์ฒันำเด็กเล็ก หรือเด็กอนุบำล หรือเด็กประถมศึกษำ
ในสงักดั เทศบำล ท่ีไดรั้บอำหำรเสริม (นม) ครบถว้น

คน 29 53527.96 อปท. 
ด ำเนินกำรเอง

13.3 จ ำนวนเด็กทั้งหมดในศูนยพ์ฒันำเด็กเล็ก หรือเด็กอนุบำล หรือเด็กประถมศึกษำ
ในสงักดั เทศบำล ท่ีไดรั้บอำหำรกลำงวนัท่ีมีคุณค่ำ ทำงโภชนำกำรครบถว้น

คน 29 113580 อปท. 
ด ำเนินกำรเอง

13.4 จ ำนวนเด็กดอ้ยโอกำส เด็กยำกจน ท่ีไดรั้บกำรสนบัสนุน ดำ้นกำรศึกษำ หรือ
ดำ้นกำรเงินจำก เทศบำล หรือวสัดุอุปกรณ์จำก เทศบำล

คน ไม่มีบริกำรสำธำรณะ

13.5 จ ำนวนโรงเรียนในสงักดั เทศบำล ท่ีจดักำรเรียนกำรสอนในระบบสองภำษำ 
หรือหลกัสูตรสองภำษำ

แห่ง ไม่มีบริกำรสำธำรณะ

13.6 จ ำนวนกิจกรรม หรือโครงกำรเก่ียวกบักำรส่งเสริมอำชีพในโรงเรียนสงักดั 
เทศบำล หรือโรงเรียนในสงักดัอ่ืนท่ี เทศบำล ให้กำรสนบัสนุน

โครงกำร เลือก

การให้บริการสาธารณะ แบบสอบถามที่ 2-3 เทศบาลต าบล ริมเหนือ

รายการข้อมูล หน่วย จ านวน หมายเหตุ

ภารกิจที่ 13 การพัฒนาการศึกษา
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งบประมาณ รูปแบบ ไม่ได้ด าเนินการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 ในปีงบประมาณ พ.ศ

14.1 จ ำนวนแผนป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยัประเภทส ำคญัท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีท่ี 
เทศบำล ไดด้ ำเนินกำร

ฉบบั 1 0 อปท. 
ด ำเนินกำรเอง

14.2 จ ำนวนอำสำสมคัรป้องกนัภยัฝ่ำยพลเรือน (อปพร.) ท่ี เทศบำล สนบัสนุนให้
จดัตั้งข้ึน รวมทั้งจ  ำนวนอำสำสมคัรป้องกนั สำธำรณภยัของมูลนิธิ สมำคม สมำชิก 
ชมรม รูปแบบอ่ืน ท่ีตั้งข้ึนถูกตอ้งตำมกฎหมำย ในเขตพ้ืนท่ี เทศบำล

คน 60 0 อปท. 
ด ำเนินกำรเอง

14.3 จ ำนวนกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) ดำ้นควำมปลอดภยั (ของ เทศบำล ท่ีมี
ระบบ CCTV) ท่ีช ำรุดเสียหำย และสำมำรถซ่อมแซมได ้ท่ีไดรั้บกำรซ่อมแซมให้
สำมำรถใชง้ำนไดป้กติ

กลอ้ง ไม่มีบริกำรสำธำรณะ

15.1 จ ำนวนศูนยรั์บเร่ืองรำวร้องทุกข ์ศูนยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพำท ศูนยย์ติุธรรมชุมชน 
ศูนยบ์ริกำรประชำชน ศูนยด์  ำรงธรรม ศูนย ์one stop service หรือจำกช่องทำงส่ือ
ออนไลน์อ่ืน ๆ ท่ี เทศบำล จดัให้มี หรือด ำเนินกำร

แห่ง 6 0 มำกกวำ่ 1 
รูปแบบ

15.2 จ ำนวนเร่ืองรำวร้องทุกขข์องประชำชนจำกศูนยรั์บเร่ืองรำวร้องทุกข ์ศูนยไ์กล่
เกล่ียขอ้พิพำท ศูนยย์ติุธรรมชุมชน ศูนยบ์ริกำรประชำชน ศูนยด์  ำรงธรรม ศูนย ์one 
stop service หรือจำกช่องทำงส่ือออนไลน์อ่ืน ๆ ท่ีส่งให้ เทศบำล ด ำเนินกำร และ
ไดรั้บกำรให้ควำมช่วยเหลือจำก เทศบำล หรือกำรประสำนงำนหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง
ด ำเนินกำรต่อไป

เร่ือง 20 0 มำกกวำ่ 1 
รูปแบบ

ภารกิจที่ 15 การจัดการความขัดแย้ง

การให้บริการสาธารณะ แบบสอบถามที่ 2-4 เทศบาลต าบล ริมเหนือ

รายการข้อมูล หน่วย จ านวน หมายเหตุ

ภารกิจที่ 14 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั
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งบประมาณ รูปแบบ ไม่ได้ด าเนินการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 ในปีงบประมาณ พ.ศ

16.1 จ ำนวนโครงกำรท่ี เทศบำล มีกำรสนบัสนุนงบประมำณ หรือสนบัสนุน ส่งเสริม
อ่ืน ๆ ให้แก่กลุ่มอำชีพกลุ่มวิสำหกิจชุมชน กลุ่มกำรท่องเท่ียว ฯลฯ เพ่ือพฒันำ
ประสิทธิภำพกำรแปรรูปตลำด

โครงกำร 1 20000 อปท. 
ด ำเนินกำรเอง

16.2 จ ำนวนโครงกำรหรือกิจกรรมท่ี เทศบำล ด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรส่งเสริมอำชีพ 
เช่น เกษตรกรรม ประมงปศุสตัว ์หรืออำชีพใหม่ เป็นตน้

โครงกำร 2 30410 อปท. 
ด ำเนินกำรเอง

16.3 จ ำนวนโครงกำรท่ี เทศบำล จดัให้มีหรือส่งเสริม ศูนยแ์สดงสินคำ้ชุมชน ศูนย์
จ  ำหน่ำยสินคำ้ ตลำดนดั ตลำดชุมชน ถนนคนเดิน ถนนวฒันธรรม ตลำดน ้ำ หรือตลำด
เก่ำ เป็นตน้

โครงกำร 1 0 อปท. 
ด ำเนินกำรเอง

16.4 จ ำนวนโครงกำร หรือกิจกรรมของ เทศบำล เก่ียวกบักำรพฒันำ หรือฟ้ืนฟแูหล่ง
ท่องเท่ียวเส่ือมโทรมให้มีสภำพท่ีเหมำะสม ต่อกำรท่องเท่ียว

โครงกำร เลือก

16.5 จ ำนวนโครงกำร หรือกิจกรรมของ เทศบำล เพ่ือกระตุน้ หรือส่งเสริมกำร
ท่องเท่ียว และกำรให้ควำมรู้เก่ียวกบัประวติัควำมเป็นมำของแหล่งท่องเท่ียว

โครงกำร 1 0 อปท. 
ด ำเนินกำรเอง

หน่วย จ านวน หมายเหตุ

ภารกิจที่ 16 การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุน

การให้บริการสาธารณะ แบบสอบถามที่ 2-5 เทศบาลต าบล ริมเหนือ

รายการข้อมูล
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งบประมาณ รูปแบบ ไม่ได้ด าเนินการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 ในปีงบประมาณ พ.ศ

16.6 จ ำนวนโครงกำร หรือกิจกรรมของ เทศบำล ในกำรให้ค  ำปรึกษำ และสนบัสนุน
กำรจดัตั้งกลุ่มอำชีพ หรือกลุ่มเกษตรกร หรือกลุ่มต่ำง ๆ เพ่ือส่งเสริมอำชีพหรือกำร
สร้ำงงำน

โครงกำร 1 0 อปท. 
ด ำเนินกำรเอง

16.7 จ ำนวนโครงกำร หรือกิจกรรมของ เทศบำล ในกำรให้ค  ำปรึกษำทั้งท่ีส ำนกังำน 
เทศบำล หรือช่องทำงส่ือออนไลน์ต่ำง ๆ เก่ียวกบักำรขอใบอนุญำตจดทะเบียนพำณิชย์
 หรือกำรส่งเสริมกำรลงทุนในพ้ืนท่ี

โครงกำร 1 0 อปท. 
ด ำเนินกำรเอง

รายการข้อมูล หน่วย จ านวน หมายเหตุ

ภารกิจที่ 16 การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุน
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งบประมาณ รูปแบบ ไม่ได้ด าเนินการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 ในปีงบประมาณ พ.ศ

17.1 ปริมาณขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ี เทศบาล ท่ีถูกก าจดัอยา่งถูกสุขลกัษณะ ตนั 616.25 60121.89 มากกวา่ 1 
รูปแบบ

17.2 ปริมาณขยะอนัตราย และขยะติดเช้ือในพ้ืนท่ี เทศบาล ท่ีถูกส่งต่อไปก าจดัอยา่ง
ถูกสุขลกัษณะ

ตนั 43.60 4253.61 มากกวา่ 1 
รูปแบบ

17.3 จ านวนโครงการ หรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการอนุรักษดู์แลรักษาแหล่งน ้า
ธรรมชาติ ล าน ้าธรรมชาติ ทรัพยากรชายฝ่ัง หรือการจดัการเก่ียวกบัปัญหาวชัพืช 
ผกัตบชวา ปัญหาน ้าเน่าเสีย การก าจดัน ้าเสีย เป็นตน้

โครงการ 1 3960 อปท. 
ด าเนินการเอง

17.4 จ านวนโครงการของ เทศบาล ในการอบรมหรือประชาสมัพนัธ์ให้ความรู้แก่
ประชาชนเก่ียวกบัการดูแลรักษาป่า ภยัจากไฟป่า การป้องกนัไฟป่า การเผาในท่ีโล่ง 
ภยัจากการเผาในท่ีโล่ง เป็นตน้

โครงการ 1 2760 อปท. 
ด าเนินการเอง

17.5 จ านวนคร้ังท่ี เทศบาล จดัส่งอาสาสมคัรป้องกนัไฟป่าเขา้ร่วมอบรมกบั
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

คร้ัง เลือก

17.6 จ านวนโครงการ หรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการจดัการเก่ียวกบัค่าฝุ่ น PM ๒.๕ โครงการ 8 0 อปท. 
ด าเนินการเอง

17.7 จ านวนขอ้มูลค่าเฉล่ีย ๒๔ ชัว่โมง ของฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน 
(PM ๒.๕) ผ่านเกณฑม์าตรฐานของเทศบาล

คร้ัง ไม่มีบริการสาธารณะ

การให้บริการสาธารณะ แบบสอบถามที่ 2-6 เทศบาลต าบล ริมเหนือ

รายการข้อมูล หน่วย จ านวน หมายเหตุ

ภารกิจที่ 17 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
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งบประมาณ รูปแบบ ไม่ได้ด าเนินการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 ในปีงบประมาณ พ.ศ

18.1 จ านวนโครงการ หรือกิจกรรมของ เทศบาล ในการส่งเสริมหรืออนุรักษศิ์ลปะ 
วฒันธรรม ประเพณีทอ้งถ่ิน หรือภูมิปัญญาชาวบา้น

โครงการ 2 15823.2 อปท. 
ด าเนินการเอง

18.2 จ านวนแหล่งการเรียนรู้ในทอ้งถ่ินเก่ียวกบัศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน และโบราณสถาน ท่ีไดรั้บการส่งเสริมหรือสนบัสนุนจาก เทศบาล

แห่ง 5 0 อปท. 
ด าเนินการเอง

รายการข้อมูล หน่วย จ านวน หมายเหตุ

ภารกิจที่ 18 การส่งเสริมศิลปะ วฒันธรรม ภูมปัิญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน
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เกณฑช์ีว้ดั คา่เป้าหมาย (%) กรอบการประเมนิ (1) การจดับรกิารสาธารณะ (2) (2) เทยีบ กบั (1) % ผลการประเมนิ

1. รอ้ยละของถนนในความรับผดิชอบทัง้หมดของ 

เทศบาล ทีไ่ดรั้บการบ ารุงรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพทีใ่ชง้าน

ไดป้กติ

80 5130 5130 100 สงูกวา่คา่

เป้าหมาย

2. รอ้ยละของจ านวนจดุอนัตรายทีเ่กดิอบุตัเิหตบุอ่ยครัง้

ทางการจราจรทางบก ในเขต เทศบาล ทีไ่ดรั้บการ

พัฒนา ปรับปรุง หรอืแกไ้ขใหป้ลอดภัยขึน้

75 16 16 100 สงูกวา่คา่

เป้าหมาย

3. รอ้ยละของสะพานในเขตทางในความรับผดิชอบของ 

เทศบาล ทีไ่ดรั้บการบ ารุงรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพทีใ่ชง้าน

ไดป้กติ

80 0 - - ไมม่บีรกิาร

สาธารณะ

4. รอ้ยละของสญัญาณไฟจราจรในความรับผดิชอบใน

เขตทางของ เทศบาล ทีช่ ารุดเสยีหายและไดรั้บการ

บ ารุงรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพใชง้านไดป้กติ

100 0 - - ไมม่บีรกิาร

สาธารณะ

5. รอ้ยละของจ านวนไฟสอ่งสวา่งในความรับผดิชอบใน

เขตทางของ เทศบาล ทีไ่ดรั้บการบ ารุงรักษาใหอ้ยูใ่น

สภาพทีใ่ชง้านไดป้กติ

100 110 110 100 เทา่กบัคา่

เป้าหมาย

6. รอ้ยละของจ านวนสายทางคลอง และล าธารสาธารณะ

 ในความรับผดิชอบของ เทศบาล ทีไ่ดรั้บการดแูลรักษา

ใหน้ ้าสามารถไหลผา่นไดไ้มต่ดิขดั หรอืใหอ้ยูใ่นสภาพที่

ใชง้านไดป้กติ

90 1 1 100 สงูกวา่คา่

เป้าหมาย

7. รอ้ยละของจ านวนแหลง่น ้าสาธารณะ พืน้ทีพั่กน ้า 

หรอืแกม้ลงิในความรับผดิชอบของ เทศบาล ทีไ่ดรั้บการ

บ ารุงรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพทีใ่ชง้านไดป้กติ

90 0 - - ไมม่บีรกิาร

สาธารณะ

8. รอ้ยละของจ านวนระบบสบูน ้า เครือ่งสบูน ้า ทีอ่ยูใ่น

ความรับผดิชอบของ เทศบาล ทีไ่ดรั้บการบ ารุงรักษาให ้

อยูใ่นสภาพทีใ่ชง้านไดป้กติ

90 0 - - ไมม่บีรกิาร

สาธารณะ

9. รอ้ยละของจ านวนคลองสง่น ้าทีอ่ยูใ่นความรับผดิชอบ

ของ เทศบาล ทีช่ ารุดเสยีหายและไดรั้บการบ ารุงรักษา

ใหอ้ยูใ่นสภาพทีใ่ชง้านไดป้กติ

90 0 - - ไมม่บีรกิาร

สาธารณะ

บรกิารสาธารณะ

ดา้นที ่1 โครงสรา้งพืน้ฐาน และ ดา้นที ่2 ผงัเมอืง

ภารกจิที ่1 การบ ารุงรกัษาถนน

1

1

ภารกจิที ่2 การบ ารุงรกัษาสะพาน

1

ภารกจิที ่3 สญัญาณไฟจราจร และไฟสอ่งสวา่ง

1

1

ภารกจิที ่4 คลอง ล าธาร แหลง่น า้ และระบบสบูน า้

1

1

1

1

สรุปผลประเมนิการจดับรกิารสาธารณะ
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เกณฑช์ีว้ดั คา่เป้าหมาย (%) กรอบการประเมนิ (1) การจดับรกิารสาธารณะ (2) (2) เทยีบ กบั (1) % ผลการประเมนิ

10. รอ้ยละของระบบการผลติน ้าประปาทีอ่ยูใ่นความ

รับผดิชอบของ เทศบาล ทีไ่ดรั้บการบ ารุงรักษาใหอ้ยูใ่น

สภาพทีใ่ชง้านไดป้กติ

95 0 - - ไมม่บีรกิาร

สาธารณะ

ไมไ่ดด้ าเนนิการ

ในปีงบประมาณ

 พ.ศ

ไมไ่ดด้ าเนนิการ

ในปีงบประมาณ

 พ.ศ

13. รอ้ยละของจ านวนอาคารสงู หรอือาคารทีม่คีวาม

เสีย่งและความลอ่แหลมทีจ่ะเกดิอบุตัภัิยทีไ่ดรั้บการ

รณรงคส์ง่เสรมิและแกไ้ขใหถ้กูตอ้ง

90 0 - - ไมม่บีรกิาร

สาธารณะ

ไมไ่ดด้ าเนนิการ

ในปีงบประมาณ

 พ.ศ

15. รอ้ยละของผูส้งูอายทุีม่ปัีญหาดา้นสขุภาพหรอืป่วย

ตดิเตยีงทีไ่ดรั้บการดแูลดา้นสขุภาพจาก เทศบาล

90 61 61 100 สงูกวา่คา่

เป้าหมาย

16. จ านวนโครงการสง่เสรมิสขุภาพผูส้งูอายทุีม่ปัีญหา

ดา้นสขุภาพ หรอืป่วยตดิเตยีงที ่เทศบาล ด าเนนิการ

1 1 1 100 เทา่กบัคา่

เป้าหมาย

17. จ านวนครัง้ที ่เทศบาล สง่นักบรบิาลชมุชนเขา้ร่วม

อบรมกบักระทรวงสาธารณสขุหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

1 1 2 200 สงูกวา่คา่

เป้าหมาย

18. รอ้ยละของจ านวนผูส้งูอายทุีไ่ดรั้บการสงเคราะหเ์บีย้

ยังชพีผูส้งูอายใุนเขตพืน้ที ่เทศบาล

100 739 739 100 เทา่กบัคา่

เป้าหมาย

ภารกจิที ่5 ระบบประปา

1

ภารกจิที ่6 ดา้นผงัเมอืง

2 11. จ านวนโครงการที ่เทศบาล มกีารจัดท า หรอื

สนับสนุนการจัดท าผังเมอืงรวมจังหวดั หรอืผังเมอืงรวม

เมอืง หรอืผังเมอืงรวมชมุชน เป็นกรอบในการพัฒนา

ทอ้งถิน่

1 1 - -

2 12. จ านวนโครงการที ่เทศบาล มกีารควบคมุการใช ้

ประโยชนท์ีด่นิและการพัฒนาใหเ้ป็นไปตามผังเมอืงรวม

จังหวดั หรอืผังเมอืงรวมเมอืง หรอืผังเมอืงรวมชมุชน

1 1 - -

ภารกจิที ่7 การรณรงคส์ง่เสรมิการประกอบอาคาร

2

2 14. จ านวนโครงการ/กจิกรรมที ่เทศบาลจัดอบรมให ้

ความรูแ้กป่ระชาชนเกีย่วกบัความเสีย่งภัยตา่งๆ ใน

อาคารสงู หรอือาคารทีม่คีวามเสีย่งภัย หรอืในชมุชน เชน่

 การซอ้มหนไีฟ การซอ้มดบัเพลงิ แผน่ดนิไหว เป็นตน้

1 1 - -

ดา้นที ่3 ดา้นสาธารณสขุ บรกิารทางสงัคม และคณุภาพชวีติ

ภารกจิที ่8 การสง่เสรมิพฒันาคณุภาพชวีติผูส้งูอายุ

3

3

3

3

บรกิารสาธารณะ
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เกณฑช์ีว้ดั คา่เป้าหมาย (%) กรอบการประเมนิ (1) การจดับรกิารสาธารณะ (2) (2) เทยีบ กบั (1) % ผลการประเมนิ

19. รอ้ยละของผูส้งูอายทุีเ่ป็นสมาชกิในชมรม หรอื

สมาคม ศนูยบ์รกิารทางสงัคม โรงเรยีนผูส้งูอายทุีอ่ยูใ่น

ความรับผดิชอบของ เทศบาล ทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมตา่ง ๆ 

ทีช่มรม สมาคม ศนูยบ์รกิารทางสงัคม หรอืโรงเรยีน

ผูส้งูอายทุีอ่ยูใ่นความรับผดิชอบของ เทศบาล จัดขึน้

50 100 100 100 สงูกวา่คา่

เป้าหมาย

20. จ านวนโครงการที ่เทศบาล ใหก้ารสนับสนุนแก่

ผูส้งูอายใุนการจัดกจิกรรมนันทนาการตา่งๆ หรอืการออก

ก าลงักาย

1 1 1 100 เทา่กบัคา่

เป้าหมาย

21. จ านวนโครงการหรอืกจิกรรมของ เทศบาลเกีย่วกบั

การสง่เสรมิอาชพี การเพิม่รายไดใ้หแ้กผู่ส้งูอายุ

1 1 2 200 สงูกวา่คา่

เป้าหมาย

22. รอ้ยละของผูส้งูอายทุีย่ากไรท้ีอ่ยูใ่นภาวะพึง่พงิที่

ไดรั้บการชว่ยเหลอืสนับสนุน หรอืประสานงาน และ

สงเคราะหใ์หเ้ขา้สูส่ถานสงเคราะหค์นชรา

80 0 - - ไมม่บีรกิาร

สาธารณะ

23. รอ้ยละของผูพ้กิารทีไ่ดรั้บการขึน้ทะเบยีนตาม 

พ.ร.บ. สง่เสรมิและพัฒนาคณุภาพชวีติคนพกิาร พ.ศ. 

๒๕๕๐ และไดรั้บการสงเคราะหเ์บีย้ยังชพีคนพกิารจาก 

เทศบาล

100 91 94 103.3 สงูกวา่คา่

เป้าหมาย

24. รอ้ยละของผูพ้กิารยากไรท้ีอ่ยูใ่นภาวะพึง่พงิที ่

เทศบาล เขา้ไปชว่ยเหลอืสนับสนุนหรอืประสาน

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งใหเ้ขา้ไปด าเนนิการชว่ยเหลอื

สนับสนุนปัจจัยสีใ่นการด ารงชพี

100 10 10 100 เทา่กบัคา่

เป้าหมาย

25. รอ้ยละของผูต้ดิเชือ้/ผูป่้วยเอดสท์ีไ่ดรั้บการ

สงเคราะหเ์บีย้ยังชพีผูป่้วยเอดส์

100 7 7 100 เทา่กบัคา่

เป้าหมาย

26. จ านวนโครงการหรอืกจิกรรมของ เทศบาล ในการ

สง่เสรมิ ป้องกนั ควบคมุ เฝ้าระวงัป้องกนัโรคประจ าถิน่ 

หรอืการแพร่ระบาดของโรคตดิตอ่

1 1 1 100 เทา่กบัคา่

เป้าหมาย

27. รอ้ยละของสตัวไ์ดรั้บการส ารวจ ขึน้ทะเบยีนสตัวแ์ละ

ฉดีวคัซนีสนัุขบา้ตามโครงการสตัวป์ลอดโรคคนปลอดภัย

 จากโรคพษิสนัุขบา้ฯ

100 810 810 100 เทา่กบัคา่

เป้าหมาย

3

3

3

3

ภารกจิที ่9 การสง่เสรมิพฒันาคณุภาพชวีติผูพ้กิาร

3

3

ภารกจิที ่10 การสง่เสรมิพฒันาคณุภาพชวีติผูต้ดิเชือ้ผูป่้วยเอดส์

3

ภารกจิที ่11 การสาธารณสขุมลูฐาน

3

3

บรกิารสาธารณะ



20

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

28. จ านวนโครงการหรอืกจิกรรมของ เทศบาล ในการ

ตรวจสขุาภบิาลอาหารหรอืสถานประกอบกจิการอาหาร

ในพืน้ที่

1 1 2 200 สงูกวา่คา่

เป้าหมาย

29. รอ้ยละของศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กในสงักดั เทศบาล ที่

ผา่นการประเมนิมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวยั

แหง่ชาติ

100 1 1 100 เทา่กบัคา่

เป้าหมาย

30. รอ้ยละของเด็กในศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก หรอือนุบาล 

หรอืประถมศกึษา ในสงักดั เทศบาลทีไ่ดรั้บอาหารเสรมิ 

(นม) ครบถว้น

100 29 29 100 เทา่กบัคา่

เป้าหมาย

31. รอ้ยละของเด็กในศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก หรอือนุบาล 

หรอืประถมศกึษา ในสงักดั เทศบาลทีไ่ดรั้บอาหารกลาง

วนัทีม่คีณุคา่ ทางโภชนาการครบถว้น

100 29 29 100 เทา่กบัคา่

เป้าหมาย

32. รอ้ยละของเด็กดอ้ยโอกาส เด็กยากจนทีไ่ดรั้บการ

สนับสนุนดา้นการศกึษา หรอืดา้นการเงนิจาก เทศบาล 

หรอืวสัดอุปุกรณ์จาก เทศบาล

100 0 - - ไมม่บีรกิาร

สาธารณะ

33. รอ้ยละของโรงเรยีนในสงักดั เทศบาล ทีจั่ดการเรยีน

การสอนในระบบสองภาษา หรอืหลกัสตูรสองภาษา

85 0 - - ไมม่บีรกิาร

สาธารณะ

ไมไ่ดด้ าเนนิการ

ในปีงบประมาณ

 พ.ศ

35. เทศบาล มกีารจัดท าแผนป้องกนัและบรรเทา สา

ธารณภัยประเภทส าคญัทีเ่กดิขึน้ในพืน้ที่

1 1 1 100 เทา่กบัคา่

เป้าหมาย

36. รอ้ยละของจ านวนอาสาสมัครป้องกนัภัยฝ่ายพลเรอืน

 (อปพร.) ที ่เทศบาล สนับสนุนใหจั้ดตัง้ข ึน้ รวมทัง้

จ านวนอาสาสมัครป้องกนัสาธารณภัยของมลูนธิ ิสมาคม

 สมาชกิ ชมรม รูปแบบอืน่ ทีต่ัง้ข ึน้ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

ในเขตพืน้ที ่เทศบาล

2 3431 60 1.75 การพัฒนาใน

อนาคต

ภารกจิที ่12 การสง่เสรมิสถานประกอบการอาหารผา่นเกณฑม์าตรฐานอาหารปลอดภยั

3

ดา้นที ่4 ดา้นการศกึษา

ภารกจิที ่13 การพฒันาการศกึษา

4

4

4

4

4

4 34. จ านวนกจิกรรม หรอืโครงการเกีย่วกบัการสง่เสรมิ

อาชพีในโรงเรยีนสงักดั เทศบาล หรอืโรงเรยีนในสงักดั

อืน่ที ่เทศบาล ใหก้ารสนับสนุน

1 1 - -

ดา้นที ่5 ดา้นการจดัระเบยีบชุมชนและการรกัษาความสงบปลอดภยั

ภารกจิที ่14 การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

5

5

บรกิารสาธารณะ
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เกณฑช์ีว้ดั คา่เป้าหมาย (%) กรอบการประเมนิ (1) การจดับรกิารสาธารณะ (2) (2) เทยีบ กบั (1) % ผลการประเมนิ

37. รอ้ยละของจ านวนกลอ้งโทรทัศนว์งจรปิด (CCTV) 

ดา้นความปลอดภัย (ของ เทศบาล ทีม่รีะบบ CCTV) ที่

ช ารุดเสยีหายและสามารถซอ่มแซมได ้ทีไ่ดรั้บการ

ซอ่มแซมใหส้ามารถใชง้านไดป้กติ

100 0 - - ไมม่บีรกิาร

สาธารณะ

38. จ านวนศนูยรั์บเรือ่งราวรอ้งทกุข ์ศนูยไ์กลเ่กลีย่ขอ้

พพิาท ศนูยย์ตุธิรรมชมุชน ศนูยบ์รกิารประชาชน ศนูย์

ด ารงธรรม ศนูย ์one stop service หรอืจากชอ่งทางสือ่

ออนไลนอ์ืน่ ๆ ที ่เทศบาล จัดใหม้ ีหรอืด าเนนิการ

1 1 6 600 สงูกวา่คา่

เป้าหมาย

39. รอ้ยละของจ านวนเรือ่งราวรอ้งทกุขข์องประชาชน

จากศนูยรั์บเรือ่งราวรอ้งทกุข ์ศนูยไ์กลเ่กลีย่ขอ้พพิาท 

ศนูยย์ตุธิรรมชมุชน ศนูยบ์รกิารประชาชน ศนูยด์ ารงธรรม

 ศนูย ์one stop service หรอืจากชอ่งทางสือ่ออนไลน์

อืน่ ๆ ทีส่ง่ให ้เทศบาล ด าเนนิการ และไดรั้บการให ้

ความชว่ยเหลอืจาก เทศบาล หรอืการประสานงาน

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งด าเนนิการตอ่ไป

90 20 20 100 สงูกวา่คา่

เป้าหมาย

40. จ านวนโครงการที ่เทศบาล มกีารสนับสนุน

งบประมาณ หรอืสนับสนุน สง่เสรมิอืน่ ๆ ใหแ้กก่ลุม่

อาชพีกลุม่วสิาหกจิชมุชน กลุม่การทอ่งเทีย่ว ฯลฯ เพือ่

พัฒนาประสทิธภิาพการแปรรูปตลาด

1 1 1 100 เทา่กบัคา่

เป้าหมาย

41. จ านวนโครงการหรอืกจิกรรมที ่เทศบาล ด าเนนิการ

เกีย่วกบัการสง่เสรมิอาชพี เชน่ เกษตรกรรม ประมงปศุ

สตัว ์หรอือาชพีใหม ่เป็นตน้

1 1 2 200 สงูกวา่คา่

เป้าหมาย

42. จ านวนโครงการที ่เทศบาล จัดใหม้หีรอืสง่เสรมิ 

ศนูยแ์สดงสนิคา้ชมุชน ศนูยจ์ าหน่ายสนิคา้ ตลาดนัด 

ตลาดชมุชน หรอืถนนคนเดนิ ถนนวฒันธรรม ตลาดน ้า 

หรอืตลาดเกา่ เป็นตน้

1 1 1 100 เทา่กบัคา่

เป้าหมาย

ไมไ่ดด้ าเนนิการ

ในปีงบประมาณ

 พ.ศ

44. จ านวนโครงการ หรอืกจิกรรมของ เทศบาล เพือ่

กระตุน้ หรอืสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว และการใหค้วามรู ้

เกีย่วกบัประวตัคิวามเป็นมาของแหลง่ทอ่งเทีย่ว

1 1 1 100 เทา่กบัคา่

เป้าหมาย

5

ภารกจิที ่15 การจดัการความขดัแยง้

5

5

ดา้นที ่6 ดา้นการสง่เสรมิเศรษฐกจิชุมชน อาชพี การทอ่งเทีย่ว และการลงทนุ

ภารกจิที ่16 การสง่เสรมิเศรษฐกจิชุมชน อาชพี การทอ่งเทีย่ว และการลงทนุ

6

6

6

6 43. จ านวนโครงการ หรอืกจิกรรมของ เทศบาล เกีย่วกบั

การพัฒนา หรอืฟ้ืนฟแูหลง่ทอ่งเทีย่วเสือ่มโทรมใหม้ี

สภาพทีเ่หมาะสม ตอ่การทอ่งเทีย่ว

1 1 - -

6

บรกิารสาธารณะ
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เกณฑช์ีว้ดั คา่เป้าหมาย (%) กรอบการประเมนิ (1) การจดับรกิารสาธารณะ (2) (2) เทยีบ กบั (1) % ผลการประเมนิ

45. จ านวนโครงการ หรอืกจิกรรมของ เทศบาล ในการ

ใหค้ าปรกึษา และสนับสนุนการจัดตัง้กลุม่อาชพี หรอื

กลุม่เกษตรกร หรอืกลุม่ตา่ง ๆ เพือ่สง่เสรมิอาชพีหรอื

การสรา้งงาน

1 1 1 100 เทา่กบัคา่

เป้าหมาย

46. จ านวนโครงการ หรอืกจิกรรมของ เทศบาล ในการ

ใหค้ าปรกึษาทัง้ทีส่ านักงาน เทศบาล หรอืชอ่งทางสือ่

ออนไลนต์า่ง ๆ เกีย่วกบัการขอใบอนุญาตจดทะเบยีน

พาณชิย ์หรอืการสง่เสรมิการลงทนุในพืน้ที่

1 1 1 100 เทา่กบัคา่

เป้าหมาย

47. รอ้ยละของปรมิาณขยะมลูฝอยในพืน้ที ่เทศบาล ที่

ถกูก าจัดอยา่งถกูสขุลกัษณะ

90 616.25 616.25 100 สงูกวา่คา่

เป้าหมาย

48. รอ้ยละของปรมิาณขยะอนัตราย และขยะตดิเชือ้ใน

พืน้ที ่เทศบาล ทีถ่กูสง่ตอ่ไปก าจัดอยา่งถกูสขุลกัษณะ

90 43.6 43.6 100 สงูกวา่คา่

เป้าหมาย

49. จ านวนโครงการ หรอืกจิกรรมของ เทศบาล ในการ

อนุรักษ์ดแูลรักษาแหลง่น ้าธรรมชาต ิล าน ้าธรรมชาต ิ

ทรัพยากรชายฝ่ัง หรอืการจัดการเกีย่วกบัปัญหาวชัพชื 

ผักตบชวา ปัญหาน ้าเน่าเสยี การก าจัดน ้าเสยี เป็นตน้

2 2 1 50 การพัฒนาใน

อนาคต

50. จ านวนโครงการของ เทศบาล ในการอบรมหรอื

ประชาสมัพันธใ์หค้วามรูแ้กป่ระชาชนเกีย่วกบัการดแูล

รักษาป่า ภัยจากไฟป่า การป้องกนัไฟป่า การเผาในทีโ่ลง่

 ภัยจากการเผาในทีโ่ลง่ เป็นตน้

1 1 1 100 เทา่กบัคา่

เป้าหมาย

ไมไ่ดด้ าเนนิการ

ในปีงบประมาณ

 พ.ศ

52. จ านวนโครงการ หรอืกจิกรรมของ เทศบาล ในการ

จัดการเกีย่วกบัคา่ฝุ่ น PM ๒.๕

1 1 8 800 สงูกวา่คา่

เป้าหมาย

53. รอ้ยละของจ านวนขอ้มลูคา่เฉลีย่ ๒๔ ชัว่โมง ของ

ฝุ่ นละอองขนาดไมเ่กนิ ๒.๕ ไมครอน (PM ๒.๕) ผา่น

เกณฑม์าตรฐานของเทศบาล

98 0 - - ไมม่บีรกิาร

สาธารณะ

54. จ านวนโครงการ หรอืกจิกรรมของ เทศบาล ในการ

สง่เสรมิหรอือนุรักษ์ศลิปะ วฒันธรรม ประเพณีทอ้งถิน่ 

หรอืภมูปัิญญาชาวบา้น

3 3 2 66.67 การพัฒนาใน

อนาคต

6

6

ดา้นที ่7 ดา้นการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม และ ดา้นที ่8 ดา้นการสง่เสรมิศลิปะ วฒันธรรม ภมูปิญัญาชาวบา้น และโบราณสถาน

ภารกจิที ่17 การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

7

7

7

7

7 51. จ านวนครัง้ที ่เทศบาล จัดสง่อาสาสมัครป้องกนัไฟ

ป่าเขา้ร่วมอบรมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

1 1 - -

7

7

ภารกจิที ่18 การสง่เสรมิศลิปะ วฒันธรรม ภมูปิญัญาชาวบา้น และโบราณสถาน

8

บรกิารสาธารณะ
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เกณฑช์ีว้ดั คา่เป้าหมาย (%) กรอบการประเมนิ (1) การจดับรกิารสาธารณะ (2) (2) เทยีบ กบั (1) % ผลการประเมนิ

55. จ านวนแหลง่การเรยีนรูใ้นทอ้งถิน่เกีย่วกบัศลิปะ 

วฒันธรรม ประเพณี ภมูปัิญญาทอ้งถิน่ และโบราณสถาน

 ทีไ่ดรั้บ การสง่เสรมิหรอืสนับสนุนจาก เทศบาล

1 1 5 500 สงูกวา่คา่

เป้าหมาย

บรกิารสาธารณะ

8
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พอใจ ปรับปรุง

(คน) (คน)

1. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจดับริการสาธารณะดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานของ เทศบาล 90 10

2. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจดับริการสาธารณะดา้นการผงัเมืองของ เทศบาล เก่ียวกบัการจดัท าหรือสนบัสนุนการจดัท าผงัเมืองรวมเมือง และการควบคุมการ
ใชป้ระโยชน์ท่ีดินและการพฒันาให้เป็นไปตามผงัเมืองรวมเมือง 85 15

3. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจดับริการสาธารณะดา้นสาธารณสุข บริการทางสงัคม และคุณภาพชีวิตของ เทศบาล 95 5

4. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจดับริการสาธารณะดา้นการศึกษาของ เทศบาล 89 11

5. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจดับริการสาธารณะดา้นการจดัระเบียบชุมชน และการรักษาความสงบปลอดภยัของ เทศบาล 96 4

6. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจดับริการสาธารณะดา้นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเท่ียว และการลงทุนของ เทศบาล 90 10

7. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจดับริการสาธารณะดา้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของ เทศบาล 92 8

8. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจดับริการสาธารณะดา้นการส่งเสริมศิลปะ วฒันธรรม ภูมิปัญญาชาวบา้น และโบราณสถานของ เทศบาล 88 12

ประเมนิความพึงพอใจ

ด้านที่ 4 ด้านการศึกษา

ด้านที่ 5 ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภยั

ด้านที่ 6 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุน

ด้านที่ 7 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม    

ด้านที่ 8 ด้านการส่งเสริมศิลปะ วฒันธรรม ภูมปัิญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน

รายการข้อมูล

ความพึงพอใจ

ด้านที่ 1 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

ด้านที่ 2 ด้านการผังเมอืง

ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวติ
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จ ำนวน รอ้ยละ จ ำนวน รอ้ยละ

1. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่การจัดบรกิารสาธารณะดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานของ เทศบาล 90 90% 10 10%

2. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่การจัดบรกิารสาธารณะดา้นการผังเมอืงของ เทศบาล เกีย่วกบัการจัดท าหรอืสนับสนุนการจัดท าผังเมอืงรวม

เมอืง และการควบคมุการใชป้ระโยชนท์ีด่นิและการพัฒนาใหเ้ป็นไปตามผังเมอืงรวมเมอืง 85 85% 15 15%

3. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่การจัดบรกิารสาธารณะดา้นสาธารณสขุ บรกิารทางสงัคม และคณุภาพชวีติของ เทศบาล 95 95% 5 5%

4. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่การจัดบรกิารสาธารณะดา้นการศกึษาของ เทศบาล 89 89% 11 11%

5. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่การจัดบรกิารสาธารณะดา้นการจัดระเบยีบชมุชน และการรักษาความสงบปลอดภัยของ เทศบาล 96 96% 4 4%

6. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่การจัดบรกิารสาธารณะดา้นการสง่เสรมิเศรษฐกจิชมุชน อาชพี การทอ่งเทีย่ว และการลงทนุของ เทศบาล 90 90% 10 10%

7. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่การจัดบรกิารสาธารณะดา้นการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของ เทศบาล 92 92% 8 8%

8. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่การจัดบรกิารสาธารณะดา้นการสง่เสรมิศลิปะ วฒันธรรม ภมูปัิญญาชาวบา้น และโบราณสถานของ เทศบาล 88 88% 12 12%

สรุปผลกำรประเมนิควำมพงึพอใจของประชำชน

ค ำถำม

พอใจ ปรบัปรุง

ดำ้นที ่1 ดำ้นโครงสรำ้งพืน้ฐำน

ดำ้นที ่2 ดำ้นกำรผงัเมอืง

ดำ้นที ่3 ดำ้นสำธำรณสขุ บรกิำรทำงสงัคม และคณุภำพชวีติ

ดำ้นที ่4 ดำ้นกำรศกึษำ

ดำ้นที ่5 ดำ้นกำรจดัระเบยีบชุมชนและกำรรกัษำควำมสงบปลอดภยั

ดำ้นที ่6 ดำ้นกำรสง่เสรมิเศรษฐกจิชุมชน อำชพี กำรทอ่งเทีย่ว และกำรลงทนุ

ดำ้นที ่7 ดำ้นกำรจดักำรทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม    

ดำ้นที ่8 ดำ้นกำรสง่เสรมิศลิปะ วฒันธรรม ภมูปิญัญำชำวบำ้น และโบรำณสถำน
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