
สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ เทศบาลต าบล เวียง ประจ าปี พ.ศ. 2565 
 

บริการสาธารณะ เกณฑ์ชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

(%) 
กรอบการประเมิน 

(1) 
การจัดบริการ
สาธารณะ (2) 

(2) เทียบ กับ 
(1) % 

ผลการประเมิน 

ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง  
ภารกิจที่ 1 การบ ารุงรักษาถนน 
 1. ร้อยละของถนนในความรับผิดชอบท้ังหมด

ของ เทศบาล ท่ีได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ใน
สภาพท่ีใช้งานได้ปกติ 

80 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 2. ร้อยละของจ านวนจุดอันตรายท่ีเกิด
อุบัติเหตุบ่อยครั้งทางการจราจรทางบก ในเขต 
เทศบาล ท่ีได้รับการพัฒนา ปรับปรุง หรือแก้ไข
ให้ปลอดภัยขึ้น 

75 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

  
ภารกิจที่ 2 การบ ารุงรักษาสะพาน 
 3. ร้อยละของสะพานในเขตทางในความ

รับผิดชอบของ เทศบาล ท่ีได้รับการบ ารุงรักษา
ให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ปกติ 

80 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

  
ภารกิจที่ 3 สัญญาณไฟจราจร และไฟส่องสว่าง 
 4. ร้อยละของสัญญาณไฟจราจรในความ

รับผิดชอบในเขตทางของ เทศบาล ท่ีช ารุด
เสียหายและได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพ
ใช้งานได้ปกติ 

100 15 10 66.67 การพัฒนาใน
อนาคต  

 5. ร้อยละของจ านวนไฟส่องสว่างในความ
รับผิดชอบในเขตทางของ เทศบาล ท่ีได้รับการ

100 15 4 26.67 การพัฒนาใน
อนาคต  



บ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ปกติ 

ภารกิจที่ 4 คลอง ล าธาร แหล่งน้ า และระบบสบูน้ า 
 6. ร้อยละของจ านวนสายทางคลอง และล าธาร

สาธารณะ ในความรับผิดชอบของ เทศบาล ท่ี
ได้รับการดูแลรักษาให้น้ าสามารถไหลผ่านได้ไม่
ติดขัด หรือให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ปกติ 

90 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 7. ร้อยละของจ านวนแหล่งน้ าสาธารณะ พื้นท่ี
พักน้ า หรือแก้มลิงในความรับผิดชอบของ 
เทศบาล ท่ีได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพท่ี
ใช้งานได้ปกติ 

90 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 8. ร้อยละของจ านวนระบบสูบน้ า เครื่องสูบน้ า 
ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ เทศบาล ท่ีได้รับ
การบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ปกติ 

90 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 9. ร้อยละของจ านวนคลองส่งน้ าท่ีอยู่ในความ
รับผิดชอบของ เทศบาล ท่ีช ารุดเสียหายและ
ได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้
ปกติ 

90 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

  
ภารกิจที่ 5 ระบบประปา 
 10. ร้อยละของระบบการผลิตน้ าประปาท่ีอยู่

ในความรับผิดชอบของ เทศบาล ท่ีได้รับการ
บ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ปกติ 

95 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

  
ภารกิจที่ 6 ด้านผังเมือง  
 11. จ านวนโครงการท่ี เทศบาล มีการจัดท า 

หรือสนับสนุนการจัดท าผังเมืองรวมจังหวัด 
1 1 - - ไม่ได้ด าเนินการ 

ในปีงบประมาณ 



หรือผังเมืองรวมเมือง หรือผังเมืองรวมชุมชน 
เป็นกรอบในการพัฒนาท้องถิ่น 

พ.ศ  

 12. จ านวนโครงการท่ี เทศบาล มีการควบคุม
การใช้ประโยชน์ท่ีดินและการพัฒนาให้เป็นไป
ตามผังเมืองรวมจังหวัด หรือผังเมืองรวมเมือง 
หรือผังเมืองรวมชุมชน 

1 1 - - ไม่ได้ด าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  

  
ภารกิจที่ 7 การรณรงค์ส่งเสริมการประกอบอาคาร 
 13. ร้อยละของจ านวนอาคารสูง หรืออาคารท่ี

มีความเส่ียงและความล่อแหลมท่ีจะเกิด
อุบัติภัยท่ีได้รับการรณรงค์ส่งเสริมและแก้ไขให้
ถูกต้อง 

90 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

 14. จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ี เทศบาลจัด
อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับความ
เส่ียงภัยต่างๆ ในอาคารสูง หรืออาคารท่ีมีความ
เส่ียงภัย หรือในชุมชน เช่น การซ้อมหนีไฟ การ
ซ้อมดับเพลิง แผ่นดินไหว เป็นต้น 

1 1 - - ไม่ได้ด าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  

  
ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต  
ภารกิจที่ 8 การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอาย ุ
 15. ร้อยละของผู้สูงอายุท่ีมีปัญหาด้านสุขภาพ

หรือป่วยติดเตียงท่ีได้รับการดูแลด้านสุขภาพ
จาก เทศบาล 

90 64 64 100 ผ่านค่าเป้าหมาย
ขั้นต่ า  

 16. จ านวนโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุท่ี
มีปัญหาด้านสุขภาพ หรือป่วยติดเตียงท่ี 
เทศบาล ด าเนินการ 

1 1 1 100 เท่ากับค่า
เป้าหมาย  



 17. จ านวนครั้งท่ี เทศบาล ส่งนักบริบาลชุมชน
เข้าร่วมอบรมกับกระทรวงสาธารณสุขหรือ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

1 1 1 100 เท่ากับค่า
เป้าหมาย  

 18. ร้อยละของจ านวนผู้สูงอายุท่ีได้รับการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตพื้นท่ี 
เทศบาล 

100 1217 1217 100 เท่ากับค่า
เป้าหมาย  

 19. ร้อยละของผู้สูงอายุท่ีเป็นสมาชิกในชมรม 
หรือสมาคม ศูนย์บริการทางสังคม โรงเรียน
ผู้สูงอายุท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ เทศบาล 
ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีชมรม สมาคม 
ศูนย์บริการทางสังคม หรือโรงเรียนผู้สูงอายุท่ี
อยู่ในความรับผิดชอบของ เทศบาล จัดขึ้น  

50 10 - - ไม่ได้ด าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  

 20. จ านวนโครงการท่ี เทศบาล ให้การ
สนับสนุนแก่ผู้สูงอายุในการจัดกิจกรรม
นันทนาการต่างๆ หรือการออกก าลังกาย 

1 1 - - ไม่ได้ด าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  
 21. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ 

เทศบาลเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพ การเพิ่ม
รายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ 

1 1 - - ไม่ได้ด าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  
 22. ร้อยละของผู้สูงอายุท่ียากไร้ท่ีอยู่ในภาวะ

พึ่งพิงท่ีได้รับการช่วยเหลือสนับสนุน หรือ
ประสานงาน และสงเคราะห์ให้เข้าสู่สถาน
สงเคราะห์คนชรา 

80 136 67 49.26 การพัฒนาใน
อนาคต  

  
 
ภารกิจที่ 9 การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ 
 23. ร้อยละของผู้พิการท่ีได้รับการขึ้นทะเบียน

ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
100 330 330 100 เท่ากับค่า

เป้าหมาย  



พิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และได้รับการสงเคราะห์
เบ้ียยังชีพคนพิการจาก เทศบาล 
 

 24. ร้อยละของผู้พิการยากไร้ท่ีอยู่ในภาวะ
พึ่งพิงท่ี เทศบาล เข้าไปช่วยเหลือสนับสนุนหรือ
ประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้เข้าไป
ด าเนินการช่วยเหลือสนับสนุนปัจจัยส่ีในการ
ด ารงชีพ 

100 136 - - ไม่ได้ด าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  

  
ภารกิจที่ 10 การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อผู้ป่วยเอดส์ 
 25. ร้อยละของผู้ติดเช้ือ/ผู้ป่วยเอดส์ท่ีได้รับ

การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
100 64 64 100 เท่ากับค่า

เป้าหมาย  
  
ภารกิจที่ 11 การสาธารณสุขมูลฐาน 
 26. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ 

เทศบาล ในการส่งเสริม ป้องกัน ควบคุม เฝ้า
ระวังป้องกันโรคประจ าถิ่น หรือการแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อ 

1 1 19 1900 ผ่านค่าเป้าหมาย
ขั้นต่ า  

 27. ร้อยละของสัตว์ได้รับการส ารวจ ขึ้น
ทะเบียนสัตว์และฉีดวัคซีนสุนัขบ้าตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
ฯ 

100 981 981 100 เท่ากับค่า
เป้าหมาย  

  
ภารกิจที่ 12 การส่งเสริมสถานประกอบการอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย 
 28. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ 

เทศบาล ในการตรวจสุขาภิบาลอาหารหรือ
1 1 1 100 เท่ากับค่า

เป้าหมาย  



สถานประกอบกิจการอาหารในพื้นท่ี 
  
 
 
 
ด้านที่ 4 ด้านการศึกษา  
ภารกิจที่ 13 การพัฒนาการศึกษา 
 29. ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 

เทศบาล ท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 

100 1 1 100 เท่ากับค่า
เป้าหมาย  

 30. ร้อยละของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือ
อนุบาล หรือประถมศึกษา ในสังกัด เทศบาลท่ี
ได้รับอาหารเสริม (นม) ครบถ้วน 

100 83 83 100 เท่ากับค่า
เป้าหมาย  

 31. ร้อยละของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือ
อนุบาล หรือประถมศึกษา ในสังกัด เทศบาลท่ี
ได้รับอาหารกลางวันท่ีมีคุณค่า ทางโภชนาการ
ครบถ้วน 

100 83 83 100 เท่ากับค่า
เป้าหมาย  

 32. ร้อยละของเด็กด้อยโอกาส เด็กยากจนท่ี
ได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษา หรือด้าน
การเงินจาก เทศบาล หรือวัสดุอุปกรณ์จาก 
เทศบาล 

100 4 4 100 เท่ากับค่า
เป้าหมาย  

 33. ร้อยละของโรงเรียนในสังกัด เทศบาล ท่ี
จัดการเรียนการสอนในระบบสองภาษา หรือ
หลักสูตรสองภาษา 

85 1 - - ไม่ได้ด าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  
 34. จ านวนกิจกรรม หรือโครงการเกี่ยวกับการ

ส่งเสริมอาชีพในโรงเรียนสังกัด เทศบาล หรือ
โรงเรียนในสังกัดอื่นท่ี เทศบาล ให้การ

1 1 - - ไม่ได้ด าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  



สนับสนุน 
  
ด้านที่ 5 ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย  
ภารกิจที่ 14 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 
 35. เทศบาล มีการจัดท าแผนป้องกันและ

บรรเทา สาธารณภัยประเภทส าคัญท่ีเกิดขึ้นใน
พื้นท่ี 

1 1 1 100 เท่ากับค่า
เป้าหมาย  

 36. ร้อยละของจ านวนอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ท่ี เทศบาล สนับสนุนให้
จัดต้ังขึ้น รวมท้ังจ านวนอาสาสมัครป้องกันสา
ธารณภัยของมูลนิธิ สมาคม สมาชิก ชมรม 
รูปแบบอื่น ท่ีต้ังขึ้นถูกต้องตามกฎหมาย ในเขต
พื้นท่ี เทศบาล 

2 5411 57 1.05 การพัฒนาใน
อนาคต  

 37. ร้อยละของจ านวนกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) ด้านความปลอดภัย (ของ เทศบาล ท่ีมี
ระบบ CCTV) ท่ีช ารุดเสียหายและสามารถ
ซ่อมแซมได้ ท่ีได้รับการซ่อมแซมให้สามารถใช้
งานได้ปกติ 
 
 
 
 
 

100 10 - - ไม่ได้ด าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  

  
ภารกิจที่ 15 การจัดการความขัดแย้ง 
 38. จ านวนศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ศูนย์ไกล่

เกล่ียข้อพิพาท ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ศูนย์บริการ
1 1 1 100 เท่ากับค่า

เป้าหมาย  



ประชาชน ศูนย์ด ารงธรรม ศูนย์ one stop 
service หรือจากช่องทางส่ือออนไลน์อื่น ๆ ท่ี 
เทศบาล จัดให้มี หรือด าเนินการ 

 39. ร้อยละของจ านวนเรื่องราวร้องทุกข์ของ
ประชาชนจากศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ศูนย์
ไกล่เกล่ียข้อพิพาท ศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
ศูนย์บริการประชาชน ศูนย์ด ารงธรรม ศูนย์ 
one stop service หรือจากช่องทางส่ือ
ออนไลน์อื่น ๆ ท่ีส่งให้ เทศบาล ด าเนินการ 
และได้รับการให้ความช่วยเหลือจาก เทศบาล 
หรือการประสานงานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ด าเนินการต่อไป 

90 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

  
ด้านที่ 6 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุน  
ภารกิจท่ี 16 การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุน 
 40. จ านวนโครงการท่ี เทศบาล มีการ

สนับสนุนงบประมาณ หรือสนับสนุน ส่งเสริม
อื่น ๆ ให้แก่กลุ่มอาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม
การท่องเท่ียว ฯลฯ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
การแปรรูปตลาด 

1 1 - - ไม่ได้ด าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  

 41. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี เทศบาล 
ด าเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพ เช่น 
เกษตรกรรม ประมงปศุสัตว์ หรืออาชีพใหม่ 
เป็นต้น 

1 1 - - ไม่ได้ด าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  

 42. จ านวนโครงการท่ี เทศบาล จัดให้มีหรือ
ส่งเสริม ศูนย์แสดงสินค้าชุมชน ศูนย์จ าหน่าย
สินค้า ตลาดนัด ตลาดชุมชน หรือถนนคนเดิน 

1 1 - - ไม่ได้ด าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  



ถนนวัฒนธรรม ตลาดน้ า หรือตลาดเก่า เป็นต้น 
 43. จ านวนโครงการ หรือกิจกรรมของ 

เทศบาล เกี่ยวกับการพัฒนา หรือฟื้นฟูแหล่ง
ท่องเท่ียวเส่ือมโทรมให้มีสภาพท่ีเหมาะสม ต่อ
การท่องเท่ียว 

1 1 - - ไม่ได้ด าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  

 44. จ านวนโครงการ หรือกิจกรรมของ 
เทศบาล เพื่อกระตุ้น หรือส่งเสริมการท่องเท่ียว 
และการให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา
ของแหล่งท่องเท่ียว 

1 1 - - ไม่ได้ด าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  

 45. จ านวนโครงการ หรือกิจกรรมของ 
เทศบาล ในการให้ค าปรึกษา และสนับสนุนการ
จัดต้ังกลุ่มอาชีพ หรือกลุ่มเกษตรกร หรือกลุ่ม
ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมอาชีพหรือการสร้างงาน 

1 1 - - ไม่ได้ด าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  

 46. จ านวนโครงการ หรือกิจกรรมของ 
เทศบาล ในการให้ค าปรึกษาท้ังท่ีส านักงาน 
เทศบาล หรือช่องทางส่ือออนไลน์ต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการขอใบอนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์ 
หรือการส่งเสริมการลงทุนในพื้นท่ี 

1 1 - - ไม่ได้ด าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  

  
 
 
 
 
 
ด้านที่ 7 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ด้านที่ 8 ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน  
ภารกิจที่ 17 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 47. ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นท่ี 90 2007 444 22.12 การพัฒนาใน



เทศบาล ท่ีถูกก าจัดอย่างถูกสุขลักษณะ อนาคต  
 48. ร้อยละของปริมาณขยะอันตราย และขยะ

ติดเช้ือในพื้นท่ี เทศบาล ท่ีถูกส่งต่อไปก าจัด
อย่างถูกสุขลักษณะ 

90 0.166 0.166 100 ผ่านค่าเป้าหมาย
ขั้นต่ า  

 49. จ านวนโครงการ หรือกิจกรรมของ 
เทศบาล ในการอนุรักษ์ดูแลรักษาแหล่งน้ า
ธรรมชาติ ล าน้ าธรรมชาติ ทรัพยากรชายฝ่ัง 
หรือการจัดการเกี่ยวกับปัญหาวัชพืช ผักตบชวา 
ปัญหาน้ าเน่าเสีย การก าจัดน้ าเสีย เป็นต้น 

2 2 1 50 การพัฒนาใน
อนาคต  

 50. จ านวนโครงการของ เทศบาล ในการ
อบรมหรือประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่
ประชาชนเกี่ยวกับการดูแลรักษาป่า ภัยจากไฟ
ป่า การป้องกันไฟป่า การเผาในท่ีโล่ง ภัยจาก
การเผาในท่ีโล่ง เป็นต้น 

1 1 - - ไม่ได้ด าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  

 51. จ านวนครั้งท่ี เทศบาล จัดส่งอาสาสมัคร
ป้องกันไฟป่าเข้าร่วมอบรมกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

1 1 - - ไม่ได้ด าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ  
 52. จ านวนโครงการ หรือกิจกรรมของ 

เทศบาล ในการจัดการเกี่ยวกับค่าฝุ่น PM ๒.๕ 
1 1 - - ไม่ได้ด าเนินการ 

ในปีงบประมาณ 
พ.ศ  

 53. ร้อยละของจ านวนข้อมูลค่าเฉล่ีย ๒๔ 
ช่ัวโมง ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ 
ไมครอน (PM ๒.๕) ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ
เทศบาล 

98 0 - - ไม่มีบริการ
สาธารณะ  

  
ภารกิจที่ 18 การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน  
 54. จ านวนโครงการ หรือกิจกรรมของ 3 3 - - ไม่ได้ด าเนินการ 



เทศบาล ในการส่งเสริมหรืออนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น หรือภูมิปัญญา
ชาวบ้าน 

ในปีงบประมาณ 
พ.ศ  

 55. จ านวนแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นเกี่ยวกับ
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และโบราณสถาน ท่ีได้รับ การส่งเสริมหรือ
สนับสนุนจาก เทศบาล 

1 1 9 900 ผ่านค่าเป้าหมาย
ขั้นต่ า  

 
  

 

 


