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

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

การประเมนิการจดับรกิารสาธารณะขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น ประจาํปี 2562

 

 

สง่ขอ้มลูแบบสอบถาม

รายการขอ้มลู
ความพงึพอใจ

ปรบัปรงุ พอใจ
ดา้นโครงสรา้งพื�นฐาน

1. ความพงึพอใจของประชาชนเกี�ยวกบัการจัดการการจราจรทางบกในเขตเมอืงหรอืชมุชนที�ดําเนนิการโดย เทศบาล 21 79

คําอธบิาย

2. ความพงึพอใจของประชาชนเกี�ยวกบัการจัดการการจราจรทางนํ�า/ทางทะเลในเขตพื�นที� เทศบาล 32 68

คําอธบิาย

3. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่คณุภาพหรอืความเพยีงพอของไฟสอ่งสวา่ง ป้ายบอกทาง/ป้ายการจราจร หรอืไฟจราจรในเขต เทศบาล 20 80

คําอธบิาย

4. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่คณุภาพหรอืความปลอดภยัของสะพานไมห้รอืสะพาน คสล. ที�ดแูลโดย เทศบาล 45 55

คําอธบิาย

5. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่คณุภาพนํ�าประปาโดย เทศบาล 43 57

คําอธบิาย

6. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่ความเพยีงพอในการใหบ้รกิารนํ�าประปาที�ดําเนนิการโดย เทศบาล 41 59

คําอธบิาย

7. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่คณุภาพนํ�าจากบอ่นํ�า/บอ่นํ�าบาดาลที�อยูใ่นความรับผดิชอบของ เทศบาล 41 59

คําอธบิาย

8. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่คณุภาพนํ�าจากถงัเกบ็นํ�าขนาดใหญท่ี�อยูใ่นความรับผดิชอบของ เทศบาล 32 68

คําอธบิาย

9. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่การอํานวยความสะดวกของ เทศบาล ในการสบูนํ�าในชว่งนํ�าทว่ม 29 71

คําอธบิาย

10. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่การอํานวยความสะดวกของ เทศบาล ในการจัดหานํ�าในชว่งภยัแลง้ 29 71

คําอธบิาย

11. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่บรกิารของสถานขีนสง่ที�อยูใ่นความรับผดิชอบของ เทศบาล 29 71

คําอธบิาย

12. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่บรกิารของทา่เทยีบเรอื/ทา่ขา้มที�อยูใ่นความรับผดิชอบของ เทศบาล 42 58

คําอธบิาย

13. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่บรกิารขนสง่มวลชนที�จัดใหโ้ดย เทศบาล 47 53
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คําอธบิาย

14. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่การใชง้านระบบภมูสิารสนเทศ (GIS) หรอืระบบอจัฉรยิะในการสญัจรทางบก ทางนํ�า หรอืทางทะเล 50 50

คําอธบิาย

15. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่การดําเนนิการพัฒนาหรอืการบํารงุรักษาโครงสรา้งพื�นฐานของ เทศบาล ที�มคีวามตอ่เนื�องหรอืไมข่าดตอน 14 86

คําอธบิาย

ดา้นผังเมอืง
1. ความพงึพอใจของประชาชนที�มตีอ่การปรับปรงุชมุชนแออดัหรอืแหลง่เสื�อมโทรมในเขต เทศบาล 33 67

คําอธบิาย

2. ความพงึพอใจของประชาชนที�มตีอ่การจัดการที�ดนิหรอืการใชป้ระโยชนท์ี�ดนิในเขต เทศบาล 25 75

คําอธบิาย

3. ความพงึพอใจของประชาชนที�มตีอ่สภาพภมูทิศันห์รอืความสวยงามของเมอืง 26 73

คําอธบิาย

4. ความพงึพอใจของประชาชนที�มตีอ่โครงการพัฒนาพื�นที�สเีขยีวหรอืพื�นที�สวนสาธารณะเพิ�มขึ�นของ เทศบาล ในระหวา่งปี 26 73

คําอธบิาย

ดา้นสาธารณสขุ บรกิารทางสงัคม และคณุภาพชวีติ
1. ความพงึพอใจของสตรทีี�มตีอ่การฝึกอาชพี การอบรมพัฒนาฝีมอืแรงงานจาก เทศบาล 28 72

คําอธบิาย

2. ความพงึพอใจของสตรทีี�มตีอ่โครงการสง่เสรมิสขุภาพสตรทีี� เทศบาล จัดใหม้ขี ึ�น 29 71

คําอธบิาย

3. ความพงึพอใจของสตรทีี�มตีอ่การไดรั้บการดแูล สงเคราะห ์หรอืฟื�นฟจูาก เทศบาล 31 69

คําอธบิาย

4. ความพงึพอใจของผูส้งูอายตุอ่การสนับสนุนกจิกรรมของสมาคม/ชมรมผูส้งูอายโุดย เทศบาล 21 79

คําอธบิาย

5. ความพงึพอใจของผูพ้กิารตอ่การไดรั้บการดแูล สงเคราะห ์สนับสนุน หรอืฟื�นฟหูรอืการสง่เสรมิสขุภาพจาก เทศบาล 19 81

คําอธบิาย

6. ความพงึพอใจของผูต้ดิเชื�อ/ผูป่้วยเอดสต์อ่การไดรั้บการดแูล สงเคราะห ์สนับสนุน หรอืฟื�นฟสูขุภาพจาก เทศบาล 27 73

คําอธบิาย

7. ความพงึพอใจของผูต้ดิยาเสพตดิตอ่กํารไดรั้บการดแูล สงเคราะห ์สนับสนุน หรอืฟื�นฟสูขุภาพจาก เทศบาล 19 81

คําอธบิาย

8. ความพงึพอใจของผูพ้กิารตอ่ศนูยพั์กพงิ/ดแูล/ฟื�นฟสูภาพที�ดําเนนิการโดย เทศบาล 21 79

คําอธบิาย

9. ความพงึพอใจของผูส้งูอายตุอ่บรกิารของสถานสงเครําะห/์บา้นพักคนชรา/ศนูยพั์กพงิผูส้งูอายทุี�ดําเนนิการโดย เทศบาล 28 72

คําอธบิาย

10. ความพงึพอใจของผูส้งูอายตุอ่บรกิารของศนูยด์แูลผูส้งูอาย/ุDay-care ที�ดําเนนิการโดย เทศบาล 44 56

คําอธบิาย



11. ความพงึพอใจของผูม้รีายไดน้อ้ยหรอืผูด้อ้ยโอกาสที�ไดรั้บการดแูลดา้นที�อยูอ่าศยัจาก เทศบาล 23 77

คําอธบิาย

ดา้นการศกึษา
1. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่การสง่เสรมิการเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน/กํารเรยีนรูต้ามอธัยาศยัที�ไดรั้บจาก เทศบาล 8 92

คําอธบิาย

2. ความพงึพอใจของเด็กและเยาวชนซึ�งเป็นผูพ้กิารและดอ้ยโอกาสที�ไดรั้บการศกึษาขั �นพื�นฐานนอกระบบหรอืการศกึษาตามอธัยาศยัจาก เทศบาล 6 94

คําอธบิาย

3. ความพงึพอใจของเด็กนักเรยีนหรอืผูท้ี�เขา้รว่มโครงการสง่เสรมิคณุภาพมาตรฐานการศกึษาซึ�ง เทศบาล ดําเนนิการรว่มกบัหน่วยงานภายนอก/สถาบนัอดุมศกึษา/องคก์ร
วชิาชพี/หน่วยงานภาคเอกชน 16 84

คําอธบิาย

4. ความพงึพอใจของเด็กที�มคีวามสามารถพเิศษตอ่การจัดการศกึษาหรอืโครงการพัฒนาศกัยภาพของเด็กที�มคีวามสามารถพเิศษเป็นการเฉพาะที�ดําเนนิการโดย เทศบาล 29 71

คําอธบิาย

5. ความพงึพอใจของผูป้กครองตอ่ความเชื�อมั�นในคณุภาพของโรงเรยีน ของ เทศบาล หรอืการจัดการศกึษําของ เทศบาล 27 73

คําอธบิาย

6. ความพงึพอใจของชา่งฝีมอืแรงงานตอ่ความเชื�อมั�นในการจัดการศกึษาหรอืการสง่เสรมิอาชพีและทกัษะฝีมอืแรงงานของ เทศบาล 27 73

คําอธบิาย

ดา้นการสง่เสรมิเศรษฐกจิชมุชน อาชพี การทอ่งเที�ยว และการลงทนุ
1. ความพงึพอใจของนักทอ่งเที�ยวที�มตีอ่สภาพความสมบรูณข์องแหลง่ทอ่งเที�ยวที� อปท.พัฒนาขึ�นหรอืบํารงุรักษา 31 69

คําอธบิาย

ดา้นการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม
1. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่คณุภาพสิ�งแวดลอ้มและการจัดการทรัพยากรธรรมชาตใินพื�นที� อปท. 31 69

คําอธบิาย

ดา้นการสง่เสรมิศลิปะ วฒันธรรม ภมูปัิญญาชาวบา้น และโบราณสถาน
1. ความพงึพอใจของประชาชนตอ่การฟื�นฟ ูการอนุรักษ์ หรอืการพัฒนาแหลง่เรยีนรูท้างวฒันธรรม ประเพณี สถานที�สําคญั หรอืแหลง่มรดกที�สําคญัในเชงิประวตัศิาสตรท์ี�ดําเนนิ
การหรอืสนับสนุนโดย เทศบาล 31 69

คําอธบิาย

บนัทกึแบบสอบถาม

ฟอรม์กรอก          

ฟอรม์ขอ้มลู          
 

 :: สํานักงานคณะกรรมการ การกระจายอํานาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น สํานักงานปลดัสํานักนายกรัฐมนตร ี::
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