
17/2559

                         ดวยคณะกรรมการการกระจายอำนาจแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  (ก.ก.ถ) ในการประชุมครั้งที่ 
   1 / 2558   เมื่อวันที่  29  มกราคม  2558  มีมติเห็นชอบเกณฑชี้วัดและคาเปาหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของ
   เทศบาลและองคการบริหารสวนตำบล รอบที่ 3  รวมทั้งขั้นตอนและวิธีการประเมินตนเองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
   และกำหนดใหเทศบาล และองคการบริหารสวนตำบลดำเนินการในเรื่องดังกลาว  โดยมอบใหสำนักงานคณะกรรมการ
   กระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามประเมินประสิทธิภาพ  
   ประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลและองคการบริหารสวนตำบลตามเกณฑชี้วัด นั้น
                        บัดนี้  การดำเนินการประเมินตนเองตามเกณฑชี้วัดและคาเปาหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ
   ของเทศบาลเปนไปตามที่ ก.ก.ถ. กำหนดอยางครบถวนและถูกตอง  อาศัยอำนาจตามมาตรา 48  เตรส แหงพระราชบัญญัติ-
   เทศบาล พ.ศ. 2496  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  จึงขอประกาศผลการติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑชี้วัด
   และคาเปาหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล  พ.ศ. 2558 เพื่อใหประชาชนไดทราบขอมูลผลการปฏิบัติงาน
   ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  ดังนี้  
   ขอมูลพื้นฐาน เทศบาลเมือง กาฬสินธุ

ขอมูล ไมมีบริการ
ณ ป พ.ศ อปท.เอง จากแหลงอื่น สาธารณะ

2558 (เลือก) (เลือก)

1.ขอมูลพื้นฐาน
1.1 
จำนวนครัวเรือนทั้งหมดที่อยูในเขตพื้นที่ของเทศ
บาล ณ สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
รวมกันทั้งสิ้นกี่ครัวเรือน

ครัวเรือน 14,616 เลือก

1.2 
จำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎรในเขตพื้น
ที่เทศบาล ณ สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
รวมกันทั้งสิ้นกี่คน

คน 34,429 เลือก

1.3 จำนวนหมูบาน/ชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาล 
ณ สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
รวมกันทั้งสิ้นกี่หมูบาน/ชุมชน

หมูบาน/ชุมชน 36 เลือก

1.4 
จำนวนพื้นที่ทำการเกษตรทั้งหมดในเขตพื้นที่ขอ
งเทศบาล ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
รวมกันทั้งสิ้นกี่ไร

ไร 19,779 เลือก

   ประกาศเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
เรื่อง   การติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑชี้วัดและคาเปาหมายขั้นต่ำการจัดบริการ

สาธารณะของเทศบาล  พ.ศ. 2558
**************************

หนวยรายการขัอมูล
แหลงขอมูล



ขอมูล ไมมีบริการ
ณ ป พ.ศ อปท.เอง จากแหลงอื่น สาธารณะ

2558 (เลือก) (เลือก)1.5 จำนวนอาคารสวนราชการของเทศบาล 
ที่สมควรตองจัดใหมีหองน้ำ ทางลาด 
และ/หรือที่จอดรถสำหรับคนพิการ ณ 
สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
รวมกันทั้งสิ้นกี่อาคาร

ครัวเรือน 14,616 เลือก

2. ขอมูลดานโครงสรางพื้นฐาน
2.1 
ความยาวของถนนคอนกรีตและถนนลาดยางที่อ
ยูในความรับผิดชอบของเทศบาล ณ 
สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
รวมกันทั้งสิ้นกี่กิโลเมตร

ก.ม. 96 เลือก

2.2 
ความยาวของถนนคอนกรีตที่อยูในความรับผิดช
อบของเทศบาล ณ สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 
2558 รวมกันทั้งสิ้นกี่กิโลเมตร

ก.ม. 84 เลือก

2.3 
ความยาวของถนนลาดยางที่อยูในความรับผิดช
อบของเทศบาล ณ สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 
2558 รวมกันทั้งสิ้นกี่กิโลเมตร

ก.ม. 12 เลือก

2.4 
ชวงความยาวของถนนที่ไดมาตรฐานทางหลวงท
องถิ่นชั้นที่ 4 (หรือตั้งแตชั้นที่ 4 ขึ้นไป) 
ในความรับผิดชอบของเทศบาล ที่สำรวจพบวา 
มีสภาพความเสียหายตองไดรับการบำรุงรักษาทั้
งการบำรุงตามปกติและการบำรุงตามกำหนดเว
ลา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
รวมทั้งสิ้นกี่กิโลเมตร

ก.ม. เลือก

2.5 
ชวงความยาวของถนนที่ไดมาตรฐานทางหลวงท
องถิ่นชั้นที่ 5 (ต่ำกวาชั้นที่ 4 ลงมา) 
ในความรับผิดชอบของเทศบาลที่สำรวจพบวา 
มีสภาพความเสียหายตองไดรับการบำรุงรักษาทั้
งการบำรุงตามปกติและการบำรุงตามกำหนดเว
ลา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
รวมทั้งสิ้นกี่กิโลเมตร

ก.ม. 5 เลือก

รายการขัอมูล หนวย
แหลงขอมูล
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2.6 
ความยาวของถนนสายหลักในความรับผิดชอบข
องเทศบาล ณ สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
รวมทั้งสิ้นกี่กิโลเมตร

ก.ม. 32 เลือก

ขอมูล ไมมีบริการ
ณ ป พ.ศ อปท.เอง จากแหลงอื่น สาธารณะ

2558 (เลือก) (เลือก)
2.7 
ความยาวของถนนสายรองในความรับผิดชอบข
องเทศบาล ณ สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
รวมกันทั้งสิ้นกี่กิโลเมตร

ก.ม. 64 เลือก

2.8 
จำนวนทางแยกทางรวมในความรับผิดชอบของเ
ทศบาล ณ สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
รวมทั้งสิ้นกี่แหง

แหง 50 เลือก

2.9 
จำนวนทางวงเวียนที่ไมมีสัญญาณไฟจราจรในคว
ามรับผิดชอบของเทศบาล ณ สิ้นปงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 รวมทั้งสิ้นกี่แหง

แหง 7 เลือก

2.10 
จำนวนสวนสาธารณะหรือสถานที่พักผอนหยอน
ใจในความรับผิดชอบของเทศบาล ณ 
สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั้งสิ้นกี่แหง

แหง 5 เลือก

2.11 
จำนวนตลาดในความรับผิดชอบของเทศบาล ณ 
สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั้งสิ้นกี่แหง

แหง 3 เลือก

2.12 
จำนวนสนามเด็กเลนในความรับผิดชอบของเทศ
บาล ณ สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
รวมทั้งสิ้นกี่แหง

แหง 5 เลือก

2.13 
จำนวนลานจอดรถสาธารณะในความรับผิดชอบ
ของเทศบาล ณ สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
รวมทั้งสิ้นกี่แหง

แหง 1 เลือก

2.14 
จำนวนสนามกีฬาและลานกีฬาในความรับผิดชอ
บของเทศบาล ณ สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
รวมทั้งสิ้นกี่แหง

แหง 4 เลือก
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รายการขัอมูล หนวย
แหลงขอมูล



2.15 
จำนวนสะพานในความรับผิดชอบของเทศบาล 
ณ สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
รวมทั้งสิ้นกี่แหง

แหง 16 เลือก

2.16 
จำนวนสะพานลอยคนขามในความรับผิดชอบข
องเทศบาล ณ สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
รวมทั้งสิ้นกี่แหง

แหง 3 เลือก

ขอมูล ไมมีบริการ
ณ ป พ.ศ อปท.เอง จากแหลงอื่น สาธารณะ

2558 (เลือก) (เลือก)2.18 
จำนวนสายทางของถนนที่มีเครื่องหมายจราจรบ
นพื้นทางในความรับผิดชอบของเทศบาล 
ที่สำรวจพบวามีเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางเสื่
อมสภาพตองไดรับการซอมแซม 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
รวมทั้งสิ้นกี่สายทาง

สายทาง 9 เลือก

2.19 
จำนวนครั้งของสัญญาณไฟจราจรในความรับผิด
ชอบของเทศบาล 
ที่สำรวจพบวามีปญหาในการทำงาน (อาทิ ดับ 
กระพริบ คาง จังหวะผิดปกติ) ในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 รวมทั้งสิ้นกี่ครั้ง 

ครั้ง 28 เลือก

2.20 
จำนวนกิจกรรม/โครงการที่สมควรจะตองดำเนิ
นการพัฒนาหรือปรับปรุงใหแมน้ำ คลอง 
หวยในความรับผิดชอบของเทศบาล 
ใหสามารถใชประโยชนไดเต็มศักยภาพ 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
รวมทั้งสิ้นกี่กิจกรรม/โครงการ

กิจกรรม/โครงก
าร

4 เลือก

2.21 จำนวนสระ บอ 
บึงในความรับผิดชอบของเทศบาล 
ที่สำรวจพบวา 
สมควรไดรับการพัฒนาหรือปรับปรุงใหใชงานเต็
มศักยภาพ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
รวมทั้งสิ้นที่แหง

แหง 7 เลือก
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รายการขัอมูล หนวย
แหลงขอมูล



2.22 จำนวนสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย 
และ/หรือสถานที่วางกอง/ฝงกลบขยะมูลฝอย 
ในเขตพื้นที่ของเทศบาล ณ สิ้นปงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 รวมทั้งสิ้นกี่แหง

แหง 2 เลือก

3. ขอมูลงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
3.1 
จำนวนเด็กเล็กในศูนยเด็กเล็กและ/หรือศูนยพัฒ
นาเด็กเล็กในเขตพื้นที่เทศบาล ณ 
สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั้งสิ้นกี่คน

คน 163 เลือก

3.2 
จำนวนเด็กนักเรียนในโรงเรียนระดับประถมศึกษ
าในสังกัดเทศบาล ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
รวมทั้งสิ้นกี่คน

คน 1,292 เลือก

3.3 
จำนวนเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาล 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั้งสิ้นกี่คน

คน 2,030 เลือก

ขอมูล ไมมีบริการ
ณ ป พ.ศ อปท.เอง จากแหลงอื่น สาธารณะ

2558 (เลือก) (เลือก)3.4 จำนวนศูนยเด็กเล็ก 
และ/หรือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ในความรับผิดชอบของเทศบาล ณ 
สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั้งสิ้นกี่แหง

แหง 2 เลือก

3.5 
จำนวนเด็กและเยาวชนที่พิการและดอยโอกาสใ
นความรับผิดชอบของเทศบาล 
ที่สำรวจพบวามีความตองการเขารับการศึกษาขั้
นพื้นฐานทั้งในระบบและนอกระบบ 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั้งสิ้นกี่คน

คน 33 เลือก

3.6 
จำนวนเด็กและเยาวชนทั้งในและนอกระบบการ
ศึกษาในเขตพื้นที่เทศบาล ในปงบประมาณ พ.ศ. 
2558 รวมทั้งสิ้นกี่คน

คน 2,063 เลือก

3.7 
จำนวนผูสูงอายุที่อยูในความรับผิดชอบของเทศ
บาล ณ สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
รวมทั้งสิ้นกี่คน

คน 3,159 เลือก
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รายการขัอมูล หนวย
แหลงขอมูล



3.8 
จำนวนผูสูงอายุในความรับผิดชอบของเทศบาล 
ที่สำรวจพบวา 
มีความตองการเขารับการตรวจสุขภาพประจำป 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั้งสิ้นกี่คน

คน 3,159 เลือก

3.9 
จำนวนผูสูงอายุในความรับผิดชอบของเทศบาล 
ที่สำรวจพบวาพึ่งตนเองไมได ในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 รวมทั้งสิ้นกี่คน

คน 44 เลือก

3.10 
จำนวนคนพิการทุกประเภทความพิการที่อยูในค
วามรับผิดชอบของเทศบาล ณ สิ้นปงบประมาณ 
พ.ศ. 2558

คน 585 เลือก

3.11 
จำนวนคนพิการทุกประเภทความพิการในความ
รับผิดชอบของเทศบาล 
ที่สำรวจพบวามีความตองการขอรับการตรวจสุข
ภาพประจำปในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

คน 585 เลือก

3.12 
จำนวนคนพิการทุกประเภทความพิการในความ
รับผิดชอบของเทศบาล 
ที่สำรวจพบวามีความตองการเขารับการศึกษาขั้
นพื้นฐาน ทั้งในระบบและนอกระบบ 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั้งสิ้นกี่คน

คน 45 เลือก

ขอมูล ไมมีบริการ
ณ ป พ.ศ อปท.เอง จากแหลงอื่น สาธารณะ

2558 (เลือก) (เลือก)3.13 
จำนวนคนพิการทุกประเภทความพิการในความ
รับผิดชอบของเทศบาล ที่สำรวจพบวา 
มีความตองการเขารับการพัฒนาทักษะอาชีพ 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั้งสิ้นกี่คน

คน 20 เลือก

3.14 จำนวนผูปวยโรคเอดสที่ยากจน 
ถูกทอดทิ้ง และ/หรือไมมีผูอุปการะ 
และไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได 
ในความรับผิดชอบของเทศบาล ณ 
สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั้งสิ้นกี่คน

คน 20 เลือก

รายการขัอมูล หนวย
แหลงขอมูล
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3.15 จำนวนเด็กอายุ 0 – 5 ป 
ในความรับผิดชอบของเทศบาล 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมกันทั้งสิ้นกี่คน

คน 539 เลือก

3.16 จำนวนเด็กอายุ 0 – 5 ป 
ในความรับผิดชอบของเทศบาล ที่สำรวจพบวา 
มีปญหาทุพโภชนาการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 
2558 รวมทั้งสิ้นกี่คน

คน เลือก

3.17 
จำนวนครั้งของการเกิดปญหาโรคติดตอที่สำคัญ
ในเขตพื้นที่เทศบาล ในปงบประมาณ พ.ศ. 
2558 รวมทั้งสิ้นกี่ครั้ง

ครั้ง 1 เลือก

3.18 
จำนวนหญิงมีครรภที่ไดรับการฝากครรภในสถา
นพยาบาลในเขตพื้นที่เทศบาล ในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 รวมทั้งสิ้นกี่คน

คน 225 เลือก

4. ขอมูลดานการจัดระเบียบสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย
4.1 
จำนวนครั้งของกิจกรรมการฝกซอมเพื่อปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยที่กำหนดไวในแผนปอง
กันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาล 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมทั้งสิ้นกี่ครั้ง

ครั้ง 36 เลือก

4.2 
จำนวนครัวเรือนที่ประสบภัยพิบัติในเขตพื้นที่เท
ศบาลที่ไดรับการสำรวจและแจงรายงานความเสี
ยหายไปยังหนวยงานที่มีหนาที่สนับสนุนการจาย
เงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบั
ติ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
รวมทั้งสิ้นกี่ครัวเรือน

ครัวเรือน 127 เลือก


