สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ องคการบริหารสวนจังหวัด ชลบุรี ประจําป พ.ศ. 2565
เกณฑชี้วัด
บริการ
ดานที่ 1 โครงสรางพื้นฐาน และ ดานที่ 2 ผังเมือง
ภารกิจที่ 1 การบํารุงรักษาถนน
1. รอยละของถนนในความรับผิดชอบทั้งหมดของ อบจ. ที่ไดรับการบํารุงรักษาใหอยูใน
สภาพที่ใชงานไดปกติ

คาเปาหมาย (%) กรอบการประเมิน (1) การจัดบริการสาธารณะ (2) (2) เทียบ กับ (1) %

ผลการประเมิน

ผูใหขอมูล

80

47125

185410

393.44

สูงกวาคาเปาหมาย

สํานักชาง

ภารกิจที่ 2 การบํารุงรักษาสะพาน
2. รอยละของสะพานในเขตทางในความรับผิดชอบของ อบจ. ที่ไดรับการบํารุงรักษาให
อยูในสภาพที่ใชงานไดปกติ

80

0

-

-

ไมมีบริการสาธารณะ

สํานักชาง

ภารกิจที่ 3 สัญญาณไฟจราจร และไฟสองสวาง
3. รอยละของจํานวนสัญญาณไฟจราจรในความรับผิดชอบในเขตทางของ อบจ. ที่ไดรับ
การบํารุงรักษาใหอยูในสภาพที่ใชงานไดปกติ

100

0

-

-

ไมมีบริการสาธารณะ

สํานักชาง

100

32

32

100

เทากับคาเปาหมาย

สํานักชาง

4. รอยละของจํานวนไฟสองสวางในความรับผิดชอบในเขตทางของ อบจ. ที่ไดรับการ
บํารุงรักษาใหอยูในสภาพที่ใชงานไดปกติ

ภารกิจที่ 4 คลอง ลําธาร แหลงน้ํา และระบบสูบน้ํา
5. รอยละของจํานวนสายทางคลอง และลําธารสาธารณะ ในความรับผิดชอบของ อบจ. ที่
ไดรับการดูแลรักษาใหน้ําสามารถไหลผานไดไมติดขัด หรือใหอยูในสภาพที่ใชงานไดปกติ

90

0

-

-

ไมมีบริการสาธารณะ

สํานักชาง

6. รอยละของจํานวนแหลงน้ําสาธารณะ พื้นที่พักน้ํา หรือแกมลิงในความรับผิดชอบของ
อบจ. ที่ไดรับการบํารุงรักษาใหอยูในสภาพที่ใชงานไดปกติ

90

0

-

-

ไมมีบริการสาธารณะ

สํานักชาง

7. รอยละของจํานวนระบบสูบน้ํา เครื่องสูบน้ํา ที่อยูในความรับผิดชอบของ อบจ. ที่ไดรับ
การบํารุงรักษาใหอยูในสภาพที่ใชงานไดปกติ

90

0

-

-

ไมมีบริการสาธารณะ

สํานักชาง

8. รอยละของจํานวนคลองสงน้ําที่อยูในความรับผิดชอบของ อบจ. ที่ไดรับการบํารุงรักษา
ใหอยูในสภาพที่ใชงานไดปกติ

90

0

-

-

ไมมีบริการสาธารณะ

สํานักชาง

95

0

-

-

ไมมีบริการสาธารณะ

สํานักชาง

ภารกิจที่ 5 ระบบประปา
9. รอยละของระบบการผลิตน้ําประปาที่อยูในความรับผิดชอบของ อบจ. ที่ไดรับการ
บํารุงรักษาใหอยูในสภาพที่ใชงานไดปกติ

ภารกิจที่ 6 ดานผังเมือง

หมายเหตุ

10. จํานวนโครงการที่ อบจ. มีการจัดทํา หรือสนับสนุนการจัดทําผังเมืองรวมจังหวัด
หรือผังเมืองรวมเมือง หรือผังเมืองรวมชุมชน เปนกรอบในการพัฒนาทองถิ่น

1

1

-

-

ไมไดดําเนินการ ใน
ปงบประมาณ พ.ศ

สํานักชาง

ไมมีโครงสรางพื้นฐานนั้น
ในความรับผิดชอบ

11. จํานวนโครงการที่ อบจ. มีการควบคุมการใชประโยชนที่ดินและการพัฒนาใหเปนไป
ตามผังเมืองรวมจังหวัด หรือผังเมืองรวมเมือง หรือผังเมืองรวมชุมชน

1

1

-

-

ไมไดดําเนินการ ใน
ปงบประมาณ พ.ศ

สํานักชาง

ไมมีโครงสรางพื้นฐานนั้น
ในความรับผิดชอบ

1

1

1

100

เทากับคาเปาหมาย

กองสวัสดิการสังคม

13. จํานวนโครงการที่ อบจ. ใหการสนับสนุนแกผูสูงอายุในการจัดกิจกรรมนันทนาการ
ตางๆ หรือการออกกําลังกาย

1

1

1

100

เทากับคาเปาหมาย

กองสวัสดิการสังคม

14. จํานวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบจ.เกี่ยวกับการสงเสริมอาชีพ การเพิ่มรายได
ใหแกผูสูงอายุ

1

1

3

300

สูงกวาคาเปาหมาย

กองสวัสดิการสังคม

15. รอยละของผูสูงอายุที่ยากไรที่อยูในภาวะพึ่งพิงที่ไดรับการชวยเหลือสนับสนุน หรือ
ประสานงาน และสงเคราะหใหเขาสูสถานสงเคราะหคนชรา

80

0

-

-

ดานที่ 3 ดานสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต
ภารกิจที่ 7 การสงเสริมและการพัฒนาผูสูงอายุ
12. จํานวนโครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุที่มีปญหาดานสุขภาพ หรือปวยติดเตียง ที่
อบจ. ดําเนินการ

ไมมีบริการสาธารณะ กองสวัสดิการสังคม

ภารกิจที่ 8 การสาธารณสุขมูลฐาน
16. จํานวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบจ. ในการสงเสริม ปองกัน ควบคุม เฝาระวัง
ปองกันโรคประจําถิ่น หรือการแพรระบาดของโรคติดตอ

1

1

2

200

สูงกวาคาเปาหมาย

กองสาธารณสุข

ภารกิจที่ 9 การสงเสริมสถานประกอบการอาหารผานเกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัย
17. จํานวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบจ. ในการตรวจสุขาภิบาลอาหารหรือสถาน
ประกอบกิจการอาหารในพื้นที่

1

1

-

-

ไมไดดําเนินการ ใน
ปงบประมาณ พ.ศ

กองสาธารณสุข

100

0

-

-

ไมมีบริการสาธารณะ

กองการศึกษาฯ

19. รอยละของเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หรืออนุบาล หรือประถมศึกษา ในสังกัด อบจ.ที่
ไดรับอาหารเสริม (นม) ครบถวน

100

0

-

-

ไมมีบริการสาธารณะ

กองการศึกษาฯ

20. รอยละของเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หรืออนุบาล หรือประถมศึกษา ในสังกัด อบจ.ที่
ไดรับอาหารกลางวันที่มีคุณคาทางโภชนาการครบถวน

100

0

-

-

ไมมีบริการสาธารณะ

กองการศึกษาฯ

21. รอยละของเด็กดอยโอกาส เด็กยากจนที่ไดรับการสนับสนุนดานการศึกษา หรือดาน
การเงินจาก อบจ. หรือวัสดุอุปกรณจาก อบจ.

100

3110

3110

100

เทากับคาเปาหมาย

กองการศึกษาฯ

ดานที่ 4 ดานการศึกษา
ภารกิจที่ 10 การพัฒนาการศึกษา
18. รอยละของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบจ. ที่ผานการประเมินมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ

ไมมีโครงสรางพื้นฐานนั้น
ในความรับผิดชอบ

22. รอยละของโรงเรียนในสังกัด อบจ. ที่จัดการเรียนการสอนในระบบสองภาษา หรือ
หลักสูตรสองภาษา

85

11

11

100

สูงกวาคาเปาหมาย

กองการศึกษาฯ

23. จํานวนกิจกรรม หรือโครงการเกี่ยวกับการสงเสริมอาชีพในโรงเรียนสังกัด อบจ. หรือ
โรงเรียนในสังกัดอื่นที่ อบจ. ใหการสนับสนุน

1

1

11

1100

สูงกวาคาเปาหมาย

กองการศึกษาฯ

100

25

25

100

เทากับคาเปาหมาย

สํานักปลัดฯ

1

1

3

300

สูงกวาคาเปาหมาย

สํานักปลัดฯ

90

23

23

100

สูงกวาคาเปาหมาย

สํานักปลัดฯ

1

1

1

100

เทากับคาเปาหมาย

กองสวัสดิการสังคม
กองทองเที่ยวฯ

28. จํานวนโครงการหรือกิจกรรมที่ อบจ. ดําเนินการเกี่ยวกับการสงเสริมอาชีพ เชน
เกษตรกรรม ประมงปศุสัตว หรืออาชีพใหม เปนตน

1

1

1

100

เทากับคาเปาหมาย

กองสวัสดิการสังคม

29. จํานวนโครงการที่ อบจ. จัดใหมีหรือสงเสริม ศูนยแสดงสินคาชุมชน ศูนยจําหนาย
สินคา ตลาดนัด ตลาดชุมชน หรือถนนคนเดิน ถนนวัฒนธรรม ตลาดน้ํา หรือตลาดเกา
เปนตน

1

1

1

100

เทากับคาเปาหมาย

กองสวัสดิการสังคม

30. จํานวนโครงการ หรือกิจกรรมของ อบจ. เกี่ยวกับการพัฒนา หรือฟนฟูแหลง
ทองเที่ยวเสื่อมโทรมใหมีสภาพที่เหมาะสมตอการทองเที่ยว

1

1

1

100

เทากับคาเปาหมาย

กองทองเที่ยวฯ

ดานที่ 5 ดานการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย
ภารกิจที่ 11 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
24. รอยละของจํานวนกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ดานความปลอดภัย (ของ อบจ. ที่
มีระบบ CCTV) ที่ชํารุดเสียหายและสามารถซอมแซมได ที่ไดรับการซอมแซมใหสามารถ
ใชงานไดปกติ
ภารกิจที่ 12 การจัดการความขัดแยง
25. จํานวนศูนยรับเรื่องราวรองทุกข ศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาท ศูนยยุติธรรมชุมชน
ศูนยบริการประชาชน ศูนยดํารงธรรม ศูนย one stop service หรือจากชองทางสื่อ
ออนไลนอื่น ๆ ที่ อบจ. จัดใหมี หรือดําเนินการ
26. รอยละของจํานวนเรื่องราวรองทุกขของประชาชนจากศูนยรับเรื่องราวรองทุกข ศูนย
ไกลเกลี่ยขอพิพาท ศูนยยุติธรรมชุมชน ศูนยบริการประชาชน ศูนยดํารงธรรม ศูนย one
stop service หรือจากชองทางสื่อออนไลนอื่น ๆ ที่สงให อบจ. ดําเนินการ และไดรับการ
ใหความชวยเหลือจาก อบจ. หรือการประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตอไป

ดานที่ 6 ดานการสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การทองเที่ยว และการลงทุน
ภารกิจที่ 13 การสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การทองเที่ยว และการลงทุน
27. จํานวนโครงการที่ อบจ. มีการสนับสนุนงบประมาณ หรือสนับสนุน สงเสริมอื่น ๆ
ใหแกกลุมอาชีพกลุมวิสาหกิจชุมชน กลุมการทองเที่ยว ฯลฯ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ
แปรรูปตลาด

31. จํานวนโครงการ หรือกิจกรรมของ อบจ. เพื่อกระตุน หรือสงเสริมการทองเที่ยว และ
การใหความรูเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของแหลงทองเที่ยว

1

1

1

100

เทากับคาเปาหมาย

กองทองเที่ยวฯ

32. จํานวนโครงการ หรือกิจกรรมของ อบจ. ในการใหคําปรึกษา และสนับสนุนการจัดตั้ง
กลุมอาชีพ หรือกลุมเกษตรกร หรือกลุมตาง ๆ เพื่อสงเสริมอาชีพหรือการสรางงาน

1

1

1

100

เทากับคาเปาหมาย

กองสวัสดิการสังคม

33. จํานวนโครงการ หรือกิจกรรมของ อบจ. ในการใหคําปรึกษาทั้งที่สํานักงาน อบจ.
หรือชองทางสื่อออนไลนตาง ๆ เกี่ยวกับการขอใบอนุญาตจดทะเบียนพาณิชยหรือการ
สงเสริมการลงทุนในพื้นที่

1

1

1

100

เทากับคาเปาหมาย

กองสวัสดิการสังคม

26.68

100

สูงกวาคาเปาหมาย

สํานักชางฯ

ดานที่ 7 ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ ดานที่ 8 ดานการสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาชาวบาน และโบราณสถาน
ภารกิจที่ 14 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
34. รอยละของปริมาณขยะอันตราย และขยะติดเชื้อในพื้นที่ อบจ. ที่ถูกสงตอไปกําจัด
90
26.68
อยางถูกสุขลักษณะ
35. จํานวนโครงการ หรือกิจกรรมของ อบจ. ในการอนุรักษดูแลรักษาแหลงน้ําธรรมชาติ
ลําน้ําธรรมชาติ ทรัพยากรชายฝง หรือการจัดการเกี่ยวกับปญหาวัชพืช ผักตบชวา ปญหา
น้ําเนาเสีย การกําจัดน้ําเสีย เปนตน

2

2

2

100

เทากับคาเปาหมาย

สํานักชางฯ

36. จํานวนโครงการ หรือกิจกรรมของ อบจ. ในการจัดการเกี่ยวกับคาฝุน PM ๒.๕

1

1

53

5300

สูงกวาคาเปาหมาย

สํานักชางฯ

3

3

12

400

สูงกวาคาเปาหมาย

กองการศึกษาฯ

1

1

1

100

เทากับคาเปาหมาย

กองการศึกษาฯ

ภารกิจที่ 15 การสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาชาวบาน และโบราณสถาน
37. จํานวนโครงการ หรือกิจกรรมของ อบจ. ในการสงเสริมหรืออนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณีทองถิ่น หรือภูมิปญญาชาวบาน
38. จํานวนแหลงการเรียนรูในทองถิ่นเกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญา
ทองถิ่น และโบราณสถาน ที่ไดรับการสงเสริมหรือสนับสนุนจาก อบจ.

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี
คําถาม
ดานที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
1. ความพึงพอใจของประชาชนตอการจัดบริการสาธารณะดานโครงสรางพื้นฐานของ อบจ.
ดานที่ 2 ดานการผังเมือง
2. ความพึงพอใจของประชาชนตอการจัดบริการสาธารณะดานการผังเมืองของ อบจ. เกี่ยวกับการจัดทําหรือสนับสนุนการจัดทําผังเมืองรวมจังหวัด และ
การควบคุมการใชประโยชนที่ดินและการพัฒนาใหเปนไปตามผังเมืองรวมจังหวัด
ดานที่ 3 ดานสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต
3. ความพึงพอใจของประชาชนตอการจัดบริการสาธารณะดานสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิตของ อบจ.
ดานที่ 4 ดานการศึกษา
4. ความพึงพอใจของประชาชนตอการจัดบริการสาธารณะดานการศึกษาของ อบจ.
ดานที่ 5 ดานการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย
5. ความพึงพอใจของประชาชนตอการจัดบริการสาธารณะดานการจัดระเบียบชุมชน และการรักษาความสงบปลอดภัยของ อบจ.
ดานที่ 6 ดานการสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การทองเที่ยว และการลงทุน
6. ความพึงพอใจของประชาชนตอการจัดบริการสาธารณะดานการสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การทองเที่ยว และการลงทุนของ อบจ.
ดานที่ 7 ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
7. ความพึงพอใจของประชาชนตอการจัดบริการสาธารณะดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ อบจ.
ดานที่ 8 ดานการสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาชาวบาน และโบราณสถาน
8. ความพึงพอใจของประชาชนตอการจัดบริการสาธารณะดานการสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาชาวบาน และโบราณสถานของ อบจ.

พอใจ
ปรับปรุง
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
432

100%

0

0%

0

0%

0

0%

5338

100%

0

0%

9815 95.01% 515 4.99%
13

100%

0

0%

1543

100%

0

0%

235

100%

0

0%

975 97.50%

25

2.50%

