
การประเมินมาตรฐานขัน้ต า่การจดับริการสาธารณะ

ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสตูล

ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๔

โดย :  ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล

กองยุทธศาสตรแ์ละงบประมาณ

รายงานผลการประเมินตนเอง



สารบัญ 
   เรื่อง    หน้า  
 - สรุปผลประเมินการจดับริการสาธารณะองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดสตูล   1 

 - รายงานผลการประเมนิผลความพึงพอใจของประชาชนการจัดบริการสาธารณะองค์การบรหิารส่วนจังหวัดสตลู 9 

 - แนวทางแก้ไขการประเมินมาตรฐานขั้นต า่การจัดบริการสาธารณะองค์การบริหารส่วนจังหวดัสตูล         14 

 

 

******************************************************************** 



สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะองค์การบรหิารส่วนจังหวัดสตูล 
   ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี (สปน.)  โดยส ำนักคณะกรรมกำรกระจำย
อ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.)  ได้ประมวลผลกำรประเมินตนเองกำรประเมิน
มำตรฐำนขั้นต่ ำกำรจัดบริกำรสำธำรณะขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสตูล ประจ ำปี พ.ศ. 2564  
มีตัวชี้วัดทั้งหมด  28  ตัวชี้วัด  สรุปดังนี้ 

 

(1)   สูงกว่ำค่ำเป้ำหมำย                         14   ตัวชี้วัด 
(2)   เท่ำกับค่ำเป้ำหมำย           4     ตัวชี้วัด   
(3)   พัฒนำในอนำคต (ต่ ำกว่ำค่ำเป้ำหมำย)                     1   ตัวชี้วัด 

        (4)   ไม่มีบริกำรสำธำรณะ                            9   ตัวชี้วัด 
       
 

******************************************** 
 



เกณฑ์ช้ีวัด
ค่า

เป้าหมาย
 (%)

กรอบ
การ

ประเมิน 
(1)

การ
จัดบริการ
สาธารณะ

 (2)

(2) 
เทียบ 
กับ (1)

 %

ผลการประเมิน

1. ร้อยละของพ้ืนท่ีรวมของถนนในความรับผิดชอบของ อบจ. ท่ี

ลงทะเบียนทางหลวงท้องถ่ินแล้ว และได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ใน

สภาพท่ีใช้งานได้ปกติ

80 53,119 53,119 100 สูงกว่าค่าเป้าหมาย

2. ร้อยละของพ้ืนท่ีรวมของสะพานท่ีได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ใน

สภาพท่ีใช้งานได้ปกติ

80 0 - - ไม่มีบริการสาธารณะ

3. ร้อยละของสัญญาณไฟจราจรในความรับผิดชอบในเขตทางของ 

อบจ. ท่ีช ารุดเสียหายและได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพ ใช้งาน

ได้ปกติ

100 13 13 100 เท่ากับค่าเป้าหมาย

สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

1

ภารกิจท่ี 3 สัญญาณไฟจราจร และไฟส่องสว่าง

1

บริการสาธารณะ

ด้านท่ี 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน และ ด้านท่ี 2 ผังเมือง

ภารกิจท่ี 1 การบ ารุงรักษาถนน

1

ภารกิจท่ี 2 การบ ารุงรักษาสะพาน

1
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4. ร้อยละของไฟส่องสว่างในความรับผิดชอบในเขตทางของ อบจ. 

ท่ีช ารุดเสียหายและได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ปกติ

100 0 - - ไม่มีบริการสาธารณะ

5. ร้อยละของจ านวนสายทางคลองและล าธารสาธารณะระบายน้ า

ในความรับผิดชอบของ อบจ. ท่ีได้รับการดูแลรักษาให้น้ าสามารถ

ไหลผ่านได้ปกติไม่ติดขัด

90 0 - - ไม่มีบริการสาธารณะ

6. ร้อยละของจ านวนแหล่งน้ าสาธารณะ พ้ืนท่ีพักน้ าหรือแก้มลิงใน

ความรับผิดชอบของ อบจ. ท่ีช ารุดเสียหายและได้รับการบ ารุงรักษา

ให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ปกติ

90 0 - - ไม่มีบริการสาธารณะ

7. ร้อยละของจ านวนระบบสูบน้ า/เคร่ืองสูบน้ า/ท่อ และคลองส่ง

น้ าท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ. ท่ีช ารุดเสียหายและได้รับการ

บ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ปกติ

90 4 4 100 สูงกว่าค่าเป้าหมาย

1

ภารกิจท่ี 4 คลอง ล าธาร แหล่งน้ า และระบบสูบน้ า

1

1

1

2
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8. ร้อยละของจ านวนคลองส่งน้ าท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ. 

ท่ีช ารุดเสียหายและได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพ ท่ีใช้งานได้

ปกติ

90 0 - - ไม่มีบริการสาธารณะ

9. ร้อยละของระบบการผลิตน้ าประปาของ อบจ. ท่ีช ารุดเสียหาย

และได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ปกติ

95 1 1 100 สูงกว่าค่าเป้าหมาย

10. อบจ. มีการจัดท า หรือสนับสนุนการจัดท าผังเมือง เพ่ือให้มี

แผนผัง นโยบาย และผังเมืองรวม (จังหวัด/เมือง/ชุมชน) เป็นกรอบ

ในการพัฒนาท้องถ่ิน

1 1 7 700 สูงกว่าค่าเป้าหมาย

11. อบจ. มีการควบคุมการใช้ประโยชน์ท่ีดินและการพัฒนาให้

เป็นไปตามผังเมืองรวม (จังหวัด/เมือง/ชุมชน)

1 1 - - ไม่มีบริการสาธารณะ

ด้านท่ี 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต

2

1

ภารกิจท่ี 5 ระบบประปา

1

ภารกิจท่ี 6 ด้านการผังเมือง

2

3
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12. ร้อยละของผู้สูงอายุท่ียากไร้ท่ีพ่ึงพิงท่ีได้รับการช่วยเหลือ

สนับสนุนและสงเคราะห์ (สถานสงเคราะห์คนชรา)

80 298 - - ไม่มีบริการสาธารณะ

13.ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบจ. ท่ีผ่านการประเมิน

มาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

90 0 - - ไม่มีบริการสาธารณะ

14. ร้อยละของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/อนุบาล/ประถมศึกษา

ของรัฐท่ีได้รับอาหารเสริม (นม) ครบถ้วน

100 16,836 47,350 281.24 สูงกว่าค่าเป้าหมาย

15. ร้อยละของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/อนุบาล/ประถมศึกษา 

ของรัฐท่ีได้รับอาหารกลางวันท่ีมีคุณค่า ทางโภชนาการครบถ้วน

100 16,836 47,350 281.24 สูงกว่าค่าเป้าหมาย

16. ร้อยละของเด็กด้อยโอกาส เด็กยากจนท่ีได้รับการสนับสนุน

ด้านการศึกษาและด้านการเงินจาก อบจ.

80 413 140 33.9 การพัฒนาในอนาคต

ด้านท่ี 5 ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย

ภารกิจท่ี 8 การพัฒนาการศึกษา

4

4

4

ภารกิจท่ี 7 การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

3

ด้านท่ี 4 ด้านการศึกษา

4

4
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17. อบจ. จัดให้มีศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์หรือศูนย์ไกล่เกล่ียข้อ

พิพาทหรือศูนย์ยุติธรรมชุมชน ศูนย์บริการประชาชนศูนย์ด ารงธรรม

 ศูนย์ one stop service หรือจากช่องทางส่ือออนไลน์อ่ืน ๆ ฯลฯ

1 1 3 300 สูงกว่าค่าเป้าหมาย

18. ร้อยละของจ านวนเร่ืองราวร้องทุกข์ของประชาชนจากศูนย์รับ

เร่ืองราวร้องทุกข์ศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพาทหรือศูนย์ยุติธรรมชุมชน 

ศูนย์บริการประชาชน ศูนย์ด ารงธรรม ศูนย์ one stop service 

หรือจากช่องทางส่ือออนไลน์อ่ืน ๆ ฯลฯ

80 3 3 100 สูงกว่าค่าเป้าหมาย

ภารกิจท่ี 9 การจัดการความขัดแย้ง

5

5

ด้านท่ี 6 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเท่ียว และการลงทุน

ภารกิจท่ี 10 การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเท่ียว และการลงทุน

5
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19. อบจ. มีการสนับสนุนงบประมาณ หรือสนับสนุน อ่ืน ๆ ให้แก่

กลุ่มอาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มการท่องเท่ียว ฯลฯ เพ่ือพัฒนา

ประสิทธิภาพการแปรรูปตลาด เป็นต้น

1 1 3 300 สูงกว่าค่าเป้าหมาย

20. อบจ. มีโครงการ/กิจกรรมเก่ียวกับการส่งเสริมอาชีพ 

(เกษตรกรรม ประมง ปศุสัตว์ หรืออาชีพใหม่ ฯลฯ)

1 1 5 500 สูงกว่าค่าเป้าหมาย

21. อบจ. จัดให้มีหรือส่งเสริม ศูนย์แสดงสินค้าชุมชน ศูนย์จ าหน่าย

สินค้า ตลาดนัด ตลาดชุมชน ถนนคนเดิน ถนนวัฒนธรรม ตลาดน้ า

 ตลาดเก่า ฯลฯ

1 1 1 100 เท่ากับค่าเป้าหมาย

22. โครงการ/กิจกรรมของ อบจ. เก่ียวกับการพัฒนา หรือฟ้ืนฟู

แหล่งท่องเท่ียวเส่ือมโทรมให้มีสภาพท่ีเหมาะสมต่อการท่องเท่ียว

1 1 1 100 เท่ากับค่าเป้าหมาย

23. โครงการ/กิจกรรมของ อบจ. เพ่ือกระตุ้น หรือส่งเสริมการ

ท่องเท่ียว และการให้ความรู้เก่ียวกับประวัติ ความเป็นมาของแหล่ง

ท่องเท่ียว

1 1 18 1800 สูงกว่าค่าเป้าหมาย

6

6

6

6

6

6
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24. โครงการ/กิจกรรมของ อบจ. ในการให้ค าปรึกษาและสนับสนุน

การจัดต้ังกลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตรกร หรือกลุ่มต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริม

อาชีพหรือการสร้างงาน

1 1 1 100 เท่ากับค่าเป้าหมาย

25. โครงการ/กิจกรรมของ อบจ. ในการให้ค าปรึกษาท้ังท่ี อบจ. 

และช่องทางส่ือออนไลน์ต่าง ๆ เก่ียวกับการขอใบอนุญาตจด

ทะเบียนพาณิชย์หรือการส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนท่ี

1 1 - - ไม่มีบริการสาธารณะ

26. ร้อยละของปริมาณขยะอันตรายท่ีถูกส่งต่อไปก าจัดอย่างถูก

สุขลักษณะ

90 12.14 12.14 100 สูงกว่าค่าเป้าหมาย

27. โครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ์และดูแลรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การก าจัดน้ าเสีย และฝุ่น PM 

2.5

1 1 6 600 สูงกว่าค่าเป้าหมาย7

ภารกิจท่ี 12 การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน

6

6

ภารกิจท่ี 11 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

7

ด้านท่ี 7 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และ ด้านท่ี 8 ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน

7
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28. โครงการ/กิจกรรมของ อบจ. ในการส่งเสริมหรืออนุรักษ์ศิลปะ 

วัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ิน ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน

3 3 4 133.33 สูงกว่าค่าเป้าหมาย8
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รายงานผล 
การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
พ.ศ. 2564 



จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

1. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการพัฒนาหรือการบ ารุงรักษาถนนของ อบจ. 48 96% 2 4%

2. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพหรือความปลอดภัยของสะพานท่ีดูแลโดย อบจ. 50 100% 0 0%

3. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพหรือความเพียงพอของสัญญาณไฟจราจร ในเขตทาง อบจ. 46 92% 4 8%

4. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพหรือความเพียงพอไฟส่องสว่าง ในเขตทาง อบจ. 44 88% 6 12%

5. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพในการบ ารุงรักษาสายทางคลองและล าธารสาธารณะระบายน  าใน

ความรับผิดชอบของ อบจ. ท่ีได้รับการดูแลรักษาให้น  าสามารถ ไหลผ่านได้ปกติไม่ติดขัด
47 94% 3 6%

6. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพในการบ ารุงรักษาแหล่งน  าสาธารณะ พื นท่ีพักน  า หรือแก้มลิงในความ

รับผิดชอบของ อบจ. ท่ีช ารุดเสียหายและได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ปกติ
48 96% 2 4%

7. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพในการบ ารุงรักษาระบบสูบน  า เคร่ืองสูบน  า ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ

ของ อบจ. ท่ีช ารุดเสียหายและได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ปกติ
24 48% 26 52%

8. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพในการบ ารุงรักษาคลองส่งน  าท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ. ท่ีช ารุด

เสียหายและได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ปกติ 20 40% 30 60%

สรุปผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสตูล

ค ำถำม
พอใจ ปรับปรุง

ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
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จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ
ค ำถำม

พอใจ ปรับปรุง

9. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพในการบ ารุงรักษาระบบการผลิตน  าประปาของ อบจ. ท่ีช ารุดเสียหาย

และได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ปกติ
23 46% 27 54%

10. ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการจัดท า หรือสนับสนุนการจัดท าผังเมือง เพ่ือให้มีแผนผัง นโยบาย และ

 ผังเมืองรวม (จังหวัด/เมือง/ชุมชน) เป็นกรอบในการพัฒนาท้องถ่ิน 49 98% 1 2%

11. ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการควบคุมการใช้ประโยชน์ท่ีดินและการพัฒนาให้เป็นไปตามผังเมืองรวม 

(จังหวัด/เมือง/ชุมชน) 48 96% 2 4%

12. ความพึงพอใจของผู้สูงอายุท่ียากไร้ท่ีอยู่ในภาวะพ่ึงพิงท่ีได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนหรือประสานงานและ

สงเคราะห์ให้เข้ารับบริการท่ี อบจ. ท่ีรับโอนสถานสงเคราะห์คนชรา 47 94% 3 6%

13. ความพึงพอใจของเด็กและผู้ปกครองต่อการให้บริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบจ. ท่ีผ่านการประเมิน

มาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
49 98% 1 2%

14. ความพึงพอใจของเด็กและผู้ปกครองต่อการให้บริการเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/อนุบาล/ประถมศึกษาของรัฐ

ท่ีได้รับอาหารเสริม (นม) ครบถ้วน จาก อบจ. 50 100% 0 0%

ด้ำนกำรผังเมือง

ด้ำนสำธำรณสุข บริกำรทำงสังคม และคุณภำพชีวิต

ด้ำนกำรศึกษำ
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จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ
ค ำถำม

พอใจ ปรับปรุง

15. ความพึงพอใจของเด็กและผู้ปกครองต่อการให้บริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/อนุบาล/ประถมศึกษา ของรัฐท่ี

ได้รับอาหารกลางวันท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน จาก อบจ. 48 96% 2 4%

16. ความพึงพอใจของเด็กด้อยโอกาส และเด็กยากจนท่ีได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษา และด้านการเงินจาก 

อบจ.
47 94% 3 6%

17. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพในการยุติเร่ืองราวร้องทุกข์ของประชาชนจากศูนย์รับเร่ืองราวร้อง

ทุกข์ ศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพาท ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ศูนย์บริการประชาชน ศูนย์ด ารงธรรม ศูนย์ one stop service

 หรือจากช่องทางส่ือออนไลน์อ่ืน ๆ ฯลฯ ท่ีส่งให้ อบจ. ด าเนินการ และได้รับการให้ความช่วยเหลือจาก อบจ. 

หรือการส่งต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องด าเนินการต่อ

50 100% 0 0%

18. ความพึงพอใจของประชาชนในการสนับสนุนงบประมาณ หรือสนับสนุน อ่ืน ๆ ให้แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่ม

วิสาหกิจชุมชน กลุ่มการท่องเท่ียว ฯลฯ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการแปรรูปตลาด ของ อบจ. 50 100% 0 0%

19. ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ/กิจกรรมเก่ียวกับการส่งเสริมอาชีพ (เกษตรกรรม ประมง ปศุสัตว์ 

หรืออาชีพใหม่ ฯลฯ) ท่ี อบจ. ได้ด าเนินการ 50 100% 0 0%

ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชนและกำรรักษำควำมสงบปลอดภัย

ด้ำนกำรส่งเสริมเศรษฐกิจและชุมชน
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จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ
ค ำถำม

พอใจ ปรับปรุง

20. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดให้มีหรือส่งเสริม ศูนย์แสดงสินค้าชุมชน ศูนย์จ าหน่ายสินค้า ตลาดนัด

 ตลาดชุมชน ถนนคนเดิน ถนนวัฒนธรรม ตลาดน  า ตลาดเก่า ฯลฯ ของ อบจ. 47 94% 3 6%

21. ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ/กิจกรรมของ อบจ. เก่ียวกับการพัฒนา หรือฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียว

เส่ือมโทรมให้มีสภาพท่ีเหมาะสมต่อการท่องเท่ียว 45 90% 5 10%

22. ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ/กิจกรรมของ อบจ. เพ่ือกระตุ้น หรือส่งเสริมการท่องเท่ียว และการ

ให้ความรู้เก่ียวกับประวัติความเป็นมาของแหล่งท่องเท่ียว 44 88% 6 12%

23. ความพึงพอใจของประชาชนในการให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการจัดตั งกลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตรกร หรือกลุ่ม

ต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมอาชีพหรือการสร้างงาน ของ อบจ. 47 94% 3 6%

24. ความพึงพอใจของประชาชนในการให้ค าปรึกษาทั งท่ี อบจ. และช่องทางส่ือออนไลน์ต่าง ๆ เก่ียวกับการขอ

ใบอนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์หรือการส่งเสริมการลงทุนในพื นท่ี 48 96% 2 4%

25. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพในการส่งต่อขยะอันตรายไปก าจัดอย่างถูกสุขลักษณะของ อบจ. 42 84% 8 16%

26. ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม การก าจัดน  าเสีย และฝุ่น PM 2.5 ของ อบจ. 45 90% 5 10%

ด้ำนกำรส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญำชำวบ้ำน และโบรำณสถำน

ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม
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จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ
ค ำถำม

พอใจ ปรับปรุง

27. ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ/กิจกรรมของ อบจ. ในการส่งเสริมหรืออนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม 

ประเพณีท้องถ่ิน ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน 50 100% 0 0%
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แนวทางแก้ไข 
 การประเมินมาตรฐานขั้นต ่าการจัดบริการสาธารณะของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจ่าปี พ.ศ. 2564 
การพัฒนาในอนาคต (ต ่ากว่าค่าเป้าหมาย) 



เกณฑ์ช้ีวัด
ค่า

เป้าหมาย

 (%)

กรอบการ

ประเมิน (1)

การ

จัดบริการ

สาธารณะ 

(2)

(2) เทียบ

 กับ (1)

 %

ผลการประเมิน ข้อเสนอแนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบ

16. ร้อยละของเด็กด้อย

โอกาส เด็กยากจนท่ี

ได้รับการสนับสนุนด้าน

การศึกษาและด้าน

การเงินจาก อบจ.

80 413 140 33.9 การพัฒนาในอนาคต   แก้ไขอ านาจหน้าท่ีของ อบจ. ให้ครอบคลุมท้ัง

จังหวัดในการสนับสนุนงบประมาณด้านการศึกษา

ฝ่ายบริหาร

การศึกษา

แนวทางแก้ไขการประเมินตนเองการประเมินมาตรฐานข้ันต ่าการจัดบริการสาธารณะ

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล พ.ศ. 2564

การพัฒนาในอนาคต  (ต ่ากว่าค่าเป้าหมาย)

ด้านที  4 ด้านการศึกษา ภารกิจที  8 การพัฒนาการศึกษา
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