


สารบัญ 
   เรื่อง    หน้า  

- สรุปผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่่าเพือ่การประกันคุณภาพการจัดบรกิาร 

สาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตลู     1 

    -   สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะองค์การบรหิารส่วนจังหวัดสตลู   12  

  

 

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



สรุปผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่่าเพื่อการประกันคุณภาพ 
การจัดบริการสาธารณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

   ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี (สปน.)  โดยส ำนักคณะกรรมกำรกระจำย
อ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.)  ได้ประมวลผลกำรประเมินตนเองกำรประเมิน
มำตรฐำนขั้นต่ ำเพื่อกำรประกันคุณภำพกำรจัดบริกำรสำธำรณะขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
สตูล ประจ ำปี พ.ศ. 2565  มีตัวชี้วัดทั้งหมด  38  ตัวชี้วัด  สรุปดังนี้ 

(1)   สูงกว่ำค่ำเป้ำหมำย                          13   ตัวชี้วัด 
(2)   เท่ำกับค่ำเป้ำหมำย           8     ตัวชี้วัด   
(3)   พัฒนำในอนำคต (ต่ ำกว่ำค่ำเป้ำหมำย)                     3   ตัวชี้วัด 

        (4)   ไม่มีบริกำรสำธำรณะ                            6   ตัวชี้วัด 
   (5)   ไม่ได้ด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ.2564       8   ตัวชี้วัด 

 

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



ค่าเป้าหมาย (%)
กรอบการประเมิน 

(1)

การจัดบริการ

สาธารณะ (2)
(2) เทียบ กับ (1) % ผลการประเมิน

80 112271 112271 100 สูงกว่าค่าเป้าหมาย

80 1 1 100 สูงกว่าค่าเป้าหมาย

100 13 - - ไม่ได้ด าเนินการใน

ปีงบประมาณ พ.ศ.

2564

เกณฑ์ช้ีวัดบริการสาธารณะ

1. ร้อยละของถนนในความรับผิดชอบท้ังหมดของ อบจ.

 ท่ีได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ปกติ

2. ร้อยละของสะพานในเขตทางในความรับผิดชอบของ 

อบจ. ท่ีได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้

ปกติ

3. ร้อยละของจ านวนสัญญาณไฟจราจรในความ

รับผิดชอบในเขตทางของ อบจ. ท่ีได้รับการบ ารุงรักษา

ให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ปกติ

ภารกิจท่ี 3 สัญญาณไฟจราจร และไฟส่องสว่าง

สรุปผลการประเมินมาตรฐานข้ันต่่าเพ่ือการประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565

ด้านท่ี 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน และ ด้านท่ี 2 ผังเมือง

ภารกิจท่ี 1 การบ่ารุงรักษาถนน

ภารกิจท่ี 2 การบ่ารุงรักษาสะพาน

สรปุผลการประเมนิมาตรฐานขัน้ต าเพือ่การประกนัคณุภาพการจัดบรกิารสาธารณะของ อบจ.สตลู 1



ค่าเป้าหมาย (%)
กรอบการประเมิน 

(1)

การจัดบริการ

สาธารณะ (2)
(2) เทียบ กับ (1) % ผลการประเมินเกณฑ์ช้ีวัดบริการสาธารณะ

100 0 - - ไม่มีบริการสาธารณะ

90 0 - - ไม่มีบริการสาธารณะ

90 0 - - ไม่มีบริการสาธารณะ

90 4 - - ไม่ได้ด าเนินการใน

ปีงบประมาณ พ.ศ.

2564

4. ร้อยละของจ านวนไฟส่องสว่างในความรับผิดชอบใน

เขตทางของ อบจ. ท่ีได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพ

ท่ีใช้งานได้ปกติ

5. ร้อยละของจ านวนสายทางคลอง และล าธาร

สาธารณะ ในความรับผิดชอบของ อบจ. ท่ีได้รับการ

ดูแลรักษาให้น้ าสามารถไหลผ่านได้ไม่ติดขัด หรือให้อยู่

ในสภาพท่ีใช้งานได้ปกติ

6. ร้อยละของจ านวนแหล่งน้ าสาธารณะ พ้ืนท่ีพักน้ า 

หรือแก้มลิงในความรับผิดชอบของ อบจ. ท่ีได้รับการ

บ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ปกติ

7. ร้อยละของจ านวนระบบสูบน้ า เคร่ืองสูบน้ า ท่ีอยู่ใน

ความรับผิดชอบของ อบจ. ท่ีได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่

ในสภาพท่ีใช้งานได้ปกติ

ภารกิจท่ี 4 คลอง ล่าธาร แหล่งน่้า และระบบสูบน่้า

สรปุผลการประเมนิมาตรฐานขัน้ต าเพือ่การประกนัคณุภาพการจัดบรกิารสาธารณะของ อบจ.สตลู 2



ค่าเป้าหมาย (%)
กรอบการประเมิน 

(1)

การจัดบริการ

สาธารณะ (2)
(2) เทียบ กับ (1) % ผลการประเมินเกณฑ์ช้ีวัดบริการสาธารณะ

90 0 - - ไม่มีบริการสาธารณะ

95 1 1 100 สูงกว่าค่าเป้าหมาย

1 1 6 600 สูงกว่าค่าเป้าหมาย

1 1 - - ไม่ได้ด าเนินการใน

ปีงบประมาณ พ.ศ.

2564

ภารกิจท่ี 6 ด้านผังเมือง

10. จ านวนโครงการท่ี อบจ. มีการจัดท า หรือสนับสนุน

การจัดท าผังเมืองรวมจังหวัด หรือผังเมืองรวมเมือง 

หรือผังเมืองรวมชุมชน เป็นกรอบในการพัฒนาท้องถ่ิน

11. จ านวนโครงการท่ี อบจ. มีการควบคุมการใช้

ประโยชน์ท่ีดินและการพัฒนาให้เป็นไปตามผังเมืองรวม

จังหวัด หรือผังเมืองรวมเมือง หรือผังเมืองรวมชุมชน

ภารกิจท่ี 5 ระบบประปา

ด้านท่ี 2 ผังเมือง

8. ร้อยละของจ านวนคลองส่งน้ าท่ีอยู่ในความ

รับผิดชอบของ อบจ. ท่ีได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ใน

สภาพท่ีใช้งานได้ปกติ

9. ร้อยละของระบบการผลิตน้ าประปาท่ีอยู่ในความ

รับผิดชอบของ อบจ. ท่ีได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่ใน

สภาพท่ีใช้งานได้ปกติ

สรปุผลการประเมนิมาตรฐานขัน้ต าเพือ่การประกนัคณุภาพการจัดบรกิารสาธารณะของ อบจ.สตลู 3



ค่าเป้าหมาย (%)
กรอบการประเมิน 

(1)

การจัดบริการ

สาธารณะ (2)
(2) เทียบ กับ (1) % ผลการประเมินเกณฑ์ช้ีวัดบริการสาธารณะ

1 1 3 300 สูงกว่าค่าเป้าหมาย

1 1 1 100 เท่ากับค่าเป้าหมาย

1 1 1 100 เท่ากับค่าเป้าหมาย

80 0 - - ไม่มีบริการสาธารณะ

12. จ านวนโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุท่ีมีปัญหา

ด้านสุขภาพ หรือป่วยติดเตียง ท่ี อบจ. ด าเนินการ

13. จ านวนโครงการท่ี อบจ. ให้การสนับสนุนแก่

ผู้สูงอายุในการจัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆ หรือการ

ออกก าลังกาย

14. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบจ.เก่ียวกับการ

ส่งเสริมอาชีพ การเพ่ิมรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ

15. ร้อยละของผู้สูงอายุท่ียากไร้ท่ีอยู่ในภาวะพ่ึงพิงท่ี

ได้รับการช่วยเหลือสนับสนุน หรือประสานงาน และ

สงเคราะห์ให้เข้าสู่สถานสงเคราะห์คนชรา

ด้านท่ี 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต

ภารกิจท่ี 7 การส่งเสริมและการพัฒนาผู้สูงอายุ

สรปุผลการประเมนิมาตรฐานขัน้ต าเพือ่การประกนัคณุภาพการจัดบรกิารสาธารณะของ อบจ.สตลู 4



ค่าเป้าหมาย (%)
กรอบการประเมิน 

(1)

การจัดบริการ

สาธารณะ (2)
(2) เทียบ กับ (1) % ผลการประเมินเกณฑ์ช้ีวัดบริการสาธารณะ

1 1 1 100 เท่ากับค่าเป้าหมาย

1 1 - - ไม่ได้ด าเนินการใน

ปีงบประมาณ พ.ศ.

2564

100 0 - - ไม่มีบริการสาธารณะ

100 563 563 100 เท่ากับค่าเป้าหมาย

16. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบจ. ในการ

ส่งเสริม ป้องกัน ควบคุม เฝ้าระวังป้องกันโรคประจ าถ่ิน

 หรือการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

17. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบจ. ในการ

ตรวจสุขาภิบาลอาหารหรือสถานประกอบกิจการอาหาร

ในพ้ืนท่ี

ด้านท่ี 4 ด้านการศึกษา

ภารกิจท่ี 10 การพัฒนาการศึกษา

18. ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบจ. ท่ีผ่าน

การประเมินมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

19. ร้อยละของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรืออนุบาล 

หรือประถมศึกษา ในสังกัด อบจ.ท่ีได้รับอาหารเสริม 

(นม) ครบถ้วน

ภารกิจท่ี 8 การสาธารณสุขมูลฐาน

ภารกิจท่ี 9 การส่งเสริมสถานประกอบการอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย

สรปุผลการประเมนิมาตรฐานขัน้ต าเพือ่การประกนัคณุภาพการจัดบรกิารสาธารณะของ อบจ.สตลู 5



ค่าเป้าหมาย (%)
กรอบการประเมิน 

(1)

การจัดบริการ

สาธารณะ (2)
(2) เทียบ กับ (1) % ผลการประเมินเกณฑ์ช้ีวัดบริการสาธารณะ

100 563 563 100 เท่ากับค่าเป้าหมาย

100 36720 758 2.06 การพัฒนาในอนาคต

85 1 1 100 สูงกว่าค่าเป้าหมาย

1 1 8 800 สูงกว่าค่าเป้าหมาย

21. ร้อยละของเด็กด้อยโอกาส เด็กยากจนท่ีได้รับการ

สนับสนุนด้านการศึกษา หรือด้านการเงินจาก อบจ. 

หรือวัสดุอุปกรณ์จาก อบจ.

22. ร้อยละของโรงเรียนในสังกัด อบจ. ท่ีจัดการเรียน

การสอนในระบบสองภาษา หรือหลักสูตรสองภาษา

23. จ านวนกิจกรรม หรือโครงการเก่ียวกับการส่งเสริม

อาชีพในโรงเรียนสังกัด อบจ. หรือโรงเรียนในสังกัดอ่ืนท่ี

 อบจ. ให้การสนับสนุน

20. ร้อยละของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรืออนุบาล 

หรือประถมศึกษา ในสังกัด อบจ.ท่ีได้รับอาหารกลาง

วันท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน

สรปุผลการประเมนิมาตรฐานขัน้ต าเพือ่การประกนัคณุภาพการจัดบรกิารสาธารณะของ อบจ.สตลู 6



ค่าเป้าหมาย (%)
กรอบการประเมิน 

(1)

การจัดบริการ

สาธารณะ (2)
(2) เทียบ กับ (1) % ผลการประเมินเกณฑ์ช้ีวัดบริการสาธารณะ

100 83 5 6.02 การพัฒนาในอนาคต

1 1 1 100 เท่ากับค่าเป้าหมาย

ภารกิจท่ี 12 การจัดการความขัดแย้ง

25. จ านวนศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์ ศูนย์ไกล่เกล่ียข้อ

พิพาท ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ศูนย์บริการประชาชน ศูนย์

ด ารงธรรม ศูนย์ one stop service หรือจากช่องทาง

ส่ือออนไลน์อ่ืน ๆ ท่ี อบจ. จัดให้มี หรือด าเนินการ

ด้านท่ี 5 ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย

ภารกิจท่ี 11 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

24. ร้อยละของจ านวนกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 

ด้านความปลอดภัย (ของ อบจ. ท่ีมีระบบ CCTV) ท่ี

ช ารุดเสียหายและสามารถซ่อมแซมได้ ท่ีได้รับการ

ซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ปกติ

สรปุผลการประเมนิมาตรฐานขัน้ต าเพือ่การประกนัคณุภาพการจัดบรกิารสาธารณะของ อบจ.สตลู 7



ค่าเป้าหมาย (%)
กรอบการประเมิน 

(1)

การจัดบริการ

สาธารณะ (2)
(2) เทียบ กับ (1) % ผลการประเมินเกณฑ์ช้ีวัดบริการสาธารณะ

90 1 1 100 สูงกว่าค่าเป้าหมาย

1 1 3 300 สูงกว่าค่าเป้าหมาย

1 1 2 200 สูงกว่าค่าเป้าหมาย

27. จ านวนโครงการท่ี อบจ. มีการสนับสนุนงบประมาณ

 หรือสนับสนุน ส่งเสริมอ่ืน ๆ ให้แก่กลุ่มอาชีพกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชน กลุ่มการท่องเท่ียว ฯลฯ เพ่ือพัฒนา

ประสิทธิภาพการแปรรูปตลาด

28. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมท่ี อบจ. ด าเนินการ

เก่ียวกับการส่งเสริมอาชีพ เช่น เกษตรกรรม ประมงปศุ

สัตว์ หรืออาชีพใหม่ เป็นต้น

ด้านท่ี 6 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเท่ียว และการลงทุน

ภารกิจท่ี 13 การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเท่ียว และการลงทุน

26. ร้อยละของจ านวนเร่ืองราวร้องทุกข์ของประชาชน

จากศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์ ศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพาท 

ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ศูนย์บริการประชาชน ศูนย์ด ารง

ธรรม ศูนย์ one stop service หรือจากช่องทางส่ือ

ออนไลน์อ่ืน ๆ ท่ีส่งให้ อบจ. ด าเนินการ และได้รับการ

ให้ความช่วยเหลือจาก อบจ. หรือการประสานงาน

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องด าเนินการต่อไป

สรปุผลการประเมนิมาตรฐานขัน้ต าเพือ่การประกนัคณุภาพการจัดบรกิารสาธารณะของ อบจ.สตลู 8



ค่าเป้าหมาย (%)
กรอบการประเมิน 

(1)

การจัดบริการ

สาธารณะ (2)
(2) เทียบ กับ (1) % ผลการประเมินเกณฑ์ช้ีวัดบริการสาธารณะ

1 1 1 100 เท่ากับค่าเป้าหมาย

1 1 1 100 เท่ากับค่าเป้าหมาย

1 1 7 700 สูงกว่าค่าเป้าหมาย

1 1 - - ไม่ได้ด าเนินการใน

ปีงบประมาณ พ.ศ.

2564

29. จ านวนโครงการท่ี อบจ. จัดให้มีหรือส่งเสริม ศูนย์

แสดงสินค้าชุมชน ศูนย์จ าหน่ายสินค้า ตลาดนัด ตลาด

ชุมชน หรือถนนคนเดิน ถนนวัฒนธรรม ตลาดน้ า หรือ

ตลาดเก่า เป็นต้น

30. จ านวนโครงการ หรือกิจกรรมของ อบจ. เก่ียวกับ

การพัฒนา หรือฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียวเส่ือมโทรมให้มี

สภาพท่ีเหมาะสมต่อการท่องเท่ียว

31. จ านวนโครงการ หรือกิจกรรมของ อบจ. เพ่ือ

กระตุ้น หรือส่งเสริมการท่องเท่ียว และการให้ความรู้

เก่ียวกับประวัติความเป็นมาของแหล่งท่องเท่ียว

32. จ านวนโครงการ หรือกิจกรรมของ อบจ. ในการให้

ค าปรึกษา และสนับสนุนการจัดต้ังกลุ่มอาชีพ หรือกลุ่ม

เกษตรกร หรือกลุ่มต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมอาชีพหรือการ

สร้างงาน

สรปุผลการประเมนิมาตรฐานขัน้ต าเพือ่การประกนัคณุภาพการจัดบรกิารสาธารณะของ อบจ.สตลู 9



ค่าเป้าหมาย (%)
กรอบการประเมิน 

(1)

การจัดบริการ

สาธารณะ (2)
(2) เทียบ กับ (1) % ผลการประเมินเกณฑ์ช้ีวัดบริการสาธารณะ

1 1 - - ไม่ได้ด าเนินการใน

ปีงบประมาณ พ.ศ.

2564

90 14.2 14.2 100 สูงกว่าค่าเป้าหมาย

2 2 1 50 การพัฒนาในอนาคต

1 1 - - ไม่ได้ด าเนินการใน

ปีงบประมาณ พ.ศ.

2564

ด้านท่ี 7 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และ ด้านท่ี 8 ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน

ภารกิจท่ี 14 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

34. ร้อยละของปริมาณขยะอันตราย และขยะติดเช้ือใน

พ้ืนท่ี อบจ. ท่ีถูกส่งต่อไปก าจัดอย่างถูกสุขลักษณะ

35. จ านวนโครงการ หรือกิจกรรมของ อบจ. ในการ

อนุรักษ์ดูแลรักษาแหล่งน้ าธรรมชาติ ล าน้ าธรรมชาติ 

ทรัพยากรชายฝ่ัง หรือการจัดการเก่ียวกับปัญหาวัชพืช 

ผักตบชวา ปัญหาน้ าเน่าเสีย การก าจัดน้ าเสีย เป็นต้น

36. จ านวนโครงการ หรือกิจกรรมของ อบจ. ในการ

จัดการเก่ียวกับค่าฝุ่น PM ๒.๕

33. จ านวนโครงการ หรือกิจกรรมของ อบจ. ในการให้

ค าปรึกษาท้ังท่ีส านักงาน อบจ. หรือช่องทางส่ือออนไลน์

ต่าง ๆ เก่ียวกับการขอใบอนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์

หรือการส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนท่ี

สรปุผลการประเมนิมาตรฐานขัน้ต าเพือ่การประกนัคณุภาพการจัดบรกิารสาธารณะของ อบจ.สตลู 10



ค่าเป้าหมาย (%)
กรอบการประเมิน 

(1)

การจัดบริการ

สาธารณะ (2)
(2) เทียบ กับ (1) % ผลการประเมินเกณฑ์ช้ีวัดบริการสาธารณะ

3 3 18 600 สูงกว่าค่าเป้าหมาย

1 1 - - ไม่ได้ด าเนินการใน

ปีงบประมาณ พ.ศ.

2564

37. จ านวนโครงการ หรือกิจกรรมของ อบจ. ในการ

ส่งเสริมหรืออนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ิน 

หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน

38. จ านวนแหล่งการเรียนรู้ในท้องถ่ินเก่ียวกับศิลปะ 

วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และ

โบราณสถาน ท่ีได้รับการส่งเสริมหรือสนับสนุนจาก อบจ.

ภารกิจท่ี 15 การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน

สรปุผลการประเมนิมาตรฐานขัน้ต าเพือ่การประกนัคณุภาพการจัดบรกิารสาธารณะของ อบจ.สตลู 11



จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ

1. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของ อบจ. 96 96% 4 4%

2. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะด้านการผังเมืองของ อบจ. เก่ียวกับ

การจัดท าหรือสนับสนุนการจัดท าผังเมืองรวมจังหวัด และการควบคุมการใช้ประโยชน์ท่ีดินและ

การพัฒนาให้เป็นไปตามผังเมืองรวมจังหวัด
91 91% 9 9%

3. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม 

และคุณภาพชีวิตของ อบจ. 100 100% 0 0%

4. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษาของ อบจ. 98 98% 2 2%

5. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะด้านการจัดระเบียบชุมชน และการ

รักษาความสงบปลอดภัยของ อบจ. 92 92% 8 8%

ด้ำนท่ี 3 ด้ำนสำธำรณสุข บริกำรทำงสังคม และคุณภำพชีวิต

ด้ำนท่ี 4 ด้ำนกำรศึกษำ

ด้ำนท่ี 5 ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชนและกำรรักษำควำมสงบปลอดภัย

ด้ำนท่ี 2 ด้ำนกำรผังเมือง

สรุปผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรจัดบริกำรสำธำรณะองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสตูล

ค ำถำม
พอใจ ปรับปรุง

ด้ำนท่ี 1 ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

สรปุผลการประเมนิมาตรฐานขัน้ต าเพือ่การประกนัคณุภาพการจัดบรกิารสาธารณะของ อบจ.สตลู 12



จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ
ค ำถำม

พอใจ ปรับปรุง

6. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ

 การท่องเท่ียว และการลงทุนของ อบจ.
92 92% 8 8%

7. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อมของ อบจ.
95 95% 5 5%

8. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิ

ปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถานของ อบจ.
96 96% 4 4%

ด้ำนท่ี 6 ด้ำนกำรส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อำชีพ กำรท่องเท่ียว และกำรลงทุน

ด้ำนท่ี 7 ด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม

ด้ำนท่ี 8 ด้ำนกำรส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญำชำวบ้ำน และโบรำณสถำน

สรปุผลการประเมนิมาตรฐานขัน้ต าเพือ่การประกนัคณุภาพการจัดบรกิารสาธารณะของ อบจ.สตลู 13
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