
รายงานผลการประเมินตนเอง

ฝายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ
กองแผนและงบประมาณ  องคการบรหารสวนจังหวัดปตตานี

การจัดบรการสาธารณะตามเกณฑชี้วัด
และคาเปาหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบรการสาธารณะ

ขององคการบรหารสวนจังหวัดปตตานี

ประจำป พ.ศ. 2563



 
ค ำน ำ 

 

คณะกรรมกำรกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) เห็นชอบกรอบ
แนวทำงกำรประเมินมำตรฐำนกำรจัดบริกำรสำธำรณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   (อปท.) ระยะ 3 ปี 
(พ.ศ. 2561-2563) และให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ส ำนักงำน ก.ก.ถ.) น ำเกณฑ์ชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยขั้นต่ ำมำตรฐำนกำรบริกำรสำธำรณะของ อปท. ไปใช้ในกำร
ประเมิน อปท. ซ่ึงองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี  ไดด้ ำเนินกำรตำมขั้นตอนและวิธีกำรที่ส ำนักงำน ก.ก.ถ.
ก ำหนด และสรุปผลกำรประเมินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำรำยงำนผลกำรประเมินตนเองกำร 
จัดบริกำรสำธำรณะตำมเกณฑ์ชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยขั้นต่ ำมำตรฐำนกำรจัดบริกำรสำธำรณะขององค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี พ.ศ. 2563 จะเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งและประกอบกำรตัดสินใจในกำรวำงแผนและ
นโยบำยในกำรพัฒนำองค์กรส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ต่อไป   
 

   
                                ฝ่ำยตรวจติดตำมและประเมินผลแผนงำนและโครงกำร 

                                  กองแผนและงบประมำณ 
                                 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี 
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 - รำยงำนผลกำรประเมินตนเองกำรจัดบริกำรสำธำรณะ    1 

  ตำมเกณฑ์ชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยขั้นต่ ำมำตรฐำนกำรจัดบริกำรสำธำรณะ 
  ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี พ.ศ. 2563  
 
- ภำคผนวก  
1. หนังสือส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
    ด่วนที่สุด ที ่นร 0107/ว 2845 ลงวันที่ 2 เมษำยน 2563  
 
2. ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี 
    ที ่491/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินตนเอง 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต ่ามาตรฐานการจัดบริการ 
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ น  พ.ศ.2563 

****************** 
      ด้วยส่านักงานคณะกรรมการการกระจายอ่านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ น        
ขอความร่วมมือองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ด่าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการประเมินตนเอง โดยให้
ด่าเนินการบันทึกข้อมูลตามแบบติดตามและประเมินผล  จ่านวน  3  แบบ  ได้แก่ แบบ อบจ. 1 , แบบ อบจ. 
2 (อบจ. 2-1 ถึง 2-6 ) และแบบ  อบจ. 3  ลงในโปรแกรมระบบประมวลผลเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้น
ต ่ามาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ น  โดยให้ด่าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที   
๑๕  กรกฎาคม  2563  โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ด่าเนินการดังนี้  
             1. ด่าเนินการประเมินตนเองตามแบบรวบรวมข้อมูล  โดยให้คณะกรรมการประเมิน
ตนเองในแต่ละด้านรวบรวมข้อมูลและบันทึกข้อมูลตามแบบติดตามประเมินผลที ก่าหนด   
                         2. เสนอผลการประเมินตนเองให้ผู้บริหาร  อบจ. ทราบและรับรอง เมื อคณะกรรมการ
ประเมินตนเองแต่ละด้านได้รวบรวบข้อมูลการประเมินตนเองเรียบร้อยแล้ว  ให้เสนอผู้บริหาร อบจ.ทราบผล
การด่าเนินงานของ อบจ.ตามเกณฑ์ชี้วัด  และพิจารณารับรองความถูกต้องของข้อมูล 
                         3. ส่งผลการประเมินให้  ส่านักงาน ก.ก.ถ. เมื อผู้บริหาร อบจ. ได้รับรองผลการประเมิน  
แล้วให้จัดส่งผลการประเมินตนเองตามแบบติดตามประเมินผลให้ส่านักงาน ก.ก.ถ. ทางระบบออนไลท์  
www.odloc.go.th  ตามวิธีการที ก่าหนด  และจัดท่าหนังสือส่งผลการประเมินฯ  ให้ส่านักงาน ก.ก.ถ. เพื อ
ด่าเนินการต่อไป  โดยผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เป็นผู้ลงนาม  และส่งเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  
      4. น่าข้อมูลที ได้รับจากการประเมินตนเองรายงานที ประชุมสภาขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพื อให้ทราบผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  ตามแบบรวบรวบข้อมูล  ภายหลังจาก
การจดัส่งผลการประเมินตนเองให้ส่านักงาน ก.ก.ถ.แล้ว  
      5. แจ้งผลการประเมินตนเองให้ประชาชนทราบ โดยผ่านกระบวนการประชาคมและหรือ
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออื น ๆ   
   ส่าหรับผลการประเมิน ส่านักงาน ก.ก.ถ. ได้ประมวลผลเป็นที เรียบร้อยแล้ว  และสรุปผล
การประเมินการจัดการบริการสาธารณะ  ในภาพรวมแต่ละด้านเรียงตามตัวชี้วัดจากมากที สุด 
ที ประมวลผลแล้ว  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ด่าเนินการตามเกณฑ์ชี้วัดดังนี้    
     1) ด้านที  1 โครงสร้างพื้นฐาน  และด้านที  2 ผังเมือง ประกอบด้วย 
         ภารกิจที  1  ถนนและรางระบายน้่า   จ่านวน 8  เกณฑ์ชี้วัด 
         ภารกิจที  2  คลอง/ล่าธาร บ่อน้่า และแหล่งน้่า จ่านวน 3  เกณฑ์ชี้วัด 
         ภารกิจที  3  ไฟจราจร ไฟส่องสว่าง และป้ายสัญญาณ จ่านวน 2  เกณฑ์ชี้วัด 
         ภารกิจที  4  การคมนาคมและขนส่ง   จ่านวน 3  เกณฑ์ชี้วัด 
         ภารกิจที  5  ด้านผังเมือง    จ่านวน 4  เกณฑ์ชี้วัด 
         สรุปผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะ ตามรายละเอียด ดังนี้ 
          - สูงกว่าค่าเป้าหมาย    จ่านวน 7  เกณฑ์ชี้วัด 
          - การพัฒนาในอนาคต    จ่านวน 6  เกณฑ์ชี้วัด 
          - เท่ากับค่าเป้าหมาย    จ่านวน 5  เกณฑ์ชี้วัด 
          - ไม่ด่าเนินการในป ี2562    จ่านวน 2  เกณฑ์ชี้วัด 
          - ไม่มีบริการสาธารณะ    จ่านวน -   เกณฑ์ชี้วัด 
             2) ด้านที  3 ... 
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     2) ด้านที  3  ด้านการสาธารณสุข บริการทางสังคมและคุณภาพชีวิต  ประกอบด้วย 
         ภารกิจที  6  การส่งเสริมและพัฒนาสตรี  จ่านวน 2  เกณฑ์ชี้วัด 
         ภารกิจที  7  การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ  จ่านวน 9  เกณฑ์ชี้วัด 
         ภารกิจที  8  การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ  จ่านวน 6  เกณฑ์ชี้วัด 
         ภารกิจที  9  การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดยาเสพติด 
         จ่านวน 4  เกณฑ์ชี้วัด 
         ภารกิจที  10  การสาธารณสุขมูลฐาน   จ่านวน 4  เกณฑ์ชี้วัด 
         ภารกิจที  11  การพัฒนาเด็ก และเยาวชน  จ่านวน 4  เกณฑ์ชี้วัด 
       สรุปผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะ ตามรายละเอียด ดังนี้ 
         - ไม่ด่าเนินการในป ี2562    จ่านวน 18 เกณฑ์ชี้วัด 
         - เท่ากับค่าเป้าหมาย    จ่านวน  5  เกณฑ์ชี้วัด 
         - สูงกว่าค่าเป้าหมาย    จ่านวน  4  เกณฑ์ชี้วัด 
         - การพัฒนาในอนาคต    จ่านวน  1  เกณฑ์ชี้วัด 
         - ไม่มีบริการสาธารณะ    จ่านวน  1  เกณฑ์ชี้วัด 
   3) ด้านที  4  ด้านการศึกษา  ประกอบด้วย 
       ภารกิจที  12  การศึกษาในระบบ   จ่านวน 33  เกณฑ์ชี้วัด 
       ภารกิจที  13  การศึกษานอกระบบ/การศึกษาตามอัธยาศัย   
         จ่านวน 11  เกณฑ์ชี้วัด 
      สรุปผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะ ตามรายละเอียด ดังนี้ 
        - การพัฒนาในอนาคต    จ่านวน 13  เกณฑ์ชี้วัด 
        - สูงกว่าค่าเป้าหมาย     จ่านวน 12  เกณฑ์ชี้วัด 
        - ไม่มีบริการสาธารณะ    จ่านวน   9  เกณฑ์ชี้วัด 
        - เท่ากับค่าเป้าหมาย     จ่านวน   5  เกณฑ์ชี้วัด 
        - ไม่ด่าเนินการในปี 2562    จ่านวน   5  เกณฑ์ชี้วัด 
       4) ด้านที  5  ด้านการจัดระเบียบชุมชน และการรักษาความสงบ 
           ภารกิจที  14  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ่านวน 7  เกณฑ์ชี้วัด 
           ภารกิจที  15  การจัดระเบียบชุมชน   จ่านวน 3  เกณฑ์ชี้วัด 
           ภารกิจที  16  การจัดการความขัดแย้ง  จ่านวน 4  เกณฑ์ชี้วัด 
          สรุปผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะ ตามรายละเอียด ดังนี้ 
           - สูงกว่าค่าเป้าหมาย    จ่านวน 6  เกณฑ์ชี้วัด 
           - การพัฒนาในอนาคต    จ่านวน 3  เกณฑ์ชี้วัด 
           - ไม่ด่าเนินการในป ี2562    จ่านวน 2  เกณฑ์ชี้วัด 
           - ไม่มีบริการสาธารณะ    จ่านวน 2  เกณฑ์ชี้วัด 
           - เท่ากับค่าเป้าหมาย    จ่านวน 1  เกณฑ์ชี้วัด 
       5) ด้านที  6  ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ ชุมชน อาชีพ การท่องเที ยว และการลงทุน  
           ภารกิจที  17  ส่งเสรมิเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที ยวและการลงทุน               
         จ่านวน 11  เกณฑ์ชี้วัด 
            
             สรุปผลการ... 
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           สรุปผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะ ตามรายละเอียด ดังนี้ 
            - สูงกว่าค่าเป้าหมาย    จ่านวน 8  เกณฑ์ชี้วัด 
            - การพัฒนาในอนาคต    จ่านวน 2  เกณฑ์ชี้วัด 
            - ไม่ด่าเนินการในป ี2562   จ่านวน 1  เกณฑ์ชี้วัด 
            - เท่ากับค่าเป้าหมาย    จ่านวน -   เกณฑ์ชี้วัด 
            - ไม่มีบริการสาธารณะ    จ่านวน -   เกณฑ์ชี้วัด 
                6) ด้านที  7  ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ งแวดล้อม  และด้านที  8 ด้านการ
ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน  ประกอบด้วย 
            ภารกิจที  18  การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม   
         จ่านวน  10  เกณฑ์ชี้วัด 
       ภารกิจที  19  การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาชาวบ้าน  และโบราณสถาน 
            จ่านวน  14  เกณฑ์ชี้วัด 
           สรุปผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะ ตามรายละเอียด ดังนี้ 
        - สูงกว่าค่าเป้าหมาย    จ่านวน 10 เกณฑ์ชี้วัด 
        - การพัฒนาในอนาคต    จ่านวน  5  เกณฑ์ชี้วัด 
        - เท่ากับค่าเป้าหมาย    จ่านวน  5  เกณฑ์ชี้วัด 
        - ไม่ด่าเนินการในปี 2562   จ่านวน  2  เกณฑ์ชี้วัด 
        - ไม่มีบริการสาธารณะ    จ่านวน  2  เกณฑ์ชี้วัด 
  จากสรุปผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต ่า
มาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ น  พ.ศ. 2563  ต้องมีการพัฒนาในอนาคต 
ในบางภารกิจของแต่ละด้าน   
  ส่าหรับสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในแต่ละด้าน  (แบบ อบจ.3)  
ประชาชนมีความพึงพอใจ ดังนี้ 
          - ด้านที  1  โครงสร้างพื้นฐาน  ประชาชนมีความพึงพอใจ ร้อยละ  88 
          - ด้านที  2  ผังเมือง         ประชาชนมีความพึงพอใจ ร้อยละ  86 
          - ด้านที  3  ด้านการสาธารณสุข บริการทางสังคมและคุณภาพชีวิต  
              ประชาชนมีความพึงพอใจ ร้อยละ  82  
  - ด้านที  4  ด้านการศึกษา    ประชาชนมีความพึงพอใจ ร้อยละ  83  
  - ด้านที  5  ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจและชุมชน   ประชาชนมีความพึงพอใจ ร้อยละ 80 
 - ด้านที  6  ด้านการทรัพยากรและสิ งแวดล้อม   ประชาชนมีความพึงพอใจ ร้อยละ 79 
 - ด้านที  7  ด้านส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน  
             ประชาชนมีความพึงพอใจ ร้อยละ 82   
(ปรากฏตามรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)                      
 

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