ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
เรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
----------------------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๕/๕ (๔) แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๔๐ และแก้ไขเพิ่มเติม (ถึงฉบับที่ ๔ ) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ปั ต ตานี ได้ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี โดยคณะกรรมการที่ได้รับ
การแต่งตั้งมีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และเสนอผลการประเมินให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีทราบ
เพื่อดาเนินการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยาย หรือยุติ ดาเนินการต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนในจังหวัดปัตตานี
บัดนี้ คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้
สรุปผลการประเมินและนาเสนอผลการประเมินเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีทราบ เรียบร้อย
แล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย จึงประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สารวจและรวบรวมโดย
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

คานา
รายงานการประเมิ นผลการปฏิบั ติราชการ เป็ นกระบวนการวัด ผลการบริห ารและ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ว่ามีผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพของบริการ
และความคุ้ มค่าของภารกิ จว่าตรงตามเป้าหมายภารกิจหรือไม่ รวมทั้ งประเมิน ความพึงพอใจของ
ประชาชน ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ซึ่งการ
ประเมินดังกล่าวจะเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับการดาเนินการเพื่อเสนอแนวทางแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติงาน
เสนอให้ผู้บริหารพิจารณาผลการประเมินและสั่งการในการที่จะนาผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการ
เสนอแนวทางปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข ส่ ง เสริ ม พั ฒ นา ขยาย หรื อ ยุ ติ ก ารด าเนิ น การ และพั ฒ นาการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
และขอขอบคุณประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่ให้ความร่ วมมือในการ
เสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามเพื่อนามาซึ่งผลสรุปความพึงพอใจในครั้งนี้

คณะผู้จัดทา
๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

สารบัญ
เรื่อง
หน้า
๑. สรุปผลการประเมินการปฏิบัตริ าชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ๑-๙

-๑แบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการในเรื่องความคุ้มค่าของภารกิจ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

ที่

ประเด็นการประเมิน

๑.
๒.

มีการแจ้งให้ทุกส่วนทราบทิศทางการพัฒนาทั้งระยะสั้นและระยะยาว
มีการปรับปรุงระบบการบริหารให้เอื้อต่อการทางาน เช่นการมอบ
อานาจการบริหารงานแนวใหม่ การส่งเสริมและพัฒนาความรู้
มีการประชุมระหว่างผูบ้ ริหารกับพนักงานและเจ้าหน้าที่อย่างสม่าเสมอ
มีการกาหนดแผนยุทธศาสตร์
มีการแปลงยุทธศาสตร์ ไปสู่แนวทางปฏิบัติตามยุทธศาสตร์
มีกระบวนการ วิธีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
มีกลไกในการเข้าถึงความต้องการของประชาชนและประชาสัมพันธ์
มีการรวบรวม วิเคราะห์ จัดทาและปรับปรุงข้อมูลเป็นปัจจุบัน
มีระบบการรายงานที่สม่าเสมอต่อเนื่องเป็นปัจจุบันและทันเหตุการณ์
มีการพัฒนาบุคลากรขององค์กรอย่างต่อเนื่อง
มีผู้ทรงคุณวุฒิและประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมทาแผนยุทธศาสตร์
มีระบบการหมุนเวียนงาน ระบบการประเมินผล ระบบการยกย่อง
ผูป้ ฏิบัติงาน
มีการให้ความสาคัญกับสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทางาน
มีการลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
มีการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมในองค์กร
มีการจัดทาแผนและมาตรการลดค่าใช้จ่ายขององค์กร
มีการนาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน

๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.

มีการ
ไม่มีการ
ดาเนินการ ดาเนินการ



















แบบประเมินผล...



-๒แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการในเรื่องผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

ที่

ประเด็นการประเมิน

๑.
๒.

มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญของท้องถิ่นที่มาจากการมีส่วน
ร่วมกับประชาชนประกอบการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่นเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา
ท้องถิ่น
มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น
มีการกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
มีการกาหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มีการจัดทาบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
มีการกาหนดประเด็นและรูปแบบติดตามประเมินผล

๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.

มีการ
ดาเนินการ



ไม่มีการ
ดาเนินการ
















แบบประเมินผล...

-๓แบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการในเรื่องคุณภาพของการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.

ประเด็นการประเมิน
(ตัวชี้วัด)
ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ร้อยละของงบประมาณที่มีการตัง้ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจเพิ่มขึน้
ร้อยละของงบประมาณที่มีการตัง้ ด้านการท่องเที่ยวเพิ่มขึน้
ร้อยละของชุมชนที่มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาโดยชุมชน
ร้อยละของจานวนประชาชนที่มาใช้บริการข้อมูลสารสนเทศทาง
อินเตอร์เน็ตตาบลเพิ่มขึ้น
ร้อยละของการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการจัดเก็บรายได้ที่จัดเก็บเอง
ร้อยละของงบประมาณที่สามารถประหยัดได้
ระดับความสาเร็จเกี่ยวกับการลดขั้นตอนของการปฏิบัติงาน
ระดับความสาเร็จของการตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชน
ระดับความสาเร็จในการมอบอานาจไปสู่ระดับล่าง
ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบบริหาร ความรู้ในองค์กร
ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนปรับปรุงแก้ไขบริการ
ระดับความสาเร็จของการกาหนดเป้าหมายและการถ่ายทอด
เป้าหมายขององค์กร

เกณฑ์การให้คะแนน
๑ ๒ ๓ ๔ ๕


















สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ในภาพรวมการบริหารและปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี มี
ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และความคุ้มค่าของภารกิ จตรงตามเป้าหมายภารกิจทุกประการ โดยมีคุณภาพ
ของการให้บริการ เป็นที่พึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการ อยู่ในเกณฑ์การให้คะแนนที่ดีมาก โดยมี
การบริหารและปฏิบัติราชการตามแนวทางการบริหารตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธี ก ารบริห ารกิ จ การบ้ านเมื อ งที่ ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ทั้ งนี้ องค์ ก ารบริห ารส่ ว นจังหวัด ปั ต ตานี ยั งไม่ ได้
ดาเนินการในด้านความคุ้มค่าของภารกิจ ในหัวข้อการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมเห็นควรเสนอผู้บริหาร
เพื่อให้ดาเนินการ และให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีใน
ทุกปี
ความเป็นมา...

-๔ความเป็นมาของการประเมินความพึงพอใจ
เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดประชาชน มีการ
ติดต่อประสานงานกันอยู่ตลอดเวลา ทั้งการขอรับบริการ การร้องทุกข์ การชาระภาษี ค่าเช่า และเรื่อง
อื่นๆอีกมาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี มีความประสงค์ที่จะทราบถึงความพึงพอใจของ
ประชาชนเกี่ยวกับการอานวยความสะดวกและการให้บริการ จึงใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ
ประเมินผล
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ทราบถึงความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ
นาผลการประเมินไปเป็นแนวทางในการพิจารณา ปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา
ขยายหรือยุติการดาเนินการ ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานีตอ่ ไป
กลุ่มประชากรที่ได้รับการสารวจ
กลุ่มประชากรตัวอย่างเป็นเพศชายและหญิง มีการกาหนดช่วงอายุ เป็นประชาชนผู้มา
ติดต่อหรือรับบริการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
(มกราคม – กันยายน ๒๕๖๐)
ทาการจัดเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และดาเนินการประเมินโดยคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
แบบสอบถาม (เครื่องมือที่ใช้ในการสารวจ)
เครื่องมือที่ใช้ในการสารวจเป็นแบบสอบถาม ๓ ตอน
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน ๔ ข้อ
ตอนที่ ๒ ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้รับบริการ จานวน ๘ ข้อ
ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะ / ความคิดเห็นเพิ่มเติม
โดยให้ผตู้ อบแบบสอบถามทาการกรอกข้อมูลด้วยตนเอง
โดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ได้รว่ มกันประเมินและประชุมร่วมกัน
ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ได้สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
สรุปผลการ...

-๕สรุปผลการสารวจความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
( ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑)
มีจานวนผู้กรอกแบบสอบถามจากการรับบริการทั้งหมด จานวน ๕๐ คน มีรายละเอียดดังนี้
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
๑.เพศ ชาย จานวน ๒๓ คน
๒.อายุ

๑. ต่ากว่า ๑๘ ปี
๓. ระหว่าง ๓๖ – ๕๐ ปี

๓.การศึกษา ๑.ประถมศึกษา
๓.ปวช./ปวส.
๕.ปริญญาตรี
๗.อื่น ๆ (ไม่มี)
๔.อาชีพ

หญิง

จานวน ๒๗ คน

จานวน ๔ คน ๒. ระหว่าง ๑๘ – ๓๕ ปี จานวน ๑๓ คน
จานวน ๒๓ คน ๔. มากกว่า ๕๐ ปี
จานวน ๑๐ คน
จานวน ๒๗ คน
จานวน ๖ คน
จานวน ๕ คน

๑. เกษตรกร/รับจ้างทั่วไป จานวน ๒๓ คน
๓. รับราชการ
จานวน ๘ คน

๒. มัธยมศึกษา
จานวน ๗ คน
๔. อนุปริญญา
จานวน ๔ คน
๖. สูงกว่าปริญญาตรี จานวน ๑ คน
๒. ลูกจ้าง
จานวน ๖ คน
๔. ประกอบธุรกิจส่วนตัว จานวน

๗ คน
๕.อื่น ๆ นักเรียน / นักศึกษา จานวน ๖ คน
ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้รับบริการ

ผลการ...

-๖ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
๑. กลุ่มผู้มารับบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีจะมีเพศหญิง
มากกว่าเพศชาย ผูม้ ารับบริการส่วนใหญ่มอี ายุระหว่าง ๓๖ – ๕๐ ปี ส่วนใหญ่มี การศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา และมีอาชีพ เป็นเกษตรกร/รับจ้างทั่วไป
๒. ผู้มารับ บริก ารมีความพึ งพอใจในการให้บ ริก ารขององค์ก ารบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานีในภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามตามรายการประเมินอยู่ในระดับดีมาก
และระดับดี ไม่มีผู้ตอบแบบสอบถามในระดับพอใช้และควรปรับปรุง โดยรายการประเมินทั้ง ๘ รายการ
มีจานวนผูต้ อบแบบสอบถามในระดับดี มาก เฉลี่ย ๒๒.๖๓ คน และในระดับดี เฉลี่ย ๒๗.๓๗ คน มี
ผู้ตอบแบบสอบถาม เรื่องการมีป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานที่เห็นได้ง่าย อยู่ในระดับดีมาก
จ าน ว น ม าก ที่ สุ ด ๒ ๘ ค น เนื่ อ งจ าก ได้ รั บ ก าร ป รั บ ป รุ งต าม ข้ อ เส น อ แ น ะ ข อ ง
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการในปีที่ผ่านมา รองลงมาคือมีห้องน้าสะอาดและ
เพียงพอ กับความต้องการและมีน้าสะอาดบริการอย่างเพียงพอ มีผตู้ อบแบบสอบถามอยู่ในระดับดีมาก
ในจ านวนที่ เท่ ากั น คื อ ๒๖ คน ส าหรั บ ป้ า ยแสดงขั้ น ตอนและระยะเวลาการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ แ ละการ
จัดลาดับการให้บริการมีความยุติธรรม มีผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับดีมากใน จานวนที่เท่ากัน คือ
๒๓ คน และในประเด็นเจ้าหน้าที่มีความสุภาพในการให้บริการและให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว
มีระดับความ พึงพอใจในระดับดีพอๆกั น และคะแนนความพึงพอใจในระดับดีมากที่มีค่าคะแนนต่าสุด
ได้แก่ ประเด็นการจัดสถานที่รอให้บริการ ผูต้ อบ แบบสอบถามเสนอให้ จัดมุมหนังสือพิ มพ์ และติดตั้ ง
จอโทรทั ศน์ ในมุม สู งเพื่ อให้ ส ามารถรับ ชมรายการต่างๆ ได้ อย่างทั่ วถึง ซึ่งถ้าองค์ก ารบริห าร ส่ วน
จังหวัดปัตตานี มีงบประมาณเพียงพอควรปรับปรุงในประเด็นดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตามในประเด็นนี้
ผูร้ ับบริการก็ยังมีความพึงพอใจในระดับดี
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
๑.ผูร้ ับบริการมีระดับความพึงพอใจในด้านการมีป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงที่
เห็นได้งา่ ย ดีมาก ร้อยละ ๕๖
ดี ร้อยละ ๔๔
๒.ผูร้ ับบริการมีระดับความพึงพอใจด้านการมีป้ายแสดงขัน้ ตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติหน้าที่ ดีมาก ร้อยละ ๔๖ ดี ร้อยละ ๕๔
๓.ผูร้ ับบริการมีระดับความพึงพอใจในด้านความสุภาพในการให้บริการ
ดีมาก ร้อยละ ๔๐
ดี ร้อยละ ๖๐
๔.ผูร้ ับบริการมีระดับความพึงพอใจในด้านความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ
ดีมาก ร้อยละ ๔๐ ดี ร้อยละ ๖๐
๕.ผูร้ ับบริการมีระดับความพึงพอใจในด้านการจัดสถานที่รอให้บริการ
ดีมาก ร้อยละ ๓๘ ดี ร้อยละ ๖๒
๖. ผู้รับริการ...

-๗๖.ผูร้ ับบริการมีระดับความพึงพอใจในด้านห้องน้าที่มคี วามสะอาดและมีเพียงพอกับ
ความต้องการดีมาก ร้อยละ ๕๒ ดี ร้อยละ ๔๘
๗.ผูร้ ับบริการมีระดับความพึงพอใจในด้านการมีน้าดื่มบริการอย่างเพียงพอ
ดีมาก ร้อยละ ๕๒
ดี ร้อยละ ๔๘
๘.ผูร้ ับบริการมีระดับความพึงพอใจในด้านการจัดลาดับการให้บริการมีความ
ยุติธรรมดีมาก ร้อยละ ๔๖
ดี ร้อยละ ๕๔
ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานีเสนอแนะว่าหากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จะพัฒนาให้มีศักยภาพเพื่อรองรับ
การบริการให้ดยี ิ่งขึน้ ควรพัฒนาในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
๑. ควรจัดให้มมี ุมอ่านหนังสือ นิตยสาร หรือหนังสือพิมพ์
๒. ควรติดตั้งจอโทรทัศน์ในมุมสูงเพื่อให้ประชาชนผู้มาติดต่อสามารถรับชม
ข่าวสารได้อย่างทั่วถึง
๓. ควรจัดมุมเครื่องดื่มระหว่างรอรับบริการ
๔. ควรเพิ่มวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นต่อการให้บริการให้เพียงพอ
๕. ควรดาเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมในองค์กร
๖. ควรมีห้องน้าที่สะอาด สาหรับให้บริการประชาชน
๗. ควรประชาสัมพันธ์ผลการประเมินนีแ้ ก่ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง
ผลการประเมินตามแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและผลการประเมิน
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจาปี
๒๕๖๐
ตามตัวชีว้ ัดแบบตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ซึ่งผลการตรวจประเมินองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี ได้คะแนนดังนี้
บริหารจัดการ
ด้านที่ ๑
การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
ด้านที่ ๒
การบริหารงานการเงินและการคลัง
ด้านที่ ๓
บริการสาธารณะ
ด้านที่ ๔
ธรรมาภิบาล
ด้านที่ ๕
รวม ๕ ด้าน เฉลี่ยด้านละ ๒๐%

คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๓๑
คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๘๑
คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๔๗
คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๘๓
คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๓๘
คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๙๘
ผลการประเมิน...

-๘ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ในมิตทิ ี่ ๒ มิติดา้ นคุณภาพการให้บริการ ได้คะแนนดังนี้
๑. ค่าร้อยละความพึงพอใจในภาพรวมและจาแนกตามกรอบงาน
กรอบงาน
จานวนตัวอย่าง
พอใจ ทั้งหมด
๑.งานด้านบริการสถานีขนส่งผูโ้ ดยสารจังหวัดปัตตานี
๑๕๑
๑๑๒
๒. งานด้านบริการสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัด
๑๔๘
๑๓๙
ปัตตานี
๓. งานด้านบริการเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
๑๔
๑๔
๔. งานด้านบริการห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด
๑๗
๑๖
ปัตตานี
ค่าเฉลี่ยภาพรวม

ค่าร้อยละ
ความพึงพอใจ
๙๑.๑๐
๙๓.๙๐
๑๐๐.๐๐
๙๔.๑๐
๘๕.๒๐

๑. ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ ได้ดาเนินการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี สรุปได้ดังนี้
๑.๑ จากการกาหนดแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งการดาเนินการถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง แต่จานวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาและแผนยุทธศาสตร์ จะมีมาก เกินศักยภาพที่จะ
ดาเนินการได้หมด ทาให้แผนพัฒนาไม่บรรลุจุดประสงค์หรือเป้าหมายที่วางไว้ ควรที่จะกาหนดโครงการ
ที่เหมาะสมและสามารถปฏิบัติได้จริงตามศักยภาพขององค์การบริหารส่ว นจังหวัดปัตตานี ประเด็นการ
ปรับปรุงกระบวน การบริหารให้เอือ้ ต่อการทางาน
๑.๒ ได้ดาเนินการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานของ ทุกส่วน ราชการ โ ด ย ร ว ม
ปรากฏว่าจะมีปัญหาใน ประเด็นของการมอบอานาจ ซึ่งดาเนินการไม่ชัดเจน และงานที่มอบอานาจนั้น
ส่วนใหญ่จะเป็นงานที่ปฏิบัติในหน้าที่อยู่แล้วอีกทั้งในเรื่องการมอบหมายงานให้สามารถทางานแทนกัน
ได้นั้น ยังไม่สามารถปฏิบัติแทนกันได้อย่างจริงจัง เห็นควรต้องพิจารณาจัดส่งบุคลากรเข้ารับอบรมหรือ
จัดให้มี การถ่ายทอดความรู้ทักษะในการบริการทุ กด้านของหน่วยงานแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้
สามารถทางานแทนกันได้
๒. คุณภาพการบริการ ได้ดาเนินการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงาน ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี สรุปได้ดังนี้
๒.๑ ควรมีการอบรมให้ความรูแ้ ก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๒.๒ ควรมีการ...

-๙๒.๒ ควรมีการจัดเก็บสถิตผิ มู้ ารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร
๒.๓ การปฏิ บั ติ ง านฯ ของทุ ก ส่ ว นราชการโดยรวม การให้ ค วามส าคั ญ กั บ
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทางาน ปรากฏว่า สภาพแวดล้อมและบรรยากาศอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
จะมีบางเรื่องที่อาจจะต้องปรับปรุงแก้ไข เช่น ช่องทางการให้บริการพิเศษสาหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุหรือ
หญิงมีครรภ์
ควรจัดให้เป็นการเฉพาะ เป็นต้น และเพื่อให้การ บริหารเป็น ที่ป ระทั บ ใจยิ่ งขึ้น ควรก าชับ ให้ บุ คลากร
ปฏิบัติหน้าที่ดว้ ยความยิ้มแย้ม แจ่มใส และมีความพร้อมที่จะต้อนรับและให้บริการตลอดเวลา
๓. ความคุ้มค่าของภารกิจ ได้ดาเนินการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ของทุก
ส่วนราชการโดยรวม ปรากฏว่ามีการนาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยมีการ
พัฒนาทักษะและความรู้เกี่ยวกับการสื่อสาร สารสนเทศใหม่ๆ มีการนาระบบโปรแกรมช่วยงานเข้ามา
เสริมศักยภาพในการทางาน เห็นควร กาชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบควรดาเนินการตรวจสอบปรับปรุง
หรือรายงานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร แต่ควรเน้นการฝึกอบรมเอง
เพื่อให้เกิดองค์ความรู้และถ่ายทอดความรู้ภายในหน่วยงาน ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างศักยภาพให้กับ
หน่วยงานมากยิ่งขึน้
๔. ความพึงพอใจของประชาชน ได้ดาเนินการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงาน ของ
ทุกส่วนราชการ โดยรวมปรากฏว่า อยู่ในระดับความพึงพอใจของประชาชน อยู่ในระดับดี ประชาชนมี
ความรูส้ ึกที่ดตี ่อการให้บริการของหน่วยงานจะมีบางประเด็นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีหรือการดาเนินงานที่ผ่านมายังมีน้อย ควรประชาสัมพันธ์การปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานให้มากยิ่งขึน้
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