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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

พ.ศ. 2548 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขอ 29 (3) กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน เปนผูดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน
พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผย
ภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไม
นอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ
ไดดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ  ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 เสร็จเรียบรอยแลว  องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ  จึงขอประกาศรายงานผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ให
ประชาชนท่ัวไปไดรับทราบ ท้ังนี้ สามารถขอดูรายละเอียดขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ีศูนยขอมูลขาวสารขององคการ
บริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ ณ สํานักงานองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ หรือท่ีเว็บไซต
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คํานํา

คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ไดติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ  และจัดทํารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งมีความมุงหมาย เพื่อวัดคุณภาพแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหาร
สวนจังหวัดศรีสะเกษ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยสํารวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) หวงป พ.ศ.2562 พรอมรายงานผลการดําเนินงาน
รวมท้ังปญหาและอุปสรรคการดําเนินงาน รวบรวมรายงานใหผูบริหารทองถิ่นทราบ และเปนขอมูลในการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น หวังเปนอยางยิ่งวาผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ จะเปนประโยชนอยางยิ่งในการปรับปรุงและ
พัฒนาการดําเนินงาน และเปนเคร่ืองมือ ท่ีใชในการกําหนดทิศทางการพัฒนาทองถิ่นจังหวัดศรีสะเกษตอไป
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ก

บทสรุปผูบริหาร

การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัด
ศรีสะเกษในภาพรวม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เปนการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอ
การดําเนินงานการพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษตามภาระหนาท่ีท่ีกําหนดไวใน
พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 4 พ.ศ.2552 มีวัตถุประสงค
ของการประเมิน 2 ประการ ไดแก

1) เพ่ือสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการ
บริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษในภาพรวม ตามแบบ 3/2 ของคูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและ
แปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ินของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน

2) เพ่ือทราบถึงความตองการ ความคิดเห็น และขอเสนอแนะของประชาชนตอการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

ดําเนินการทอดแบบสอบถามสํารวจความพึงพอใจ (Survey Research) จากกลุมตัวอยางท่ีเปน
ตัวแทนประชากรท่ีอาศัยอยูในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 375 ตัวอยาง จากจํานวน
ตัวอยางเปาหมายท่ีกําหนด 400 ตัวอยาง และทําการทอดแบบสอบถาม ในเดือนพฤศจิกายน 2562 นําขอมูลท่ี
ไดมาวิเคราะหดวยวิธีสถิติ  รวมถึงขอเสนอแนะตางๆ ผลการศึกษาสรุปได ดังนี้

วัตถุประสงคขอท่ี 1 เพ่ือสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษในภาพรวม

ผลการทอดแบบสอบถามสรุปไดวา ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตร
การพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ อยูในระดับ มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 91.53 พิจารณา
แยกตามประเด็นคําถาม ดังนี้

1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม คิดเปนรอยละ 87.32
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม คิดเปนรอย ละ 86.18
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม คิดเปนรอยละ 88.46
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ คิดเปนรอยละ 90.59
5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม คิดเปนรอยละ 89.12
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด คิดเปนรอยละ 93.55
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน

คิดเปนรอยละ 96.63
8) การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน คิดเปนรอยละ 94.25
9) ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม คิดเปนรอยละ 97.71



ข

วัตถุประสงคขอท่ี 2 เพ่ือทราบถึงความตองการ ความคิดเห็น และขอเสนอแนะของประชาชนตอการ
ดําเนินงานการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ ผลการศึกษาจากกลุมตัวอยางท่ีทําการสํารวจ
และผูท่ีใหสัมภาษณมีขอเสนอแนะตอโครงการดําเนินงานตามยุทธศาสตรดานตางๆ สรุปได ดังนี้

ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ควรใหการสนับสนุนชวยเหลืองบประมาณตอเนื่องตลอดไป ดานการอบรมอาชีพและการจัด

กิจกรรมผูสูงวัย และควรมีการออกไปประชุมรวมกับชุมชน เพ่ือจะไดรับทราบปญหาของประชาชน

ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ควรสนับสนุนงบประมาณชวยเหลือแกไขถนนท่ีชํารุดเสียหาย ผิวจราจรเปนขรุขระ มีน้ําทวม

ขังยาวนาน การกอสรางถนนเพ่ือรองรับการจราจรท่ีหนาแนนติดขัด ตลอดจนการขยายเขตระบบจําหนาย
ไฟฟาเพ่ือการเกษตร และกอสรางสะพานขาม

ยุทธศาสตรท่ี 3 การสงเสริมการทองเท่ียวและการพาณิชย การคาชายแดน
ควรปรับปรุงตลาดเมืองใหมชองสะงํา อําเภอภูสิงห เพ่ือใหเปนสถานท่ีซื้อขายแลกเปลี่ยน

สินคาของชาวไทยและชาวกัมพูชา จัดกิจกรรมเพ่ือใหชาวไทยและกัมพูชาไดมีกิจกรรมรวมกัน เพ่ือแลกเปลี่ยน
สินคาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เพ่ือเปนการขยายชองทางดานการตลาดท้ังภายในและภายนอกประเทศ

ยุทธศาสตรท่ี 4 การจัดการศึกษาทองถิ่น
ควรใหการสนับสนุนงบประมาณ การกอสรางอาคารเรียน อาคารอเนกประสงค การซอมแซม

อาคาร ปรับปรุงพ้ืนสนามเด็กเลน ตลอดจนการพัฒนาหองสมุด อยางตอเนื่องตลอดไป และควรเนนการจัด
กิจกรรมท่ีอุทยานการเรียนรูศรีสะเกษ (SSK Park) มีความเดนชัด มีกิจกรรมเพ่ิมมากข้ึนครอบคลุมทุกกลุมวัย
ของประชากร

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาองคกร
ควรเนนการประชาสัมพันธสรางความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับบทบาทหนาท่ีของ

องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมในกระบวนการการ
ทํางานขององคการกับภาคประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือความโปรงใสและเปดโอกาสรับฟงความคิดเห็น
รวมกัน  และควรมีการประเมินผลติดตามผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมท่ีองคการบริหาร
สวนจังหวัดศรีสะเกษใหการสนับสนุนชวยเหลืองบประมาณอยางใกลชิดสมํ่าเสมอ โดยกําหนด
ตัวชี้วัดสําหรับการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพทุกโครงการฯ



สวนที่ 1
บทนํา

ความเปนมาของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ
องคการบริหารสวนจังหวัด เปนหนวยการปกครองทองถ่ิน ท่ีไดจัดตั้งข้ึนตั้งแตปพุทธศักราช

2498 และมีฐานะเปนนิติบุคคล โดยมีเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบครอบคลุมท้ังจังหวัด จัดตั้งข้ึนเพ่ือชวยแกปญหาและ
ใหบริการสาธารณประโยชนในเขตจังหวัด ซึ่งการปกครองทองถ่ินเปนการกระจายอํานาจจากสวนกลางสูทองถ่ิน
เพ่ือใหสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางตรงเปาหมาย และเพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
องคการบริหารสวนจังหวัด พุทธศักราช 2540 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พุทธศักราช 2546 ซึ่งไดกําหนดอํานาจ
หนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด ท่ีตองดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินและประสานการจัดทําแผนพัฒนา
จังหวัด ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขอ 28 ใหผูบริหาร
ทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาทองถ่ิน ขอ 29 คณะกรรมการและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ิน มีอํานาจหนาท่ี กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน
พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายใน
สิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน
โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป

ความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ
การติดตามและประเมินผล เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร ซึ่งมีหลักสําคัญ คือ การติดตาม

ความกาวหนาในการดําเนินงานและประเมินผลความสําเร็จของงาน อันจะนําไปสูการดําเนินการแกไขปรับปรุง
รวมกันใหบรรลุเปาหมาย ซึ่งการติดตาม (Monitoring) หมายถึง การเก็บรวบรวมขอมูล การปฏิบัติงานตาม
แผนงานท่ีกําหนดไว เพ่ือตัดสินใจแกไขปรับปรุงวิธีการปฏิบัติใหผลงานเปนไปตามแผนงานอยางมีประสิทธิภาพมาก
ท่ีสุด สามารถใชงบประมาณไดคุมคา ปฏิบัติงานตามแผนงานไดตรงตามท่ีกําหนด ตรงตามเปาหมายและแลวเสร็จ
ภายในกําหนดเวลาหรือไม ท้ังนี้ เพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ บรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวอยางมี
ประสิทธิภาพ การประเมินผล (Evaluation) เปนการประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการดําเนินงาน
ขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ ตามยุทธศาสตรการพัฒนาและการประเมินผลในภาพรวมของแผนพัฒนา
ผานทางคณะกรรมการชุมชน และกลุมตัวอยางในพ้ืนท่ี ตามแบบ 3/2 จากคูมือการติดตามและประเมินผลการ
จัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินและนํา
ผลสรุปเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ จะดําเนินการ
ประเมินผลสําเร็จตามยุทธศาสตรการพัฒนา เพ่ือใหเห็นวายุทธศาสตรการพัฒนาดานใดท่ีประสบความสําเร็จเปนไป
ตามจุดมุงหมายการพัฒนาท่ีกําหนดไว หรือมีปญหาอุปสรรคท่ีทําใหไมประสบความสําเร็จเปนไปตามจุดมุงหมาย
การพัฒนาท่ีกําหนดไว หรือมียุทธศาสตรดานใดท่ีควรปรับเปลี่ยนแนวทาง หรือโครงการพัฒนาใหมใหเหมาะสมและ
สอดคลอง เพ่ือนําเสนอตอผูบริหารเปนขอมูลในการจัดลําดับความสําคัญของยุทธศาสตรการพัฒนาเพ่ือเปนขอมูลใน
การจัดทําแผนพัฒนาครั้งตอไป
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วัตถุประสงคของการดําเนินการ
1. เพ่ือทราบผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวน

จังหวัดศรีสะเกษ
2. เพ่ือทราบผลการดําเนินงาน ปญหา อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนและหาแนวทางการแกไขปญหาอุปสรรค

เพ่ือนําไปปรับปรุงแกไขปญหาใหดีข้ึนและบรรลุเปาหมายตอไป
3. เพ่ือทราบถึงโครงการท่ีมีประสิทธิภาพ และนําไปขยายผล เพ่ือการพัฒนาในอนาคตตอไป
4. เพ่ือทราบถึงความพึงพอใจของประชาชนในการดําเนินการขององคการบริหารสวนจังหวัด

ศรีสะเกษ
5. เพ่ือใชเปนขอมูลสําหรับผูบริหารทองถ่ินในการจัดทําแผนพัฒนาปตอไป
6. เพ่ือทราบถึงประสิทธิภาพของการนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)

ขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ นําไปสูการปฏิบัติ
วิธีการดําเนินการ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หวงป พ.ศ. 2562
ดําเนินการจัดเก็บขอมูล 2 สวน ประกอบดวย

1. การติดตามผลการดําเนินงานโครงการและการเบิกจายงบประมาณ จากระบบ e-plan
และเอกสารขอมูลการเบิกจายของสํานักการคลัง

2. การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัด
ศรีสะเกษในภาพรวม จะใชวิธีการประเมินเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพรวมกันโดยกําหนดข้ันตอนการประเมิน ดังนี้

1. รูปแบบการประเมิน
2. ประชากรและกลุมตัวอยาง
3. ตัวแปรท่ีใชในการประเมิน
4. เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน
5. การเก็บรวบรวมขอมูล
6. การวิเคราะหขอมูล

1. รูปแบบการประเมิน
การดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เปนการ

ติดตามและประเมินผล 2 ประเด็น คือ
1) เพ่ือสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัด

ศรีสะเกษในภาพรวม ตามแบบ 3/2 ของคูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน

2) เพ่ือทราบถึงความตองการ ความคิดเห็น และขอเสนอแนะของประชาชนตอการดําเนินงาน
ตามการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

2. ประชากรและกลุมตัวอยาง
การศึกษาจะใชผูนําชุมชน ประชาชน บุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งอาศัยและ/หรือ

ประกอบอาชีพและ/หรือศึกษาอยู ในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ เปนกลุมประชากร
(Population) ซึ่งการเก็บตัวอยางขอมูล (data collection) ใชวิธีสุมตัวอยางแบบไมเจาะจงจากประชาชนท่ัวไปใน
พ้ืนท่ีจังหวัดศรีสะเกษ (simple  random  sampling) จํานวน 400 ตัวอยาง

ในสวนของขอมูลเชิงคุณภาพ ใชการสัมภาษณผูท่ีมีสวนเก่ียวของหรือไดรับผลกระทบจากการ
ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรโดยตรงจากองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ
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3. ตัวแปรท่ีใชในการประเมิน
1. ตัวแปรอิสระไดแกขอมูลคุณสมบัติของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
2. ตัวแปรตามไดแกความพึงพอใจท่ีมีตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัด

ศรีสะเกษในภาพรวม

4. เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน
แบบสอบถามตามแบบ 3/2 ของคูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสู

การปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ินของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน เพ่ือสอบถามกลุมตัวอยาง จํานวน
400 ตัวอยาง ท่ีเปนตัวแทนประชาชน ผูนําชุมชน บุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งอาศัยและ/หรือประกอบอาชีพ
และ/หรือศึกษาอยูในพ้ืนท่ีรับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

เครื่องมือท่ีใชเก็บขอมูลจะใชแบบสอบถามและการสัมภาษณ จะไดขอมูลเก่ียวกับสถานภาพ
สวนตัวและความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม

สรางแบบสอบถามแบบ จํานวน 400 ชุด โดยกําหนดรูปแบบของแบบสอบถาม โดยจะแบงขอมูล
ท่ีทําการสํารวจออกเปน 3 สวนดังนี้

ขอมูลสวนท่ี 1 เปนคําถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง โดยเปนคําถามปลายปด จํานวน
4 ขอ ท่ีมีคําตอบใหเลือกตอบ และใหผูตอบแบบสอบถามเลือกเพียงคําตอบเดียวท่ีตรงตามความเปนจริงของผูตอบ
มากท่ีสุด

ขอมูลสวนท่ี 2 เปนคําถามปลายปดเก่ียวกับระดับความพึงพอใจของกลุมตัวอยางท่ีมีตอการ
ดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ โดยจะใหผูตอบเลือกคําตอบท่ีตรงกับขอเท็จจริงของผูตอบ ดังนี้
พอใจมาก  พอใจ  ไมพอใจ

ขอมูลสวนท่ี 3 เปนขอมูลคําถามปลายเปดเก่ียวกับความคิดเห็น และขอเสนอแนะของกลุม
ตัวอยางท่ีมีตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษในภาพรวม

5. การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลจะดําเนินการโดยวิธีแจกแบบสอบถามใหแกกลุมตัวอยางท่ีสุมเลือกจาก

ประชาชน ผูนําชุมชน บุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งอาศัยและ/หรือประกอบอาชีพและ/หรือศึกษาอยูในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษโดยการสุมตัวอยางอยางงาย และใหคณะอนุกรรมการติดตาม
และประเมินผลฯ ดําเนินการเก็บและรวบรวมขอมูลเพ่ือนํามาทําการประมวลผลขอมูลแลวสรุปผลการประเมิน

6. การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลจะใชขอมูลท่ีไดมาจากการแจกแบบสอบถามแลวนํามาวิเคราะหเชิงปริมาณ

โดยวิธีการทางสถิติดวยการคํานวณหาคาอัตราสวนรอยละ (percentage) และนําเสนอในแผนภูมิแทง
ในสวนของความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ผูวิจัยจะทําการรวบรวมและสรุปเปนประเด็นและ

นําเสนอในรูปแบบการพรรณนา



สวนที่ 2
การวางแผนการพัฒนา

ขององคการบริหารสวนจังหวดัศรีสะเกษ

ประกอบดวย

 วิสัยทัศน (VISION)
 พันธกิจ (MISSION)
 จุดมุงหมาย (GOALS)
 ยุทธศาสตรการพัฒนา
 ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค และตัวชี้วัดเปาประสงค
 แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
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วิสัยทัศนวิสัยทัศน ((VVIISSIIOONN)) ขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

“สรางสังคมมีสุข
สงเสริมการคาชายแดนและการทองเท่ียว

พัฒนาการศึกษาทองถิ่นไดมาตรฐาน”

พันธกิจพันธกิจ ((MMIISSSSIIOONN)) ขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ
1. สงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในทองถ่ิน
2. สงเสริมทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
3. สงเสริมการทองเท่ียว และการพาณิชย การคา การลงทุนชายแดน
4. พัฒนาการจัดการศึกษาทองถ่ิน
5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

จุดมุงหมายจุดมุงหมาย ((GGOOAALLSS)) ขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในทองถ่ินใหอยูดีมีสุข โดยองครวมท่ีดีข้ึน
2. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหอยูบนความสมดุลและยั่งยืน
3. สงเสริมการทองเท่ียว และการพาณิชย การคาชายแดนเปดประตูสูอาเซียน
4. พัฒนาการจัดการศึกษาทองถ่ินทุกระดับไดมาตรฐานและมีสวนรวม
5. พัฒนาองคกรท่ีมุงสูองคกรสมัยใหม กาวทันเทคโนโลยี
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ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.1 การพัฒนาสุขอนามัย
1.2 การกีฬาและนันทนาการ
1.3 สวัสดิการสังคม
1.4 การพัฒนาอาชีพ
1.5 การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบรอย
1.6 การสงเสริมศาสนา รักษาสืบทอดศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2.1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
2.2 การสงเสริม/สนับสนุนการพัฒนาเมือง/ชนบท
2.3 การสงเสริม สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

3. ยุทธศาสตรการสงเสริมการทองเท่ียวและการพาณิชย การคาชายแดน
3.1 การสงเสริมการทองเท่ียว
3.2 การสงเสริมการพาณิชย การลงทุน
3.3 การสงเสริมการคาและการลงทุนชายแดน

4. ยุทธศาสตรการจัดการศึกษาทองถิ่น
4.1 การพัฒนาคุณภาพผูเรียน
4.2. การพัฒนาผูเรียนใหมีอัจฉริยภาพ
4.3. การพัฒนาคุณภาพบุคลากร
4.4. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และกระบวนการจัดการศึกษา
4.5 การสงเสริมและพัฒนาการใชสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหลงเรียนรู
4.6 การพัฒนาระบบนิเทศทางการศึกษา
4.7 การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4.8 การสงเสริมการบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน (SBMLD)
4.9 การสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกร
5.1. การพัฒนาบุคลากร
5.2 การพัฒนาองคกร
5.3 การบริหารจัดการ
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค และตัวช้ีวัดเปาประสงค

ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวช้ีวัดเปาประสงค

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนใน
ทองถ่ินใหอยูดีมีสุข โดยองครวม
ท่ีดีข้ึน

1. รอยละของงบประมาณท่ีจัดสรร
2. จํานวนสถานท่ีหรือพ้ืนท่ี/แหงท่ีไดรับการ

สงเสริม/สนับสนุนเพ่ิมข้ึน (หมูบาน/
ตําบล/อําเภอ)

3. จํานวนโครงการ/กิจกรรม ท่ีดําเนินการ
เพ่ิมข้ึน

4. จํานวนประชาชนท่ีเปนกลุมเปาหมาย
เพ่ิมข้ึน

2. การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ใหอยูบนความสมดุล
และยั่งยืน

1. จํานวนของถนนท่ีเปนเสนทางหลักเชื่อม
ระหวางตําบล อําเภอ หรือจังหวัด ไดรับ
การกอสราง ปรับปรุงเพ่ิมข้ึน

2. จํานวนสะพาน ทางเทา และทอระบายน้ํา
ไดรับการกอสราง/ปรับปรุงเพ่ิมข้ึน

3. จํานวนแหลงน้ํา ไดรับการกอสราง/
ปรับปรุงเพ่ิมข้ึน

4. จํานวนฝาย คลองชลประทาน ขุดลอก
ไดรับการกอสราง/ปรับปรุงเพ่ิมข้ึน

5. จํานวนระบบสาธารณูปโภค/
สาธารณูปการ ไดรับการกอสราง/
ปรับปรุงเพ่ิมข้ึน

6. จํานวนโครงการ/กิจกรรม ท่ีดําเนินการ
เพ่ิมข้ึน

3. การสงเสริมการทองเท่ียว
และการพาณิชย การคา
ชายแดน

สงเสริมการทองเท่ียวและการ
พาณิชย การคาชายแดนเปด
ประตูสูอาเซียน

1. รอยละของงบประมาณท่ีจัดสรร
2. จํานวนโครงการ/กิจกรรม ท่ีดําเนินการ

เพ่ิมข้ึน
3. จํานวนพ้ืนท่ีทองเท่ียวท่ีเปนกลุมเปาหมาย

เพ่ิมข้ึน
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค และตัวช้ีวัดเปาประสงค (ตอ)

ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวช้ีวัดเปาประสงค

4. การจัดการศึกษาทองถ่ิน พัฒนาการจัดการศึกษาทองถ่ิน
ทุกระดับไดมาตรฐานและมีสวน
รวม

1. รอยละของงบประมาณท่ีจัดสรร
2. จํานวนโครงการ/กิจกรรม ท่ีดําเนินการ

เพ่ิมข้ึน
3. รอยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

5. การพัฒนาองคกร พัฒนาองคกรท่ีมุงสูองคกร
สมัยใหม กาวทันเทคโนโลยี

1. รอยละของงบประมาณท่ีจัดสรร
2. จํานวนภารกิจ/พัฒนาบุคลากรเพ่ิมข้ึน
3. จํานวนโครงการ/กิจกรรม ท่ีดําเนินการ

เพ่ิมข้ึน
4. จํานวนบุคลากรท่ีเปนกลุมเปาหมาย

เพ่ิมข้ึน



การวางแผนการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ
องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ ไดจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินตามกระบวนการท่ีบัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ซึ่งไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม
2559 มีการบรรจุโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนา จํานวน 5 ยุทธศาสตร ดังนี้

ตารางท่ี 1 แผนพัฒนาทองถิ่นสีป่ (พ.ศ. 2561 – 2564) องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

1) การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1. ดานบริหารท่ัวไป

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
**1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
2. ดานบริการชุมชนและสังคม

2.1 แผนงานสาธารณสุข
*2.1 แผนงานสาธารณสุข
2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห
2.3 แผนงานเคหะและชุมชน
2.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
2.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม

และนันทนาการ

25(3)
1

16(9)

27(3)
1

11(36)
2(6)

15(56)
18(47)

11,290,000
-

5,650,000

7,050,000
197,787,200

6,200,000
12,450,000
14,730,000
29,850,000

25(3)
1

16(9)

27(3)
1

11(36)
2(6)

15(56)
18(47)

11,290,000
-

5,650,000

7,050,000
197,787,200

6,200,000
12,450,000
14,730,000
29,850,000

25(3)
1

16(9)

27(3)
1

11(36)
2(6)

15(56)
18(47)

11,290,000
-

5,650,000

7,050,000
197,787,200

6,200,000
12,450,000
14,730,000
29,850,000

25(3)
1

16(9)

27(3)
1

11(36)
2(6)

15(56)
18(47)

11,290,000
-

5,650,000

7,050,000
197,787,200

6,200,000
12,450,000
14,730,000
29,850,000

100(12)
4

64(36)

108(12)
4

44(144)
8(24)

60(224)
68(188)

45,160,000
-

22,600,000

28,200,000
791,148,800
24,800,000
49,800,000
58,920,000

119,400,000

รวม งบ อบจ.ศก. 113(160) 87,220,000 113(160) 87,220,000 113(160) 87,220,000 113(160) 87,220,000 452(640) 348,880,000
รวม งบอุดหนุน (*) 1 197,787,200 1 197,787,200 1 197,787,200 1 197,787,200 4 791,148,800

รวม ไมใชงบประมาณ (**) 1 - 1 - 1 - 1 - 4 -
รวมยุทธศาสตรท่ี 1 115(160) 285,007,200 115(160) 285,007,200 115(160) 285,007,200 115(160) 285,007,200 460(640) 1,140,028,800
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ตารางท่ี 1 แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

2) การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม
1. ดานบริการชุมชนและสังคม

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
*1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2. ดานการเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา
*2.1 แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา
2.2 แผนงานการเกษตร
*2.2 แผนงานการเกษตร

465
348

7(6)

1

119(102)
59

767,540,000
923,900,000

13,800,000

10,000,000

188,100,000
159,200,000

316
323

7(6)

1

90(102)
66

520,170,000
850,050,000

13,800,000

10,000,000

152,500,000
191,600,000

305
378

7(6)

1

94(102)
66

481,8000,000
954,300,000

13,800,000

10,000,000

157,000,000
173,800,000

303
358

7(6)

1

80(102)
52

503,050,000
957,000,000

13,800,000

10,000,000

130,700,000
147,300,000

1,389
1,407

28(24)

4

383(408)
243

2,272,560,000
3,685,250,000

55,200,000

40,000,000

132,800,000
671,900,000

รวม งบ อบจ.ศก. 591(108) 969,440,000 413(108) 686,470,000 406(108) 652,600,000 390(108) 647,550,000 1,800(432) 2,956,060,000
รวม งบอุดหนุน (*) 408 1,093,100,000 390 1,051,650,000 445 1,138,100,000 411 1,114,300,000 1,654 4,397,150,000
รวมยุทธศาสตรท่ี 2 999(108) 2,062,540,000 803(108) 1,738,120,000 851(108) 1,790,700,000 801(108) 1,761,850,00 3,454(432) 7,353,210,000

หมายเหตุ : (*) โครงการท่ี อบจ.ศก. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากท่ีอ่ืนๆ เชน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรือเงินอุดหนุนท่ัวไป
(กรณีเรงดวน) จากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน หรือจากกระทรวงอ่ืน รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน เปนตน
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ตารางท่ี 1 แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

3) การสงเสริมการทองเท่ียว
และการพาณิชย การคา

ชายแดน
1. ดานบริการชุมชนและสังคม

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
1.2 แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรม
และนันทนาการ

2. ดานการเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานการพาณิชย

3(6)
26(4)

10(13)

20,000,000
13,950,000

11,600,000

3(6)
26(4)

10(13)

20,000,000
13,950,000

11,600,000

3(6)
26(4)

10(13)

20,000,000
13,950,000

11,600,000

3(6)
26(4)

10(13)

20,000,000
13,950,000

11,600,000

12(24)
104(16)

40(52)

80,000,000
55,800,000

46,400,000

รวม งบ อบจ.ศก. 39(23) 45,550,000 39(23) 45,550,000 39(23) 45,550,000 39(23) 45,550,000 156(92) 182,200,000
รวม งบอุดหนุน (*) - - - - - - - - - -
รวมยุทธศาสตรท่ี 3 39(23) 45,550,000 39(23) 45,550,000 39(23) 45,550,000 39(23) 45,550,000 156(92) 182,200,000
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ตารางท่ี 1 แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป

จํานวนโครงการ งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

4) การจัดการศึกษาทองถิ่น
1. ดานบริการชุมชนและสังคม

1.1 แผนงานการศึกษา
*1.1 แผนงานการศึกษา
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

137(74)
4(35)
2(7)

320,650,000
309,400,000
20,500,000

137(74)
4(35)
2(7)

321,800,000
314,100,000
20,500,000

137(74)
4(35)
2(7)

322,950,000
318,800,000
20,500,000

137(74)
4(35)
2(7)

324,100,000
323,500,000
20,500,000

548(296)
16(140)

8(28)

1,289,500,000
1,265,800,000

82,000,000
รวม งบ อบจ.ศก. 139(77) 341,150,000 139(77) 342,300,000 139(77) 343,450,000 139(77) 344,600,000 556(324) 1,371,500,000
รวม งบอุดหนุน (*) 4(35) 309,400,000 4(35) 314,100,000 4(35) 318,800,000 4(35) 323,500,000 16(140) 1,265,800,000
รวมยุทธศาสตรท่ี 4 141(112) 650,550,000 141(112) 656,400,000 141(112) 662,250,000 141(112) 668,100,000 572(464) 2,637,300,300

หมายเหตุ : (*) โครงการท่ี อบจ.ศก. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากท่ีอ่ืนๆ เชน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรือเงินอุดหนุนท่ัวไป
(กรณีเรงดวน) จากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน หรือจากกระทรวงอ่ืน รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน เปนตน
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ตารางท่ี 1 แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

5) การพัฒนาองคกร
1. ดานบริหารท่ัวไป

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
**1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

2. ดานบริการชุมชนและสังคม
2.1 แผนงานการศึกษา
2.2 แผนงานเคหะและชุมชน
2.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

3. ดานการเศรษฐกิจ
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
3.2 แผนงานการเกษตร
3.3 แผนงานการพาณิชย

4. ดานการดําเนินงานอื่น
4.1 แผนงานงบกลาง

32(36)
9
1

4(21)
1(7)

2

7(32)
2
2

1(17)

135,476,400
-

500,000

21,724,000
5,000,000
5,000,000

100,020,700
400,000

6,500,000

56,884,200

32(36)
9
1

4(21)
1(7)

2

7(32)
2
2

1(17)

111,476,400
-

500,000

23,724,000
5,000,000
5,000,000

102,520,700
400,000

6,500,000

55,416,400

32(36)
9
1

4(21)
1(7)

2

7(32)
2
2

1(17)

111,976,400
-

500,000

25,724,000
5,000,000
5,000,000

105,520,700
400,000

6,500,000

54,037,600

32(36)
9
1

4(21)
1(7)

2

7(32)
2
2

1(17)

123,576,400
-

500,000

27,724,000
5,000,000
5,000,000

108,520,700
400,000

6,500,000

53,839,800

128(144)
36
4

16(84)
4(28)

10

28(128)
8
8

4(68)

482,505,600
-

2,000,000

98,896,000
20,000,000
20,000,000

416,582,800
1,600,000

26,000,000

220,178,000
รวม งบ อบจ.ศก. 52(113) 331,505,300 52(113) 310,537,500 52(113) 314,658,700 52(113) 331,060,900 208(452) 1,287,762,400
รวม งบอุดหนุน (*) - - - - - - - - - -
รวม ไมใชงบประมาณ (**) 9 - 9 - 9 - 9 - 36 -
รวมยุทธศาสตรท่ี 5 61(113) 331,505,300 61(113) 310,537,500 61(113) 314,658,700 61(113) 331,060,900 244(452) 1,287,762,400

หมายเหตุ : (*) โครงการท่ี อบจ.ศก. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากท่ีอ่ืนๆ เชน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรือเงินอุดหนุนท่ัวไป (**) โครงการท่ีไมใชงบประมาณ
(กรณีเรงดวน) จากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน หรือจากกระทรวงอ่ืน รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน เปนตน
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ตารางท่ี 1 แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

รวม ยุทธศาสตรท่ี 1-5 งบ อบจ.ศก. 934(481) 1,774,865,300 756(481) 1,472,077,500 749(481) 1,443,478,700 733(481) 1,455,980,900 3,172(1,924) 6,146,402,400
รวม ยุทธศาสตรท่ี 1-5 งบอุดหนนุ (*) 413(35) 1,600,287,200 395(35) 1,563,537,200 450(35) 1,654,687,200 416(35) 1,635,587,200 1,674(140) 6,454,098,800
รวม ยุทธศาสตรท่ี 1-5 ไมใชงบประมาณ (**) 10 - 10 - 10 - 10 - 40 -

รวมท้ังหมด 1,357(516) 3,375,152,500 1,161(516) 3,035,614,700 1,209(516) 3,098,165,900 1,159(516) 3,091,568,100 4,886(2,064) 12,600,501,200

หมายเหตุ : (*) โครงการท่ี อบจ.ศก. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากท่ีอ่ืนๆ เชน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรือเงินอุดหนุนท่ัวไป (**) โครงการท่ีไมใชงบประมาณ
(กรณีเรงดวน) จากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน หรือจากกระทรวงอ่ืน รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน เปนตน
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15

แผนแผนการการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ..ศศ.. 25256622
ขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ ไดประกาศใชขอบัญญัติ เรื่อง งบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เม่ือวันท่ี 18 ตุลาคม 2561 เปนการแปลงแผนสูการปฏิบัติ โดยมีจํานวน
โครงการและงบประมาณท่ีบรรจุอยูในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2562 และนําไปจัดทําแผนการ
ดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งสามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้
ตารางท่ี 2 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร/ดาน/แผนงาน จํานวนโครงการ
ท่ีดําเนินการ

จํานวน
งบประมาณ

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.1 ดานบริหารท่ัวไป

1.1.1 แผนงานบริหารท่ัวไป 4 16,020,590
1.1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3 450,000

1.2 ดานบริการชุมชนและสังคม
1.2.1 แผนงานสาธารณสุข 9 199,887,200
1.2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห 16 2,760,000
1.2.3 แผนงานเคหะและชุมชน 2 700,000
1.2.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 12 2,730,000
1.2.5 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 11 7,910,000

รวม 57 230,457,790
2. ยุทธศาสตร การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2.1 ดานบริการชุมชนและสังคม
2.1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 202 166,108,400

2.2 ดานการเศรษฐกิจ
2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2 250,000
2.2.2 แผนงานการเกษตร 3 1,100,000

รวม 207 167,458,400
3. ยุทธศาสตร การสงเสริมการทองเท่ียวและการพาณิชย
การคาชายแดน

3.1 ดานบริการชุมชนและสังคม
3.1.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 4 1,000,000

3.2 ดานการเศรษฐกิจ
3.2.1 แผนงานการพาณิชย 6 1,020,000

รวม 10 2,020,000
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ตารางท่ี 2 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ (ตอ)

ยุทธศาสตร/ดาน/แผนงาน จํานวนโครงการ
ท่ีดําเนินการ

จํานวน
งบประมาณ

4. ยุทธศาสตร การจัดการศึกษาทองถิ่น
4.1 ดานบริการชุมชนและสังคม

4.1.1 แผนงานการศึกษา 36 736,534,580
4.1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 1 5,850,000

รวม 37 742,384,580
5. ยุทธศาสตร การพัฒนาองคกร

5.1 ดานบริหารท่ัวไป
5.1.1 แผนงานบริหารท่ัวไป 103 176,241,790
5.1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 100,000

5.2 ดานบริการชุมชนและสังคม
5.2.1 แผนงานการศึกษา 23 25,870,760
5.2.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 5 21,209,940

5.3 ดานการเศรษฐกิจ
5.3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 57 69,539,950
5.3.2 แผนงานการเกษตร 4 721,000
5.3.3 แผนงานการพาณิชย 4 1,067,500

5.4 ดานการดําเนินการอ่ืน
5.4.1 แผนงานงบกลาง 18 60,528,290

รวม 215 355,279,230
ท้ังสิ้น 526 1,497,600,000



สวนที่ 3
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป

(พ.ศ. 2561-2564) องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

ประกอบดวย
 ติดตามและประเมินผลการเคลื่อนไหวตามแผนการดําเนินงาน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
 การเปรียบเทียบระหวางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป

(พ.ศ. 2561 - 2564) องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ
หวงป พ.ศ. 2562 กับแผนการดําเนินงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562



1. การติดตามและประเมินผลการเคลื่อนไหวตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางการเคลื่อนไหวการเบิกจายงบประมาณรายยุทธศาสตรการพัฒนาตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตรการ
พัฒนา

(1)

จํานวนโครงการ
/งบประมาณตาม

แผนการดําเนินงาน
ประจําป พ.ศ. 2562

(2)

จํานวนโครงการ/
งบประมาณ(หลังโอน/
แกไข/เปลี่ยนแปลงคํา
ชี้แจง/ตั้งรายการใหม)

(3)

ผลการดําเนินงาน (4)

จํานวนโครงการ/งบประมาณท่ี
ดําเนินการแลวเสร็จ

(4.1)

จํานวนโครงการ/งบประมาณ
ท่ีกันเงินไวเบิกจาย

ปงบประมาณ
พ.ศ. 2563

(4.2)

จํานวนโครงการ/งบประมาณ
ท่ีไมไดดําเนินการ

(4.3)

งบประมาณ
เหลือจาย

(4.4)

โครงการ งบ
ประมาณ

โครง
การ

งบ
ประมาณ

โครงการ งบ
ประมาณ

โครงการ งบ
ประมาณ

โครงการ งบ
ประมาณ

งบ
ประมาณ

1. การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
- งบรายได
- งบอุดหนุนท่ัวไป

51
6

29,610,590
200,847,200

54
6

19,830,000.00
200,147,200.00

48
6

17,193,942.95
197,362,768.82

-
-

-
-

6
-

550,000.00
-

2,086,057.05
2,784,431.18

2. การพัฒนา
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม
- งบรายได 207 167,458,400 208 167,458,400.00 191 106,627,324.40 13 35,484,488.00 4 550,000.00 24,796,587.60

3. การสงเสริม
การทองเท่ียวและ
การคาพาณิชย
การคาชายแดน

- งบรายได 10 2,020,000 10 2,020,000.00 5 1,333,629.00 - - 5 420,200.00 266,171.00
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1. การติดตามและประเมินผลการเคลื่อนไหวตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางการเคลื่อนไหวการเบิกจายงบประมาณรายยุทธศาสตรการพัฒนาตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตรการ
พัฒนา

(1)

จํานวนโครงการ
/งบประมาณตาม  แผนการ

ดําเนินงาน
ประจําป พ.ศ. 2561

(2)

จํานวนโครงการ/งบประมาณ
(หลังโอน/แกไข/เปลี่ยนแปลง

คําชี้แจง/ตั้งรายการใหม)

(3)

ผลการดําเนินงาน
(4)

จํานวนโครงการ/งบประมาณ
ท่ีดําเนินการแลวเสร็จ

(4.1)

จํานวนโครงการ/งบประมาณ
ท่ีกันเงินไวเบิกจาย

ปงบประมาณ
พ.ศ. 2563

(4.2)

จํานวนโครงการ/
งบประมาณท่ี

ไมไดดําเนินการ
(4.3)

งบประมาณ
เหลือจาย

(4.4)

โครง
การ

งบประมาณ โครง
การ

งบ
ประมาณ

โครง
การ

งบ
ประมาณ

โครง
การ

งบ
ประมาณ

โครง
การ

งบ
ประมาณ

งบ
ประมาณ

4. การจัดการศึกษา
ทองถิ่น
- งบรายได
- งบอุดหนุนท่ัวไป

6
33

17,501,600
724,882,980

9
33

16,771,600.00
724,832,980.00

9
31

16,407,257.00
653,894,783.72

-
-

-
-

-
2

-
311,000.00

364,343.00
70,627,196.28

5. การพัฒนา
องคกร
- งบรายได 215 355,279,230 218 366,539,820.00 180 320,485,029.58 - - 38 6,230,520.00 39,824,270.42

รวมงบรายได

รวมงบอุดหนุน
ท่ัวไป

488

39

571,869,820

925,730,180

499

39

572,619,820.00

924,980,180.00

433

37

462,047,182.93

851,257,552.54

13

-

35,484,488.00

-

53

2

7,750,720.00

311,000.00

67,337,429.07

73,411,627.46

รวมท้ังส้ิน 526 1,497,600,000 538 1,497,600,00.00 470 1,313,304,735.47 13 35,484,488.00 55 8,061,720.00 140,749,056.53

19
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ผลการดําเนินงาน สรุปได ดังนี้
งบรายได

จํานวนโครงการ/งบประมาณหลังโอน/แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง/ตั้งรายการใหม จํานวน
54 โครงการ งบประมาณ 19,830,000 บาท โดยมีรายละเอียดของการดําเนินการ ดังนี้

 โครงการท่ีสามารถดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 48 โครงการ เปนเงินท้ังสิ้น
17,193,942.95 บาท (สิบเจ็ดลานหนึ่งแสนเกาหม่ืนสามพันเการอย-
สี่สิบสองบาทเกาสิบหาสตางค)

 โครงการท่ีไมไดดําเนินการ จํานวน 6 โครงการ เปนเงิน 550,000 บาท
(หาแสนหาหม่ืนบาทถวน)

งบอุดหนุนท่ัวไป
จํานวนโครงการ/งบประมาณตามแผนการดําเนินงาน จํานวน 6 โครงการ งบประมาณ

200,147,200 บาท สามารถดําเนินการแลวเสร็จทุกโครงการ งบประมาณในการดําเนินการท้ังสิ้น 197,362,768.82 บาท
(หนึ่งรอยเกาสิบเจ็ดลานสามแสนหกหม่ืนสองพันเจ็ดรอยหกสิบแปดบาทแปดสิบสองสตางค)

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ผลการดําเนินงาน สรุปได ดังนี้
จํานวนโครงการ/งบประมาณหลังโอน/แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง/ตั้งรายการใหม จํานวน

208 โครงการ งบประมาณ 167,458,400 บาท โดยมีรายละเอียดของการดําเนินการ ดังนี้
 โครงการท่ีสามารถดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 191 โครงการ เปนเงินท้ังสิ้น

106,627,324.40 บาท (หนึ่งรอยหกลานหกแสนสองหม่ืนเจ็ดพันสามรอย –
ยี่สิบสี่บาทสี่สิบสตางค)

 โครงการท่ีกันเงินไวเบิกจายปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 13 โครงการ
เปนเงินท้ังสิ้น 35,484,488 บาท (สามสิบหาลานสี่แสนแปดหม่ืนสีพั่นสี่รอย –
แปดสิบแปดบาทถวน)

 โครงการท่ีไมไดดําเนินการ จํานวน 4 โครงการ เปนเงิน 550,000 บาท
(หาแสนหาหม่ืนบาทถวน)

ยุทธศาสตรท่ี 3 การสงเสริมการทองเท่ียวและการพาณิชย การคาชายแดน ผลการดําเนินงาน สรุปได
ดังนี้

จํานวนโครงการ/งบประมาณหลังโอน/แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง/ตั้งรายการใหมจํานวน
10 โครงการ งบประมาณ 2,020,000 บาท โดยมีรายละเอียดของการดําเนินการ ดังนี้

 โครงการท่ีสามารถดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 5 โครงการ เปนเงิน 1,333,629 บาท
(หนึ่งลานสามแสนสามหม่ืนสามพันหกรอยยี่สิบเกาบาทถวน)

 โครงการท่ีไมไดดําเนินการ จํานวน 5 โครงการ เปนเงิน 420,200 บาท
(สี่แสนสองหม่ืนสองรอยบาทถวน)
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ยุทธศาสตรท่ี 4 การจัดการศึกษาทองถิ่น ผลการดําเนินงาน สรุปได ดังนี้
งบรายได

จํานวนโครงการ/งบประมาณหลังโอน/แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง/ตั้งรายการใหม
จํานวน 9 โครงการ งบประมาณ 16,771,600 บาท โดยมีรายละเอียดของการดําเนินการ ดังนี้

 โครงการท่ีสามารถดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 9 โครงการ เปนเงิน
16,407,257 บาท (สิบหกลานสี่แสนเจ็ดพันสองรอยหาสิบเจ็ดบาทถวน)

งบอุดหนุนท่ัวไป
จํานวนโครงการ/งบประมาณตามแผนการดําเนินงาน จํานวน 33 โครงการ งบประมาณ

724,832,980 บาท โดยมีรายละเอียดการดําเนินการ ดังนี้
 โครงการท่ีสามารถดําเนินการแลวเสร็จ 31 โครงการ เปนเงิน 653,894,783.72 บาท

(หกรอยหาสิบสามลานแปดแสนเกาหม่ืนสี่พันเจ็ดรอยแปดสิบสามบาท-
เจ็ดสิบสองสตางค)

 โครงการท่ีไมไดดําเนินการ จํานวน 2 โครงการ เปนเงิน 311,000 บาท
(สามแสนหนึ่งหม่ืนหนึ่งพันบาทถวน)

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาองคกร ผลการดําเนินงาน สรุปได ดังนี้
จํานวนโครงการ/งบประมาณหลังโอน/แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง/ตั้งรายการใหม

จํานวน 218 โครงการ งบประมาณ 366,539,820 บาท  โดยมีรายละเอียดของการดําเนินการ ดังนี้
 โครงการท่ีสามารถดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 180 โครงการ เปนเงินท้ังสิ้น

320,485,029.58 บาท (สามรอยยี่สิบลานสี่แสนแปดหม่ืนหาพันยี่สิบเกาบาท –
หาสิบแปดสตางค)

 โครงการท่ีไมไดดําเนินการ จํานวน 38 โครงการ เปนเงิน 6,230,520 บาท
(หกลานสองแสนสามหม่ืนหารอยยี่สิบบาทถวน)





2. การเปรียบเทียบระหวางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) หวงป พ.ศ. 2562 กับแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562

ตารางการเปรียบเทียบระหวางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) หวงป พ.ศ. 2562 กบัผลการดําเนินงานแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตรการ
พัฒนา

(1)

จํานวนโครงการ/งบประมาณ
ท่ีอยูในแผนพัฒนา

ทองถิ่นสี่ป
(พ.ศ. 2561 – 2564)

หวงป พ.ศ. 2562
(2)

จํานวนโครงการ/งบประมาณ
ท่ีอยูในแผนการดําเนินงาน

ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562

(3)

จํานวนโครงการ/งบประมาณ
ท่ีอยูในแผนการดําเนินงาน

ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562

(หลังโอน/แกไข/เปลี่ยนแปลงคําชี้แจง/
ต้ังรายการใหม)

(4)

จํานวนโครงการตามแผนการดําเนินงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่ีดําเนินการแลว
(5)

จํานวน งบ
ประมาณ

จํานวน งบ
ประมาณ

จํานวน งบ
ประมาณ

จํานวน รอยละ งบ
ประมาณ

รอยละ

ยุทธศาสตรท่ี 1
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต
- งบรายได
- งบอุดหนุนท่ัวไป
- ไมใชงบประมาณ

113(160)
1
1

87,220,000
197,787,200

-

51
6

29,610,590
200,847,200

54
6

19,830,000.00
200,147,200.00

48
6

42.48
100.00

17,193,942.95
197,362,768.82

19.71
99.79

ยุทธศาสตรท่ี 2
การพัฒนาทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
- งบรายได
- งบอุดหนุนเฉพาะกิจ

413(108)
390

686,470,000
1,051,650,000

207
-

167,458,400
-

208
-

167,458,400.00
-

204
-

49.39
-

142,111,812.40
-

20.70
-
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ยุทธศาสตรการพัฒนา

(1)

จํานวนโครงการ/งบประมาณ
ท่ีอยูในแผนพัฒนา

ทองถ่ินสี่ป
(พ.ศ. 2561 – 2564)

หวงป พ.ศ. 2562
(2)

จํานวนโครงการ/งบประมาณ
ท่ีอยูในแผนการดําเนินงาน

ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562

(3)

จํานวนโครงการ/งบประมาณ
ท่ีอยูในแผนการดําเนินงาน

ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562

(หลังโอน/แกไข/เปลี่ยนแปลงคําชี้แจง/
ต้ังรายการใหม)

(4)

จํานวนโครงการตามแผนการดําเนินงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่ีดําเนินการแลว
(5)

จํานวน งบ
ประมาณ

จํานวน งบ
ประมาณ

จํานวน งบ
ประมาณ

จํานวน รอยละ งบ
ประมาณ

รอยละ

ยุทธศาสตรท่ี 3
การสงเสริมการทองเท่ียว
และการพาณิชย การคา
ชายแดน
- งบรายได 39(23) 45,550,000 10 2,020,000 10 2,020,000.00 5 12.82 1,333,629.00 2.93

ยุทธศาสตรท่ี 4
การจัดการศึกษาทองถ่ิน
- งบรายได
- งบอุดหนุนท่ัวไป

139(77)
4(35)

342,300,000
314,100,000

5
33

17,501,600
724,882,980

9
33

16,771,600.00
724,832,980.00

9
31

6.47
100.00

16,407,257.00
653,894,783.72

4.79
100.00

ยุทธศาสตรท่ี 5
การพัฒนาองคกร
- งบรายได
- ไมใชงบประมาณ

52(113)
9

310,537,500
-

215 355,279,230 218 366,539,820.00 180 100.00 320,485,029.58 100.00

รวมงบรายได (ก)

รวมงบอุดหนุนท่ัวไป (ข)
รวมงบอุดหนุนเฉพาะกิจ (ค)

รวม ไมใชงบประมาณ

รวมท้ังสิ้น (ก)+(ข)+(ค)

756(481)

5(35)

390

10

1,161(516)

1,472,077,500

511,887,200

1,051,650,000

-

3,035,614,700

488

39

-

527

571,869,820

925,730,180

-

1,497,600,000

499

39

-

538

572,619,820.00

924,980,180.00

-

1,497,600,000.00

446

37

-

483

58.99

100.00

-

41.60

497,531,670.93

851,257,552.54

-

1,348,789,223.47

33.80

100.00

-

44.43
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หมายเหตุ 1)  (     ) หมายถึง  กิจกรรมยอย (ภายใตโครงการน้ัน ๆ)
2) งบอุดหนุน หมายถึง งบประมาณท่ีรัฐบาลจัดสรรใหตามกฎหมาย และโครงการท่ี อบจ.ศก. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

ประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไป (กําหนดวัตถุประสงค) และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (กรณีเรงดวน) จากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  หรือกระทรวงอื่น
รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน อื่นๆ

3) สูตรคํานวณการเปรียบเทียบ = โครงการตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ท่ีดําเนินการแลว X 100
โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. 2561-2564) หวงป พ.ศ. 2562

4) สูตรคํานวณการเปรียบเทียบ = งบประมาณตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ท่ีดําเนินการแลว X 100
โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. 2561-2564) หวงป พ.ศ. 2562

สรุปผลการเปรียบเทียบระหวางแผนพัฒนาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ. 2561 - 2564) หวงป พ.ศ. 2562
กับแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562 พบวา

องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ สามารถนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)
องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ โดยการนําโครงการ/กิจกรรม ภายใตแตละยุทธศาสตรการพัฒนาสูการ
ปฏิบัติ เพ่ือแกไขปญหาความตองการของประชาชนในทองถ่ิน  ดังนี้

งบรายได
โครงการ/กิจกรรมท่ีไดดําเนินการแลว จํานวน 446 โครงการ คิดเปนรอยละ 58.99

เปนจํานวนงบประมาณท้ังสิ้น 497,531,670.93 บาท  คิดเปนรอยละ 33.80 ของจํานวนโครงการ/กิจกรรมและ
งบประมาณท้ังหมดท่ีบรรจุอยูในพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) หวงป พ.ศ. 2562

งบอุดหนุนท่ัวไป
โครงการ/กิจกรรมท่ีไดดําเนินการแลว จํานวน 37 โครงการ คิดเปนรอยละ 100.00

เปนจํานวนงบประมาณท้ังสิ้น 851,257,552.54 บาท คิดเปนรอยละ 100.00 ของจํานวนโครงการ/กิจกรรมและ
งบประมาณท้ังหมดท่ีบรรจุอยูในพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) หวงป พ.ศ. 2562



สวนที่ 4
การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน

ตอผลการดําเนินงาน
ขององคการบริหารสวนจังหวดัศรีสะเกษในภาพรวม
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การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงาน
ขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษในภาพรวม

องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ ไดจัดทําแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลความพึงพอใจตอผล
การดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนา โดยดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตจังหวัดศรีสะ
เกษ จํานวน 22 อําเภอ โดยมีกลุมเปาหมายประกอบดวยผูนําชุมชน ประชาชน หนวยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
ในเขตพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ ในประเด็นตาง ๆ ดังนี้

1. การประเมินผลความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ
ในภาพรวม (ตามแบบ 3/2 ของคูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน) กองแผนและงบประมาณ ไดดําเนินการเก็บขอมูลกลุม
ตัวอยางจากคณะกรรมการชุมชน หนวยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจในเขตจังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 400 ตัวอยาง
โดยมีผูตอบแบบสอบถามสงคืนกลับมา จํานวน 375 ฉบับ โดยแบงระดับความพึงพอใจ 3 ระดับ คือ 1) พอใจมาก
2) พอใจ และ 3) ไมพอใจ เกณฑในการพิจารณา หากผลการประเมิน มีเกณฑการประเมินอยูในระดับความ
พึงพอใจมาก  มีมากกวารอยละ 60 แสดงวา องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ มีการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน
สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรม เปนไปอยางครอบคลุมทุกมิติและทุกดาน และสามารถบริหารจัดสรรงบประมาณ
ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จากการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามของประชาชน
ไดคะแนนความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดในภาพรวมสรุปไดดังนี้

ตารางแสดงผลความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษในภาพรวม

ความพึงพอใจ พอใจมาก
(รอยละ)

พอใจ
(รอยละ)

ไมพอใจ
(รอยละ)

1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 87.32 11.62 1.06
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 86.18 12.87 0.95
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 88.46 10.76 0.78
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ 90.59 8.52 0.89
5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 89.12 9.63 1.25
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 93.55 5.99 0.46
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน

ในทองถ่ิน
96.63 3.02 0.35

8) การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน 94.25 5.00 0.75
9) ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 97.71 1.86 0.43

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในภาพรวม 91.53 7.70 0.77

หมายเหตุ : กลุมเปาหมายคือประชาชนหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม



27

แผนภูมิแสดงระดับความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษในภาพรวม
องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

91.53
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พอใจมาก

ระดับความพงึพอใจของประชาชน

27

แผนภูมิแสดงระดับความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษในภาพรวม
องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

7.70 0.77

พอใจ ไมพอใจ

ระดับความพงึพอใจของประชาชน

27

แผนภูมิแสดงระดับความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษในภาพรวม
องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

0.77

ไมพอใจ



สวนที่ 5
สรุปผลและขอเสนอแนะ
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สรุปผลและขอเสนอแนะท่ีไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ  ดังนี้

จากการออกติดตามของคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยไดทํา
การทอดแบบสอบถามสํารวจความพึงพอใจ (Survey Research) จากกลุมตัวอยางท่ีเปนตัวแทนประชากรท่ีอาศัย
อยูในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 375 ตัวอยาง จากจํานวนตัวอยางเปาหมายท่ีกําหนด
400 ตัวอยาง โดยทําการการทอดแบบสอบถาม ในเดือนพฤศจิกายน 2562 นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหดวยวิธีสถิติ
รวมถึงขอเสนอแนะตางๆ ผลการศึกษาสรุปได ดังนี้

วัตถุประสงคขอท่ี 1 เพ่ือสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนา
ขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษในภาพรวม

ผลการทอดแบบสอบถามสรุปไดวา ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ ในระดับ พอใจมาก คิดเปนรอยละ 91.53 พิจารณาแยกตาม
ประเด็นคําถาม ดังนี้

1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม  คิดเปนรอยละ 87.32
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม คิดเปนรอย ละ 86.18
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม คิดเปนรอยละ 88.46
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ คิดเปนรอยละ 90.59
5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม คิดเปนรอยละ 89.12
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด คิดเปนรอยละ 93.55
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน

คิดเปนรอยละ 96.63
8) การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน คิดเปนรอยละ 94.25
9) ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม คิดเปนรอยละ 97.71

วัตถุประสงคขอท่ี 2 เพ่ือทราบถึงความตองการ ความคิดเห็น และขอเสนอแนะของประชาชนตอการ
ดําเนินงานการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ ผลการศึกษาจากกลุมตัวอยางท่ีทําการสํารวจ และ
ผูท่ีใหสัมภาษณมีขอเสนอแนะตอโครงการดําเนินงานตามยุทธศาสตรดานตางๆ สรุปได ดังนี้

ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ควรใหการสนับสนุนชวยเหลืองบประมาณตอเนื่องตลอดไป ดานการอบรมอาชีพและการจัด

กิจกรรมผูสูงวัย และควรมีออกประชุมรวมกับชุมชน เพ่ือจะไดรับทราบปญหาของประชาชน

ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ควรสนับสนุนงบประมาณชวยเหลือแกไขถนนท่ีชํารุดเสียหาย มีน้ําทวมขังยาวนาน การกอสราง

ถนนเพ่ือรองรับการจราจรท่ีหนาแนนติดขัด ตลอดจนการขยายเขตระบบจําหนายไฟฟา และกอสรางสะพานขาม
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ยุทธศาสตรท่ี 3 การสงเสริมการทองเท่ียวและการพาณิชย การคาชายแดน
ควรปรับปรุงตลาดเมืองใหมชองสะงํา อําเภอภูสิงห เพ่ือใหเปนสถานท่ีซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคา

ของชาวไทยและชาวกัมพูชา จัดกิจกรรมเพ่ือใหชาวไทยและกัมพูชาไดมีกิจกรรมรวมกัน เพ่ือแลกเปลี่ยนสินคาและ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เพ่ือเปนการขยายชองทางดานการตลาดท้ังภายในและภายนอกประเทศ

ยุทธศาสตรท่ี 4 การจัดการศึกษาทองถิ่น
ควรใหการสนับสนุนงบประมาณ การกอสรางอาคารเรียน อาคารอเนกประสงค การซอมแซม

อาคาร ปรับปรุงพ้ืนสนามเด็กเลน ตลอดจนการพัฒนาหองสมุด อยางตอเนื่องตลอดไป และควรเนนการจัด
กิจกรรมท่ีอุทยานการเรียนรูศรีสะเกษ (SSK Park) มีความเดนชัด มีกิจกรรมเพ่ิมมากข้ึนครอบคลุมทุกกลุมวัยของ
ประชากร

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาองคกร
ควรเนนการประชาสัมพันธสรางความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับบทบาทหนาท่ีขององคการบริหาร

สวนจังหวัดศรีสะเกษ สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมในกระบวนการการทํางานขององคการกับภาค
ประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือความโปรงใสและเปดโอกาสรับฟงความคิดเห็นรวมกัน  และควรมีการประเมินผลติดตามผล
การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษใหการสนับสนุนชวยเหลืองบประมาณ
อยางใกลชิดสมํ่าเสมอ โดยกําหนดตัวชี้วัดสําหรับการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพทุกโครงการฯ


	1.ปกรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.pdf (p.1)
	2.ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ.pdf (p.2-3)
	3.คำนำ.pdf (p.4-5)
	4.บทสรุปผู้บริหาร.pdf (p.6-7)
	5.รายงาน 62.pdf (p.8-38)

