


ประกาศองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ.2561-2564) องคการบริหารสวน

จังหวัดศรีสะเกษ หวงป พ.ศ. ๒๕61 ครั้งท่ี 1 (1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)

----------------------------------------------------

ดวยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ
ไดดําเนินการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามแนวทางของคูมือการติดตามประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประกอบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.
2561 จากระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใชจายงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (e-Plan)

ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559 หมวด ๖ การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ขอ ๒9 (3) องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ ไดจัดทําสําเนารายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ
หวงป พ.ศ. ๒๕61 เพ่ือแสดงรายละเอียดผลการดําเนินการดังกลาวใหประชาชนและผูสนใจทราบ
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทาย

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ ณ วันท่ี 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

(นายวิชิต    ไตรสรณกุล)
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ



คํานํา

คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ไดติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ  และจัดทํารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งมีความมุงหมาย เพื่อวัดคุณภาพแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหาร
สวนจังหวัดศรีสะเกษ ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยสํารวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอ
การดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) หวงป พ.ศ.2561 พรอมรายงานผลการ
ดําเนินงาน รวมท้ังปญหาและอุปสรรคการดําเนินงาน รวบรวมรายงานใหผูบริหารทองถิ่นทราบ และเปนขอมูล
ในการจัดทําแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น หวังเปนอยางยิ่งวาผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ จะสะทอนผลการดําเนินงานขององคการบริหาร
สวนจังหวัดศรีสะเกษ โดยเฉพาะชวยเพิ่มความรูเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลของตนเองในการ
วางแผน  กระตุนใหท้ังผูบริหารทองถิ่นและผูปฏิบัติใหความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพในการกําหนด
“แผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ” และเปนเคร่ืองมือ ท่ีใชในการกําหนดทิศทางการพัฒนา
ทองถิ่นจังหวัดศรีสะเกษตอไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

เมษายน 2561



สารบัญ
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ตามเกณฑการประเมิน/ตัวชี้วัดของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด
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สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ 33 - 34
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 คร้ังท่ี 1 (1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)

ภาคผนวก

 เอกสารแนบทาย 1 โครงการดําเนินการแลวเสร็จ
 เอกสารแนบทาย 2 โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ
 เอกสารแนบทาย 3 โครงการท่ีรอดําเนินการ
 เอกสารแนบทาย 4 โครงการท่ีไดรับการโอนงบประมาณตั้งจายรายการใหม
 เอกสารแนบทาย 5 เงินอุดหนุนท่ัวไป (กําหนดวัตถุประสงค)
ภาพกิจกรรม
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจงัหวดัศรีสะเกษ



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 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขอ 28 ให
ผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาทองถ่ิน ขอ 29 คณะกรรมการและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ิน มีอํานาจหนาท่ี กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป

ความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ
การติดตามและประเมินผล เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร ซึ่งมีหลักสําคัญ คือ การติดตาม

ความกาวหนาในการดําเนินงานและประเมินผลความสําเร็จของงาน อันจะนําไปสูการดําเนินการแกไขปรับปรุง
รวมกันใหบรรลุเปาหมาย ซึ่งการติดตาม (Monitoring) หมายถึง การเก็บรวบรวมขอมูล การปฏิบัติงานตาม
แผนงานท่ีกําหนดไว เพ่ือตัดสินใจแกไขปรบัปรุงวิธีการปฏิบัติใหผลงานเปนไปตามแผนงานอยางมีประสิทธิภาพมาก
ท่ีสุด สามารถใชงบประมาณไดคุมคา ปฏิบัติงานตามแผนงานไดตรงตามท่ีกําหนด ตรงตามเปาหมายและแลวเสร็จ
ภายในกําหนดเวลาหรือไม ท้ังนี้ เพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ บรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวอยางมี
ประสิทธิภาพ การประเมินผล (Evaluation) เปนการประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการดําเนินงาน
ขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ ตามยุทธศาสตรการพัฒนาและการประเมินผลในภาพรวมของแผนพัฒนา
ผานทางคณะกรรมการชุมชน และกลุมตัวอยางในพ้ืนท่ี ตามแบบ 3/2 และ 3/3 จากคูมือการติดตามและ
ประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ของกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินและนําผลสรุปเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ
จะดําเนินการประเมินผลสําเร็จตามยุทธศาสตรการพัฒนาปละ 2 ครั้ง เพ่ือใหเห็นวายุทธศาสตรการพัฒนาดานใดท่ี
ประสบความสําเร็จเปนไปตามจุดมุงหมายการพัฒนาท่ีกําหนดไว หรือมีปญหาอุปสรรคท่ีทําใหไมประสบความสําเร็จ
เปนไปตามจุดมุงหมายการพัฒนาท่ีกําหนดไว หรือมียุทธศาสตรดานใดท่ีควรปรับเปลี่ยนแนวทาง หรือโครงการ
พัฒนาใหมใหเหมาะสมและสอดคลอง เพ่ือนําเสนอตอผูบริหารเปนขอมูลในการจัดลําดับความสําคัญของยุทธศาสตร
การพัฒนาเพ่ือเปนขอมูลในการจัดทําแผนพัฒนาครั้งตอไป
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วัตถุประสงคของการดําเนินงาน
1. เพ่ือทราบผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการกิจกรรม/โครงการตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวน

จังหวัดศรีสะเกษ
2. เพ่ือทราบผลการดําเนินงาน ปญหา อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนและหาแนวทางการแกไขปญหาอุปสรรค

เพ่ือนําไปปรับปรุงแกไขปญหาใหดีข้ึนและบรรลุเปาหมายตอไป
3. เพ่ือทราบถึงโครงการท่ีมีประสิทธิภาพ และนําไปขยายผล เพ่ือการพัฒนาในอนาคตตอไป
4. เพ่ือทราบถึงความพึงพอใจของประชาชนในการดําเนินการขององคการบริหารสวนจังหวัด

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

ขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ นําไปสูการปฏิบัติ
วิธีการดําเนินงาน

1. แตงตั้งคณะกรรมการ ประธาน และเลขานุการ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

2. ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ
เพ่ือกําหนดกรอบแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

3. ดําเนินการติดตามประเมินผลตามตามกรอบแนวทาง วิธีการ และคูมือการติดตามและ
ประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ินของกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน โดยเก็บขอมูลการเบิกจายจากสํานักการคลัง และออกติดตามโครงการพรอมทอดแบบสอบถามความ
พึงพอใจของประชาชน เพ่ือทําการประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปสูการปฏิบัติ โดยการเปรียบเทียบระหวาง
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561– 2564) หวงป พ.ศ. 2561 กับแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2561 เพ่ือใหไดขอมูลสําหรับใชในการประเมินผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

4 ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือรวบรวมความคิดเห็น
ท่ีไดจากการติดตามประเมินผลของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พรอมสรุปผลรายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

5 จัดทํารายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ
ผูบริหารทองถ่ิน

6. ผูบริหารลงนามประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
ศรีสะเกษ และทําการปดประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบไมนอยกวา
สามสิบวันภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกป

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
1. ทราบผลสัมฤทธิ์ของแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561– 2564) ขององคการบริหารสวน

จังหวัดศรีสะเกษ ท่ีนําไปสูการปฏิบัติ
2. ทราบถึงปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนและแนวทางการแกไขปญหา เพ่ือนํามาปรับปรุงใหดีข้ึน
3. สามารถนําโครงการท่ีมีประสิทธิภาพไปขยายผล เพ่ือการพัฒนาในอนาคตตอไป
4. ทราบถึงความพึงพอใจของประชาชน เก่ียวกับการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัด

ศรีสะเกษ
5. สามารถนําผลจากการติดตามและประเมินผล มาเปนแนวทางในการวางแผนการพัฒนาในป

ตอไป



สวนที่ 2
การวางแผนการพัฒนา

ขององคการบริหารสวนจังหวดัศรีสะเกษ

ประกอบดวย

 วิสัยทัศน (VISION)
 พันธกิจ (MISSION)
 จุดมุงหมาย (GOALS)
 ยุทธศาสตรการพัฒนา
 ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค และตัวชี้วัดเปาประสงค
 แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)
 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
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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 ไดจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินตามกระบวนการ ท่ีบัญญัติไว ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘ และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ซึ่งไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินสีป่ (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 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)

2) การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
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 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)

3) การสงเสริมการทองเท่ียว
และการพาณิชย การคาชายแดน

1. ดานบริการชุมชนและสังคม
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม

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

10



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)

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

11



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)

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 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)

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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14

แผนแผนการการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ..ศศ.. 25256611
ขององคการบริหารสวนจงัหวัดศรีสะเกษขององคการบริหารสวนจงัหวัดศรีสะเกษ

องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ ไดประกาศใชขอบัญญัติ เรื่อง งบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เม่ือวันท่ี 4 ตุลาคม 2560 เปนการแปลงแผนสูการปฏิบัติ โดยมีจํานวน
โครงการและงบประมาณท่ีบรรจุอยูในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2561 และนําไปจัดทําแผนการ
ดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งสามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้
ตารางท่ี 2 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร/ดาน/แผนงาน จํานวนโครงการ
ท่ีดําเนินการ

จํานวน
งบประมาณ

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.1 ดานบริหารท่ัวไป

1.1.1 แผนงานบริหารท่ัวไป 5 3,830,650
1.1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5 750,000

1.2 ดานบริการชุมชนและสังคม
1.2.1 แผนงานสาธารณสุข 7 198,987,200
1.2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห 3 3,800,000
1.2.3 แผนงานเคหะและชุมชน 2 3,860,000
1.2.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 12 4,030,000
1.2.5 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 10 12,200,000

รวม 44 227,457,850
2. ยุทธศาสตร การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2.1 ดานบริการชุมชนและสังคม
2.1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 151 192,979,900

2.2 ดานการเศรษฐกิจ
2.2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2 400,000
2.2.2 แผนงานการเกษตร 13 5,797,200

รวม 166 199,177,100
3. ยุทธศาสตร การสงเสริมการทองเท่ียวและการพาณิชย
การคาชายแดน

3.1 ดานบริการชุมชนและสังคม
3.1.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 3 1,300,000

3.2 ดานการเศรษฐกิจ
3.2.1 แผนงานการพาณิชย 6 1,409,200

รวม 9 2,709,200
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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 27(35) 767,578,080
4.1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 19 8,597,500

รวม 46(35) 776,175,580
5. ยุทธศาสตร การพัฒนาองคกร

5.1 ดานบริหารท่ัวไป
5.1.1 แผนงานบริหารท่ัวไป 13 (65) 119,731,990
5.1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน - (1) 100,000

5.2 ดานบริการชุมชนและสังคม
5.2.1 แผนงานการศึกษา - (25) 31,632,570
5.2.2 แผนงานเคหะและชุมชน - (1) 498,600
5.2.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 2 9,000,000

5.3 ดานการเศรษฐกิจ
5.3.1 แผนงานการพาณิชย - (1) 555,000
5.3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3 (46) 56,169,480
5.3.2 แผนงานการเกษตร - (2) 260,000

5.4 ดานการดําเนินการอ่ืน
5.4.1 แผนงานงบกลาง 1 (17) 55,532,630

รวม 19 (158) 273,480,270
ท้ังสิ้น 284 (193) 1,479,000,000



สวนที่ 3
การประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

ตามเกณฑการประเมิน/ตัวชี้วัด
ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด

ประกอบดวย
 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลอง

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564 )
องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

 การติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลอง
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564 )
องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ
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1. ผลการประเมินแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ
ตามเกณฑการประเมิน/ตัวช้ีวัดของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ คราวประชุม
ครั้งท่ี 2/2560 เม่ือวันท่ี 31 ตุลาคม 2560 ไดประเมินประสิทธิภาพแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเปนการประเมินภายหลังจากประกาศใชขอบัญญัติองคการบริหารสวน
จังหวัด  เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ
สามารถสรุปผลการประเมิน ดังนี้

1.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป
(พ.ศ. 2561 – 2564) องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ โดยประเมินตามประเด็นการพิจารณา ดังนี้

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได
1. ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 20 18
2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 15 15
3. ยุทธศาสตร ประกอบดวย 65 65

3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (10) (10)
3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (10) (10)
3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด (10) (10)
3.4 วิสัยทัศน (5) (5)
3.5 กลยุทธ (5) (5)
3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (5) (5)
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร (5) (5)
3.8 แผนงาน (5) (5)
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (5) (5)
3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) (5)

รวม 100 98

ปรากฏผลวา ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ มีความสอดคลองแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ อยูในระดับรอยละ 98
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1.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป
(พ.ศ. 2561 – 2564) องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ โดยประเมินตามประเด็นการพิจารณา ดังนี้

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได
1. การสรุปสถานการณการพัฒนา 10 10
2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 8
3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 10
4. แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา 10 10
5. โครงการพัฒนา ประกอบดวย 60 60

5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) (5)
5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (5) (5)
5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้ง

งบประมาณไดถูกตอง
(5) (5)

5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (5) (5)
5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ
(5) (5)

5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0 (5) (5)
5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด (5) (5)
5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติ

ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน ภายใตหลักประชารัฐ
(5) (5)

5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) (5)
5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) (5)
5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและ

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
(5) (5)

5.12 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค (5) (5)
รวม 100 98

ปรากฏผลวา โครงการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ มีความสอดคลอง
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ อยูในระดับรอยละ 98



สวนที่ 4
การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทองถิ่นสีป่

(พ.ศ. 2561-2564) องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

ประกอบดวย
 ติดตามและประเมินผลการเคลื่อนไหวตามแผนการดําเนินงาน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
 การเปรียบเทียบระหวางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป

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





1. การติดตามและประเมินผลการเคลื่อนไหวตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
คร้ังที่ 1 (1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)

ตารางการเคลื่อนไหวการเบิกจายงบประมาณรายยุทธศาสตรการพัฒนาตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ยุทธศาสตรการ
พัฒนา

(1)

จํานวนโครงการ
/งบประมาณตาม

แผนการดําเนินงาน
ประจําป พ.ศ. 2561

(2)

จํานวนโครงการ/
งบประมาณ

ที่ทําการ
โอนตั้งรายการใหม

(3)

จํานวนโครงการ/
งบประมาณ

(หลังโอน/แกไข/
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจง/

ตั้งรายการใหม)
(4)

ผลการดําเนินงาน
(5) จํานวนโครงการ/งบประมาณ

ที่รอดําเนินการ
(6)จํานวนโครงการ/งบประมาณ

ที่ดําเนินการแลวเสร็จ
(5.3)

โครงการ/งบประมาณที่อยูระหวางดําเนินการ
จํานวนโครงการ
/งบประมาณ

ที่มีการเบิกจายไปแลว
(5.1)

จํานวนงบประมาณที่
อยูระหวางดาํเนินการ

(ยังไมเบิกจาย)
(5.2)

โครง
การ

งบประมาณ โครง
การ

งบ
ประมาณ

โครง
การ

งบประมาณ โครง
การ

รอย
ละ

งบ
ประมาณ

รอย
ละ

โครง
การ

รอยละ งบประมาณ รอยละ งบประมาณ รอย
ละ

โครง
การ

รอยละ งบประมาณ รอย
ละ

1. การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
- งบรายได
- งบอุดหนุนทั่วไป

43
1

30,170,650
197,287,200

1
-

2,500,000
-

44
1

32,520,650
197,287,200

6
-

13.64
-

4,000,000
-

12.30
-

7
1

15.91
100.00

3,648,270
48,976,200

11.22
24.82

6,323,830
148,311,000

19.44
75.18

31
-

70.45
-

18,548,550
-

57.04

2. การพัฒนา
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
- งบรายได 166 199,177,100 - - 166 199,177,100 6 3.61 2,995,200 1.50 - - - - - - 160 96.39 196,181,900 98.50

3. การสงเสริม
การทองเที่ยวและ
การคาพาณิชย
การคาชายแดน
- งบรายได 9 2,709,200 - - 9 2,709,200 - - - - 2 22.22 595,178 21.97 404,822 14.94 7 77.78 1,709,200 63.09
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1. การติดตามและประเมินผลการเคลื่อนไหวตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
คร้ังที่ 1 (1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)

ตารางการเคลื่อนไหวการเบิกจายงบประมาณรายยุทธศาสตรการพัฒนาตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ยุทธศาสตรการ
พัฒนา

(1)

จํานวนโครงการ
/งบประมาณตาม

แผนการดําเนินงาน
ประจําป พ.ศ. 2561

(2)

จํานวนโครงการ/
งบประมาณ

ที่ทําการ
โอนตั้งรายการใหม

(3)

จํานวนโครงการ/
งบประมาณ

(หลังโอน/แกไข/
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจง/

ตั้งรายการใหม)
(4)

ผลการดําเนินงาน
(5) จํานวนโครงการ/งบประมาณ

ที่รอดําเนินการ
(6)จํานวนโครงการ/งบประมาณ

ที่ดําเนินการแลวเสร็จ
(5.3)

โครงการ/งบประมาณที่อยูระหวางดําเนินการ
จํานวนโครงการ
/งบประมาณ

ที่มีการเบิกจายไปแลว
(5.1)

จํานวนงบประมาณที่อยู
ระหวางดาํเนินการ

(ยังไมเบิกจาย)
(5.2)

โครง
การ

งบประมาณ โครง
การ

งบ
ประมาณ

โครง
การ

งบประมาณ โครง
การ

รอย
ละ

งบ
ประมาณ

รอย
ละ

โครง
การ

รอยละ งบประมาณ รอยละ งบ
ประมาณ

รอย
ละ

โครง
การ

รอย
ละ

งบประมาณ รอย
ละ

4. การจัดการ
ศึกษาทองถิ่น
- งบรายได
- งบอุดหนนุทัว่ไป

42
4(35)

60,179,200
715,996,380

-
-

-
-

42
4(35)

60,366,100
715,996,380

1
(3)

2.38
8.57

200,000
6,630,000

0.33
0.93

10
4(20)

23.81
57.14

7,850,560
272,429,995

13.01
38.05

12,520,740
349,350,985

20.74
48.79

31
(12)

73.81
34.29

39,794,800
87,585,400

65.92
12.23

5. การพัฒนา
องคกร
- งบรายได 19

(158)
273,480,270 (3) 47,200 19

(161)
270,943,370 (10) (6.21) 4,224,720 1.56 8

(103)
42.11
(63.98)

70,860,454.36 26.16 159,162,305.64 58.74 11
(48)

57.89
(29.81)

36,695,890 13.54

รวมงบรายได

รวมงบอุดหนุนทั่วไป

279
(158)
5(35)

565,716,420

913,283,580

1
(3)
-

2,547,200 280
(161)
5(35)

565,716,420

913,283,580

13
(10)
(3)

4.64

8.57

11,419,920

6,630,000

2.02

0.73

27
(103)
5(20)

9.64

57.14

82,954,462.36

321,406,195

14.66

35.19

178,411,697.64

497,661,985

31.54

54.49

240
(48)
(12)

85.72

34.29

292,930,340

87,585,400

51.78

9.59
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
คร้ังที่ 1 (1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ผลการดําเนินงาน สรุปได ดังนี้
งบรายได

จํานวนโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในการดําเนินงาน จํานวน 44 โครงการ
งบประมาณ 32,520,650 บาท โดยมีรายละเอียดของการดําเนินการ ดังนี้

 โครงการ/กิจกรรมท่ีสามารถดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 6 โครงการ เปนเงิน
ท้ังสิ้น

4,000,000 บาท (สี่ลานบาทถวน) (เอกสารแนบทาย 1)
 โครงการ/กิจกรรมท่ีอยูระหวางดําเนินการ จํานวน 7 โครงการ  เบิกจาย

งบประมาณ
ไปแลว จํานวน 3,648,270 บาท (สามลานหกแสนสี่หม่ืนแปดพันสองรอยเจ็ดสิบบาทถวน) คงเหลืองบประมาณท่ี
อยูระหวางดําเนินการ (ยังไมเบิกจาย) จํานวน 6,323,830 บาท (หกลานสามแสนสองหม่ืนสามพันแปดรอย
สามสิบบาทถวน) (เอกสารแนบทาย 2)

 โครงการ/กิจกรรมท่ีรอดําเนินการ จํานวน 31 โครงการ เปนเงิน 18,548,550
บาท

(สิบแปดลานหาแสนสี่หม่ืนแปดพันหารอยหาสิบบาทถวน) (เอกสารแนบทาย 3)
 ตั้งรายการใหม  อุดหนุนสมาคมกีฬาแหงจังหวัดศรีสะเกษ โครงการประกวด

วงโยธวาฑิตนักเรียน เยาวชนในประเทศและตางประเทศ ณ จังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2561 จํานวน 1 โครงการ
เปนเงิน 2,500,000 บาท (สองลานหาแสนบาทถวน) เปนการโอนงบประมาณจากคาใชจายในการดําเนิน
กิจกรรมของศูนยเครือขายเพ่ือแกไขปญหาและสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน (Clinic Center)
จังหวัดศรีสะเกษ (เอกสารแนบทาย 4)

งบอุดหนุนท่ัวไป
จํานวนโครงการ/กิจการ และงบประมาณในการดําเนนิงาน จํานวน 1 โครงการ

งบประมาณ 197,287,200 บาท เบิกจายงบประมาณไปแลว จํานวน 48,976,200 บาท (สี่สิบแปดลานเกา
แสน-เจ็ดหม่ืนหกพันสองรอยบาทถวน) คงเหลืองบประมาณท่ีอยูระหวางดําเนินการ (ยังไมเบิกจาย) จํานวน
148,311,000 บาท (หนึ่งรอยสี่สิบแปดลานสามแสนหนึ่งหม่ืนหนึ่งพันบาทถวน) (เอกสารแนบทาย 5)

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ผลการดําเนินงาน พบวา มีโครงการ/
กิจกรรมท่ีรอดําเนินการท้ังสิ้น จํานวน 166 โครงการ งบประมาณ 199,177,100 บาท โดยมีรายละเอียด
ของการดําเนินการ ดังนี้

 โครงการ/กิจกรมท่ีสามารถดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 6 โครงการ เปนเงินท้ังสิ้น
2,995,200 บาท (สองลานเกาแสนเกาหม่ืนหาพันสองรอยบาทถวน) (เอกสารแนบทาย 1)

 โครงการ/กิจกรรมท่ีรอดําเนินการ จํานวน 160 โครงการ เปนเงิน 196,181,900
บาท

(หนึ่งรอยเกาสิบหกลานหนึ่งแสนแปดหม่ืนหนึ่งพันเการอยบาทถวน) (เอกสารแนบทาย 3)
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ยุทธศาสตรท่ี 3 การสงเสริมการทองเท่ียวและการพาณิชย การคาชายแดน ผลการดําเนินงาน สรุปได
ดังนี้

จํานวนโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในการดําเนินงาน จํานวน 9 โครงการ
งบประมาณ 2,709,200 บาท โดยมีรายละเอียดของการดําเนินการ ดังนี้

 โครงการ/กิจกรรมท่ีอยูระหวางดําเนินการ จํานวน 2 โครงการ เบิกจายงบประมาณ
ไปแลว จํานวน 595,178 บาท (หาแสนเกาหม่ืนหาพันหนึ่งรอยเจ็ดสิบแปดบาทถวน) คงเหลืองบประมาณท่ีอยู
ระหวางดําเนินการ (ยังไมเบิกจาย) จํานวน 404,822 บาท (สี่แสนสี่ พันแปดรอยยี่สิบสองบาทถวน)
(เอกสารแนบทาย 2)

 โครงการ/กิจกรรมท่ีรอดําเนินการ จํานวน 7 โครงการ เปนเงิน 1,709,200 บาท
(หนึ่งลานเจ็ดแสนเกาพันสองรอยบาทถวน) (เอกสารแนบทาย 3)

ยุทธศาสตรท่ี 4 การจัดการศึกษาทองถิ่น ผลการดําเนินงาน สรุปได ดังนี้
งบรายได

จํานวนโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในการดําเนินงาน จํานวน 42 โครงการ
งบประมาณ 60,366,100 บาท โดยมีรายละเอียดของการดําเนินการ ดังนี้

 โครงการ/กิจกรรมท่ีสามารถดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 1 โครงการ เปนเงิน
200,000 บาท (สองแสนบาทถวน) (เอกสารแนบทาย 1)

 โครงการ/กิจกรรมท่ีอยูระหวางดําเนินการ จํานวน 10 โครงการ เบิกจาย
งบประมาณ

ไปแลว จํานวน 7,850,560 บาท (เจ็ดลานแปดแสนหาหม่ืนหารอยหกสิบบาทถวน) คงเหลืองบประมาณท่ีอยูระหวาง
ดําเนินการ (ยังไมเบิกจาย) จํานวน 12,520,740 บาท (สิบสองลานหาแสนสองหม่ืนเจ็ดรอยสี่สิบบาทถวน)
(เอกสารแนบทาย 2)

 โครงการ/กิจกรรมท่ีรอดําเนินการ จํานวน 31 โครงการ เปนเงิน 39,794,800 บาท
(สามสิบเกาลานเจ็ดแสนเกาหม่ืนสี่พันแปดรอยบาทถวน) (เอกสารแนบทาย 3)

งบอุดหนุนท่ัวไป
จํานวนโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในการดําเนินงาน จํานวน 4 โครงการ 35

กิจกรรม งบประมาณ 715,996,380 บาท โดยมีรายละเอียดของการดําเนินการ ดังนี้
 โครงการ/กิจกรรมท่ีสามารถดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 3 กิจกรรม เปนเงิน

6,630,000 บาท (หกลานหกแสนสามหม่ืนบาทถวน) (เอกสารแนบทาย 5)
 โครงการ/กิจกรรมท่ีอยูระหวางดําเนินการ จํานวน 4 โครงการ 20 กิจกรรม

เบิกจายงบประมาณไปแลว จํานวน 272,429,995 บาท (สองรอยเจ็ดสิบสองลานสี่แสนสองหม่ืนเกาพันเการอย –
เกาสิบหาบาทถวน) คงเหลืองบประมาณท่ีอยูระหวางดําเนินการ (ยังไมเบิกจาย) จํานวน 349,350,985 บาท
(สามรอยสี่สิบเกาลานสามแสนหาหม่ืนเการอยแปดสิบหาบาทถวน) (เอกสารแนบทาย 5)

 โครงการ/กิจกรรมท่ีรอดําเนินการ จํานวน 12 กิจกรรม เปนเงิน 87,585,400 บาท
(แปดสิบเจ็ดลานหาแสนแปดหม่ืนหาพันสี่รอยบาทถวน) (เอกสารแนบทาย 5)
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ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาองคกร ผลการดําเนินงาน สรุปได ดังนี้

จํานวนโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในการดําเนินงาน จํานวน 19 โครงการ
161 กิจกรรม งบประมาณ 270,943,370 บาท โดยมีรายละเอียดของการดําเนินการ ดังนี้

 โครงการ/กิจกรรมท่ีสามารถดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 10 กิจกรรม เปนเงิน
ท้ังสิ้น

4,224,720 บาท (สี่ลานสองแสนสองหม่ืนสี่พันเจ็ดรอยยี่สิบบาทถวน) (เอกสารแนบทาย 1)
 โครงการ/กิจกรรมท่ีอยูระหวางดําเนินการ จํานวน 8 โครงการ 103 กิจกรรม

เบิกจายงบประมาณไปแลว จํานวน 70,860,454.36 บาท (เจ็ดสิบลานแปดแสนหกหม่ืนสี่รอยหาสิบสี่บาท -
สามสิบหกสตางค) คงเหลืองบประมาณท่ีอยูระหวางดําเนินการ (ยังไมเบิกจาย) จํานวน 159,162,305.64 บาท
(หนึ่งรอยหาสิบเกาลานหนึ่งแสนหกหม่ืนสองพันสามรอยหาบาทหกสิบสี่สตางค) (เอกสารแนบทาย 2)

 โครงการ/กิจกรรมท่ีรอดําเนินการ จํานวน 11 โครงการ 48 กิจกรรม เปนเงิน
36,695,890 บาท (สามสิบหกลานหกแสนเกาหม่ืนหาพันแปดรอยเกาสิบบาทถวน) (เอกสารแนบทาย 3)

 ตั้งรายการใหม  จํานวน 3 กิจกรรม เปนเงิน 47,200 บาท
(สี่หม่ืนเจ็ดพันสองรอยบาทถวน) เปนการโอนงบประมาณจากคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคมไปตั้งรายการใหม
ประกอบดวย

1. วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 1 รายการ เปนการจัดซื้อโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) จํานวน 1 ชุดๆ ละ 16,000 บาท

2. ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 1 รายการ เปนการจัดซื้ออุปกรณ
กระจายสัญญาณ PoE Switch จํานวน 1 ชุดๆ ละ 19,600 บาท

3. ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 1 รายการ เปนการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา
ขนาด 1 kVA จํานวน 1 ชุดๆ ละ 11,600 บาท (เอกสารแนบทาย 4)
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2. การเปรียบเทียบระหวางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) หวงป พ.ศ. 2561
กับแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561

คร้ังที่ 1(1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)
ตารางการเปรียบเทียบระหวางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) หวงป พ.ศ. 2561

กับแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561

ยุทธศาสตรการพัฒนา

(1)

จํานวนโครงการ/งบประมาณ
ท่ีอยูในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป

(พ.ศ. 2561 – 2564)
หวงป พ.ศ. 2561

(2)

จํานวนโครงการ/งบประมาณ
ท่ีอยูในแผนการดําเนินงาน

ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561

(หลังโอน/แกไข/เปลี่ยนแปลง
คําชี้แจง/ต้ังรายการใหม)

(3)

จํานวนโครงการตามแผนการดําเนินงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่ีดําเนินการแลว

(4)

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน รอยละ งบประมาณ รอยละ
ยุทธศาสตรท่ี 1
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
- งบรายได
- งบอุดหนุนท่ัวไป

113(160)
1

87,220,000
197,787,200

44
1

32,520,650
197,287,200

13
1

29.55
100.00

7,648,270
48,976,200

23.52
24.82

ยุทธศาสตรท่ี 2
การพัฒนาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- งบรายได
- งบอุดหนุนเฉพาะกิจ

591(108)
408

969,440,000
1,093,100,000

166
-

199,177,100
-

6
-

3.62
-

2,995,200
-

1.50
-

ยุทธศาสตรท่ี 3
การสงเสริมการทองเท่ียว
และการพาณิชย การคา
ชายแดน
- งบรายได 39(23) 45,550,000 9 2,709,200 2 22.22 595,178 21.97

ยุทธศาสตรท่ี 4
การจัดการศึกษาทองถ่ิน
- งบรายได
- งบอุดหนุนท่ัวไป

139(77)
4(35)

341,150,000
309,400,000

42
4(35)

60,366,100
715,996,380

11
4(23)

26.19
65.72

8,050,560
279,059,995

13.34
38.98

ยุทธศาสตรท่ี 5
การพัฒนาองคกร
- งบรายได 52(113) 331,505,300 19(161) 270,943,370 8(113) 42.17 75,085,174.36 27.71

รวมงบรายได (ก)

รวมงบอุดหนุนท่ัวไป (ข)

รวมงบอุดหนุนเฉพาะกิจ(ค)

รวมท้ังสิ้น (ก)+(ข)+(ค)

934(481)

5(35)

408

1,347(484)

1,774,865,300

507,187,200

1,093,100,000

3,375,152,500

280(161)

5(35)

-

316(161)

565,716,420

913,283,580

-

1,479,000,000

40(113)

5(23)

-

45(136)

14.29

65.72

-

80.01

94,374,382.36

328,036,195

-

422,410,577.36

16.68

35.92

-

52.60
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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. 2561 ท่ีดําเนินการแลว X 100
โครงการตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

4) สูตรคํานวณการเปรียบเทียบ = งบประมาณตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ท่ีดําเนินการแลวX100
งบประมาณตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

สรุปผลการเปรียบเทียบระหวางแผนพัฒนาทองถ่ินสีป่ (พ.ศ. 2561 - 2564) หวงป พ.ศ.
2561 กับแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 ครั้งท่ี 1 (1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม
2561) พบวา

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

 งบรายได โครงการ/กิจกรรมท่ีไดดําเนินการแลว จํานวน 40 โครงการ 113
กิจกรรม คิดเปนรอยละ 14.29 เปนจํานวนงบประมาณท้ังสิ้น 94,374,382.36 บาท คิดเปนรอยละ 16.68
ของจํานวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณท้ังหมดท่ีบรรจุอยูในแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2561

 งบอุดหนุนท่ัวไป โครงการ/กิจกรรมท่ีไดดําเนินการแลว จํานวน 5 โครงการ 23
กิจกรรม คิดเปนรอยละ 65.72 เปนจํานวนงบประมาณท้ังสิ้น 328,036,195 บาท คิดเปน  รอยละ 35.92
ของจํานวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณท้ังหมดท่ีบรรจุอยูในแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2561



สวนที่ 5
การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน

ตอผลการดําเนนิงาน
ขององคการบริหารสวนจังหวดัศรีสะเกษ

ประกอบดวย
 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอ

ผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวน
จังหวัดศรีสะเกษในภาพรวม

 การประเมินความพึงพอใจตอผลการ
ดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัด
ศรีสะเกษในแตละยุทธศาสตร
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การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงาน
ขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษในภาพรวม
ครั้งท่ี 1 (1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)

องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ ไดจัดทําแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลความพึงพอใจตอผล
การดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนา โดยดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตจังหวัดศรีสะ
เกษ จํานวน 22 อําเภอ หนวยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ในประเด็นตาง ๆ ดังนี้

1. การประเมินผลความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ
ในภาพรวม (ตามแบบ 3/2 ของคูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน) กองแผนและงบประมาณ ไดดําเนินการเก็บ
ขอมูลกลุมตัวอยางจากคณะกรรมการชุมชน หนวยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจในเขตจังหวัดศรีสะเกษ จํานวน
1,000 ฉบับ โดยมีผูตอบแบบสอบถามสงคืนกลับมา จํานวน 900 ฉบับ โดยแบงระดับความพึงพอใจ 3 ระดับ
คือ 1) พอใจมาก 2) พอใจ และ 3) ไมพอใจ เกณฑในการพิจารณา หากผลการประเมิน มีเกณฑการประเมินอยู
ในระดับความ พึงพอใจมาก  มีมากกวารอยละ 50 แสดงวา องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ มีการวางแผน
พัฒนาทองถ่ิน สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรม เปนไปอยางครอบคลุมทุกมิติและทุกดาน และสามารถบริหาร
จัดสรรงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จากการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการตอบแบบสอบถาม
ของประชาชน ไดคะแนนความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดในภาพรวมสรุปได
ดังนี้

ตารางแสดงผลความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษในภาพรวม

ความพึงพอใจ พอใจมาก
(รอยละ)

พอใจ
(รอยละ)

ไมพอใจ
(รอยละ)

1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 53.22 42.18 4.60
2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 64.56 30.52 4.92
3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 52.58 44.28 3.14
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ 63.15 33.45 3.40
5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 66.48 31.82 1.70
6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 76.52 20.14 3.34
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน

ในทองถ่ิน
72.98 25.20 1.82

8) การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน 75.20 23.35 1.45
9) ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 71.34 27.15 1.51

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในภาพรวม 66.23 30.90 2.87

หมายเหตุ : กลุมเปาหมายคือประชาชนหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม



29

แผนภูมิแสดงระดับความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษในภาพรวม
องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

ครั้งท่ี 1 (1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)
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ระดับความพึงพอใจของประชาชน
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แผนภูมิแสดงระดับความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษในภาพรวม
องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

ครั้งท่ี 1 (1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)
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แผนภูมิแสดงระดับความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษในภาพรวม
องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

ครั้งท่ี 1 (1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)

ระดับความพึงพอใจของประชาชน
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2. การประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ
ในแตละยุทธศาสตร (ตามแบบ 3/3 ของคูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน) โดยไดดําเนินการเก็บขอมูลกลุมตัวอยางจาก
คณะกรรมการชุมชน หนวยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจในเขตจังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 1,000 ฉบับ โดยผูตอบ
แบบสอบถามสงคืนกลับมา จํานวน 825 ฉบับ โดยประเมินความพึงพอใจในการดําเนินงานตามยุทธศาสตรในแต
ละดาน ตามหัวขอการประเมิน 8 หัวขอ แตละหัวขอมีคะแนนเต็ม 10 คะแนน ดังนี้

ตารางแสดงผลความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ
ในแตละยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

หัวขอการประเมิน คะแนน
(10 คะแนน)

1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 10
2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 8
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความเห็นในโครงการ/กิจกรรม 9
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ 8
5. มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 10
6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 10
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนใน

ทองถ่ิน
10

8. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 9

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

หัวขอการประเมิน คะแนน
(10 คะแนน)

1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 9
2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 10
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความเห็นในโครงการ/กิจกรรม 9
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ 8
5. มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 9
6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 9
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนใน

ทองถ่ิน
10

8. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 9
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หัวขอการประเมิน คะแนน
(10 คะแนน)

1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 8
2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 9
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ 9
5. มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 10
6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 10
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนใน

ทองถ่ิน
8

8. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8

ยุทธศาสตรท่ี 4 การจัดการศึกษาทองถิ่น

หัวขอการประเมิน คะแนน
(10 คะแนน)

1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 8
2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 9
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ 8
5. มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 9
6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 9
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนใน

ทองถ่ิน
8

8. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8

ยุทธศาสตรท่ี 3 การสงเสริมการทองเท่ียวและการพาณิชย การคาชายแดน
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ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาองคกร

หัวขอการประเมิน คะแนน
(10 คะแนน)

1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 9
2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 9
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ 9
5. มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 10
6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 10
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนใน

ทองถ่ิน
9

8. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 9

ตารางสรุปผลความความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ
ในแตละยุทธศาสตร

ยุทธศาสตร คะแนน
(10 คะแนน)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต 9.25
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 9.13
3. ยุทธศาสตรการสงเสริมการทองเท่ียวและการพาณิชย

การคาชายแดน 8.75

4. ยุทธศาสตรการจัดการศึกษาทองถ่ิน 8.38
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกร 9.13

คาเฉลี่ยรวม 8.93
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สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)
องคการบริหารสวนจังหวดัศรีสะเกษ

หวงป พ.ศ. 2561 คร้ังที่ 1 (1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)
ปรากฏดังนี้

ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ ไดมุงเนนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถ่ิน

ท่ีสอดคลองกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรม เสริมสรางสุขภาพ ดํารงชีวิตไดอยางปลอดภัย และสงเสริมศักยภาพการดูแล
สุขภาพรางกาย สุขภาพจิต ทําใหประชาชนในทองถ่ินมีสภาพดํารงชีวิตท่ีดีข้ึนและยั่งยืน ดานอาชีพ ไดมีการ
สงเสริมโครงการดานฝกอบรม เพ่ิมความรู ทักษะ พัฒนาผลิตภัณฑ โดยใชวัสดุในทองถ่ิน และจัดหาเครื่องมือและ
อุปกรณในการผลิตท่ีจําเปน ตลอดจนสงเสริมการตลาดในการจําหนายสินคา OTOP เพ่ือเปนการเพ่ิมรายไดใหกับ
ครอบครัวและลดปญหาการวางงานของประชาชนในทองถ่ิน และยังเปนเปนการสงเสริมและพัฒนาใหชุมชนและ
สังคม เกิดความเขมแข็ง สรางความสามัคคี สงผลตอการดํารงชีวิตอยูรวมกันในชุมชนใหมีความสงบสุขท้ังชุมชน
ตลอดจนยังเปนการสงเสริมและพัฒนาคนใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิตใหมีคุณภาพ

ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ  ดําเนินโครงการ/กิจกรรม กอสราง ปรับปรุง ถนน สะพาน

ฝาย การไฟฟาเพ่ือการเกษตร แหลงน้ํา อุปโภค บริโภค สาธารณูปการตางๆ ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนในทองถ่ินโดยภาพรวมปรากฏวาประชาชนมีความพึงพอใจในเกณฑท่ีดี  ทําใหการคมนาคมและขนสง
ไดรับความสะดวก  ชวยใหประชาชนในทองถ่ินสัญจรไป-มา ไดอยางสะดวก และรวดเร็ว   สงผลใหเกษตรกรไดรับ
ประโยชนจากโครงการ และพัฒนาทองถ่ินใหมีความเจริญเปนชุมชนนาอยู นาอาศัย ตามสภาพแวดลอมท่ี
เหมาะสมของแตละพ้ืนท่ีสงผลใหคนในทองถ่ินมีสภาพชีวิตท่ีดี

ยุทธศาสตรท่ี 3 การสงเสริมการทองเท่ียวและการพาณิชย การคาชายแดน
องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ ไดสงเสริมการพัฒนาการทองเท่ียว การเศรษฐกิจ การคา

ชายแดน ในฐานะเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดใหญ มีศักยภาพและความพรอม จึงไดสงเสริมการ
ทองเท่ียวและพัฒนา ฟนฟูแหลงทองเท่ียวใหมีความสวยงาม เพ่ือกระตุนระบบเศรษฐกิจของจังหวัด สงเสริม
สนับสนุน       ในดานการคา การลงทุน ชายแดน เปนการเพ่ิมชองทางในการกระจายสินคาและเพ่ิมรายไดใหกับ
ผูคาของจังหวัด
ศรีสะเกษและประเทศใกลเคียง ผลประเมินความพึงพอใจของประชาชนในทองถ่ินปรากฏวาอยูในเกณฑท่ีดี
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ยุทธศาสตรท่ี 4 การจัดการศึกษาทองถิ่น
องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ ไดใหความสําคัญในดานการศึกษาเพ่ือยกระดับดาน

การศึกษาใหไดมาตรฐาน ไดสงเสริมการจัดการศึกษาทองถ่ินไดมาตรฐานและการมีสวนรวมของสถานศึกษา
ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 39 แหง และสถานศึกษาอ่ืนในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ใหมี
แหลงเรียนรูชุมชน โดยมีการดําเนินโครงการจัดตั้งศูนยการเรียนรูจังหวัดศรีสะเกษ (Sisaket Knowledge ParK)
เปนศูนยการเรียนรูใหประชาชนไดศึกษาคนควาหาความรู และใชเวลาวางใหเกิดประโยชน นอกจากนี้ยังได
สนับสนุนสํานักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เพ่ือยกระดับการศึกษาใหไดมาตรฐาน สงเสริมการศึกษาตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งผลจากการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในทองถ่ินในภาพรวมผลปรากฏวา
ประชาชนมีความพึงพอใจอยูในเกณฑท่ีดี

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาองคกร
องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ ไดสงเสริมพัฒนาทักษะตางๆ ใหกับบุคลากรในสังกัดเพ่ือให

พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานใหเปนไปตามข้ันตอน ระเบียบ กฎหมาย การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
องคกรโปรงใสตรวจสอบได และจัดหาวัสดุ/อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงานใหเพียงพอ สามารถ
พัฒนางานในหนาท่ีไดอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ มีการใหบริการประชาชนภายในสํานักงานและบริการเคลื่อนท่ี
นอกสํานักงาน เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษไดดียิ่ง ซึ่งผลจากการประเมินความ
พึงพอใจของประชาชนในทองถ่ินในภาพรวมผลปรากฏวาประชาชนมีความพึงพอใจอยูในเกณฑท่ีดี
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