รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๑
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๒)

กองแผนและงบประมาณ
ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลฯ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

ก

สารบัญ
หน้า
สารบัญ

ก

ส่วนที่ ๑ : บทนา
ความสาคัญของการติดตามและประเมินผล
วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

๑-๔
๑
๑
๒
๔
๔

ส่วนที่ ๒ : การติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
การวางแผนพัฒนา
การจัดทางบประมาณ

๕-๙
๕
๕
๘
๙

ส่วนที่ ๓ : การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒

๑๐-๒๕
แบบที่ ๑ แบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑๔

ภาคผนวก

ส่วนที่ ๑
บทนา
ความสาคัญของการติดตามและประเมินผล
การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกัน
มีจุด หมายไม่เหมื อนกัน แต่กระบวนการทั้ งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพั นธ์ กัน และเมื่อนาแนวคิ ดและ
หลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม
จะช่วยให้ ผู้บริหารท้ องถิ่น สามารถกากับดูแ ล ทบทวน และพัฒ นางาน พั ฒ นาท้ องถิ่น ตามแผนงาน
โครงการได้อ ย่างมีป ระสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมิ นผลแผนพัฒ นาท้ องถิ่นสี่ ปี
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสาคัญ ดังนี้
๑. ผลการปฏิบั ติงานของผู้รับ ผิดชอบแต่ ละแผนงานโครงการเพื่ อการพั ฒ นาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ตรวจสอบดูว่าแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ
ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้หรือไม่อย่างไร
๓. ผลการดาเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่เพียงใด
มีปั ญ หาอุ ปสรรคอะไรบ้ าง ทั้งในด้านการจัดทาแผนพั ฒ นาท้ องถิ่น การดาเนินการตามแผนงานและ
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและขั้นตอนต่างๆ ในการดาเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
๔. ความสาคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสาคัญในการทดสอบผล
การดาเนิ นงานตามภารกิจขององค์ การบริห ารส่วนจั งหวัด นครปฐมว่าด าเนิ น การได้ตามเป้าหมายที่
กาหนดไว้หรือไม่ ทาให้ทราบและกาหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะ
ท าให้ ท ราบถึ ง จุ ด แข็ ง (Strengths) จุ ด อ่ อ น (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) ปั ญ หาหรื อ
อุปสรรค (Threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจ
เกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สภาพพื้ นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนาไปสู่การปรับปรุงแผนงานโครงการ
พัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของ
ประชาชนในจังหวัดนครปฐม
วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
๑. เพื่อตรวจและติดตามผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมว่ามี
การปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการ
๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดาเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กาหนดไว้
สภาพผลการดาเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กาหนดไว้
๓. เพื่อให้ได้ข้อมูลผลการดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรคการดาเนินงานตามโครงการใน
แผนพัฒ นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และแผนการ
ดาเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒

-๒-

๔. เพื่ อทราบข้อ เสนอเพื่ อ นาไปปรับ ปรุงการดาเนิ นงานของโครงการตามแผนพั ฒ นา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น
ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๙ กาหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ ดังนี้ (๑) กาหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒)
ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น พร้อ มทั้ งประกาศผลการติ ดตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
ให้ ป ระชาชนในท้ อ งถิ่ น ทราบในที่ เปิ ด เผยภายในสิ บ ห้ าวัน นั บ แต่ วัน รายงานผลและเสนอความเห็ น
ดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดื อ นธั น วาคมของทุ ก ปี (๔) แต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการหรื อ คณะท างานเพื่ อ ช่ ว ยปฏิ บั ติ ง านตามที่
เห็นสมควร
๑. การดาเนินการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น มี จ านวน ๑๑ คน
ประกอบด้วย
๑.๑ สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จานวน ๓ คน
๑.๒ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จานวน ๒ คน
๑.๓ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จานวน ๒ คน
๑.๔ หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จานวน ๒ คน
๑.๕ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จานวน ๒ คน
คณะกรรมการติด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ องถิ่ นขององค์ การบริห ารส่ วน
จังหวัดนครปฐมต้องดาเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้
๑. ประชุมเพื่อกาหนดกรอบแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์ ก ารบริห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครปฐม โดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิ ธีก าร และห้ ว งเวลาให้
เหมาะสม
๒. ดาเนินการติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ
และห้วงเวลาที่กาหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นา
ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดาเนินการต่อไป

-๓-

๒. การกาหนดแนวทางและวิธีการ
คณะกรรมการติด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ องถิ่ นขององค์ การบริห ารส่ วน
จังหวัดนครปฐมได้กาหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกาหนดแนวทางและวิธีการสาหรับการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ดังนี้
๒.๑ ติดตามความคืบหน้าการดาเนินงานโดยวิธีการติดตามภายใน โดยได้แจ้งให้ส่วน
ราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม รายงานผลความก้าวหน้าในการดาเนินงานการใช้
จ่ายงบประมาณ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วนา
ข้อมูลมาประมวลวิเคราะห์ สรุปผลรายงานให้ผู้บริหารและส่วนราชการในสังกัดทราบ เพื่อให้ผู้บริหารได้
พิจารณาต่อไป
๒.๒ ติดตามความคืบหน้าการดาเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นผ่านระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้ จ่ายงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ทางระบบอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ซึ่งเป็นการรายงานความคืบหน้าในการดาเนินแผนงาน/โครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปี ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๒.๓ ติดตามความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ในพื้นที่ปฏิบัติ
จริง ร่วมกับคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ปี
ละ ๑ – ๒ ครั้ง ตามความเหมาะสม
๒.๔ รายงานตามแบบแผนพั ฒ นาท้ องถิ่น เป็ น การรายงานให้ ผู้ เกี่ ยวข้ องทราบโดย
รายงานตามแบบที่กาหนดไว้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการ
หนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
๒.๕ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอ
ความเห็ น ซึ่ งได้ จ ากการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ขององค์ ก ารบริห ารส่ วนจั งหวั ด
นครปฐมต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมโดยอย่างน้อยปีละหนึง่ ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
๓. การรายงานผล
คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาขององค์ การบริห ารส่วนจั งหวั ด
นครปฐมมี อ านาจหน้ าที่ ในการรายงานผลและเสนอความเห็ น ซึ่งได้จ ากการติด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดยอย่างน้อยปีละหนึง่ ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

-๔-

เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
๑. แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และเพิ่มเติม
ฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ / เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
๒. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.๒๕๖๒
๓. แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
๔. ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e – Plan)
๕. แบบรายงานตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทาและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
การติ ด ตามและประเมิ น ผลมี ป ระโยชน์ ที่ ส าคั ญ คื อ การน าไปใช้ แ ก้ ไขปั ญ หาต่ า งๆ
ระหว่างดาเนินโครงการ รองลงมาคือนาไปใช้สาหรับวางแผนการจัดทาแผนพัฒ นาท้องถิ่นในอนาคต
ประโยชน์ต่างๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้
๑. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ดาเนินการตามโครงการซึ่งจะทาให้วิธีการปฏิบัติดาเนินการไปแนวทางเดียวกัน
๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทาให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและ
การดาเนิน การตามโครงการพั ฒ นาท้ องถิ่น มีปัญ หาทาให้ สามารถแก้ไขได้ ทุกจุด ตรงเป้ าหมายอย่าง
ทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
๓. สามารถเก็บ รวบรวม วิเคราะห์ ข้อ มู ลต่ างๆ ที่ เกี่ย วกับ รายละเอีย ด ความต้ อ งการ
สภาพปัญหาต่างๆ ที่จะนาไปจัดทาเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนาเสนอโครงการในเชิงสถิ ติหรือ
ข้อมูลที่เป็นจริงทาให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ
๔. ข้อมูลรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพั ฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ส่วนที่ ๒
การติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยการจั ด ท าแผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๙ (๓) กาหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า
วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดัง กล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
การติด ตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ประจาปี
๒๕๖๒ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ประเมิ น ผลการด าเนิ น งานขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั งหวั ด นครปฐม
สามารถดาเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ และการกาหนดแผนสามารถตอบสนองต่อการทางาน เพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสาเร็จของแผนได้ โดยประเมินตนเองในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาหลังจากที่ได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา การประเมินผลการนาแผนพัฒนาไปสู่การ
ปฏิบัติ โดยการเปรียบเทียบระหว่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ห้วงปี ๒๕๖๒ กับ
แผนด าเนิ น งานประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่ อ ให้ ได้ ข้ อ มู ล ที่ มี ค วามถู ก ต้ อ งใกล้ เคี ย ง ส าหรับ ใช้ ในการ
ประเมินผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการ
ทางานในปีต่อไป
วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
"เมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย ก้าวไกลการศึกษา
สิ่งแวดล้อมงามตา พัฒนาการท่องเที่ยว"
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กลยุทธ์
๑.๑ พัฒนาการศึกษา ส่งเสริมระบบการศึกษา และสนับสนุนสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมทาง
การศึกษาเพื่อการศึกษาตลอดชีวิตสู่ประเทศไทย ๔.๐
๑.๒ ส่งเสริมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศานุวงศ์ งานราชพิธี และงานรัฐพิธี
๑.๓ ส่งเสริม สนับสนุน แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ และศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
๑.๔ ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ และการปฏิบัติด้านคุณธรรมทางศาสนา จริยธรรม
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
๑.๕ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น และศาสนาสถาน
๑.๖ ส่งเสริม สนับสนุน การเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม

-๖-

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
กลยุทธ์
๒.๑ พัฒนา ส่งเสริม และฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชน
๒.๒ ส่งเสริม และสนับสนุนการผลิต/ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ ผลิตภัณฑ์ชุมชน
และอุตสาหกรรม SME
๒.๓ ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒.๔ ส่งเสริมการพัฒนาพลังงาน พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน
๒.๕ ส่งเสริม สนับสนุนการกระจายสินค้า พัฒนาเส้นทางการขนส่งผลิตผลทางการเกษตร
เกษตรอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรม
๒.๖ ส่งเสริม พัฒนา การดาเนินงานตามโครงการพระราชดาริ
๒.๗ ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมสู่ประเทศไทย ๔.๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
กลยุทธ์
๓.๑ ส่งเสริม สนับสนุนกีฬาและนันทนาการ
๓.๒ ส่งเสริม สนับสนุนกิจการสาธารณสุข
๓.๓ ป้องกัน ต่อต้าน และแก้ไขปัญหายาเสพติด
๓.๔ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสังคม และงานสวัสดิการสังคม
๓.๕ การป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
๓.๖ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาประสิทธิภาพในการบรรเทาสาธารณภัย
๓.๗ เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน
๓.๘ การเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคม และความสามัคคี ตามปณิธานพ่อหลวง
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
กลยุทธ์
๔.๑ พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน พลังงานทดแทน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การจัดการขยะ
การลดปริมาณขยะ และมลภาวะ
๔.๒ บารุงรักษาแม่น้าลาคลอง แหล่งน้าต่าง ๆ และการป้องกันน้าท่วม และน้าเสีย
๔.๓ การดูแลรักษา และพัฒนาที่สาธารณะ
๔.๔ พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ
๔.๕ พัฒนา ส่งเสริม พื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่
๔.๖ การเตรียมความพร้อมในการรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ

-๗-

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
กลยุทธ์
๕.๑ พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(Good Governance) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และส่งเสริม
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
๕.๒ ส่งเสริมธรรมาภิบาล การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการ
๕.๓ ส่งเสริมสวัสดิการแก่ผู้บริหาร และผู้ช่วยเหลือ อปท. สมาชิกสภา อปท. ข้าราชการ ลูกจ้าง
พนักงานจ้าง
๕.๔ ปรับปรุง พัฒนาขีดสมรรถนะและวัฒนธรรมการทางานของบุคลากร
๕.๕ สนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรับปรุง และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช้
และอาคารสถานที่
๕.๖ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการท้องถิ่น
๕.๗ สนับสนุน ส่งเสริมการดาเนินงานพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ กระบวนการยุติธรรม
และการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ
กลยุทธ์
๖.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า เส้นทางจักรยาน ท่อระบายน้า
ท่าเทียบเรือ ระบบการจัดการขยะ ระบบบาบัดน้าเสีย และซ่อมแซมปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภคที่ได้รับความเสียหาย
๖.๒ พัฒนาระบบจราจร และการคมนาคมขนส่ง
๖.๓ พัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา และระบบโทรคมนาคม
๖.๔ ส่งเสริม สนับสนุน การจัดทาผังเมือง ผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ และป้องกันการบุกรุกที่
สาธารณประโยชน์
๖.๕ พัฒนาแหล่งน้าคูคลอง และระบบชลประทาน เพื่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตร และอื่น ๆ

-๘-

การวางแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ –
๒๕๖๔) เมื่ อวัน ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐, ประกาศใช้ แผนพั ฒ นาท้ องถิ่ น สี่ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑, ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ –
๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑, ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑, และประกาศใช้
แผนพัฒ นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม
๒๕๖๑ โดยได้บรรจุโครงการที่จะดาเนินการรวม ๒,๘๙๖ โครงการ งบประมาณ ๑๒,๔๗๒,247,901 บาท
สามารถจาแนกได้ ดังนี้
ยุทธศาสตร์
ด้านการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
และการ
ท่องเที่ยว
ด้านการบริหาร
จัดการที่ดี
ด้านการบริการ
สาธารณะ
ผ.๐๘ บัญชี
ครุภณ
ั ฑ์
รวม

๒๕๖๑
จานวน งบประมาณ

๒๕๖๒
จานวน งบประมาณ

๒๕๖๓
จานวน งบประมาณ

๒๕๖๔
จานวน งบประมาณ

๒๓

๘๔,๐๕๐,๐๐๐

๒๘

๑๐๑,๒๖๕,๒๐๐

๒๖

๘๐,๗๕๐,๐๐๐

๒๖

๘๐,๗๕๐,๐๐๐

๓๕
๖๒

๑๙๐,๕๐๐,๐๐๐
๗๑,๐๕๙,๐๐๐

๓๘
๗๒

๑๔๔,๖๖๖,๐๐๐
๖๐,๕๔๗,๒๐๐

๓๕
๗๐

๑๘๓,๒๖๖,๐๐๐
๕๔,๖๙๗,๒๐๐

๓๖
๗๐

๑๗๗,๖๐๖,๔๒๐
๕๔,๖๙๗,๒๐๐

๕๒

๑๒๐,๒๘๙,๐๐๐

๕๓

๙๑,๓๗๖,๐๐๐

๕๐

๘๗,๗๑๖,๐๐๐

๔๘

๘๓,๗๗๖,๐๐๐

๕๓

๑๑๙,๓๓๒,๐๐๐

๕๕

๑๐๖,๖๙๕,๐๐๐

๕๓

๘๕,๘๖๗,๐๐๐

๕๓

๘๕,๘๖๗,๐๐๐

๖๙๗ ๓,๙๓๓,๔๖๕,๓๕๘ ๓๘๘ ๒,๓๔๙,๘๐๙,๖๖๐ ๓๔๙ ๒,๐๙๕,๘๐๕,๕๐๐ ๓๐๕ ๑,๘๖๙,๐๙๐,๘๖๓
๔๕

๒๔,๗๙๙,๒๐๐

๙๑

๕๖,782,700

๔๔

๔๕,๖๑๑,๐๐๐

๓๙

๓๒,๑๑๑,๔๐๐

๙๖๗ ๔,๕๔๓,๔๙๔,๕๕๘ ๗๒๕ ๒,๙๑๑,141,760 ๖๒๗ ๒,๖๓๓,๗๑๒,๗๐๐ ๕๗๗ ๒,๓๘๓,๘๙๘,๘๘๓

-๙-

การจัดทางบประมาณ
องค์ ก ารบริห ารส่ ว นจั งหวั ด นครปฐม ได้ ป ระกาศใช้ ข้ อ บั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ่ ายประจาปี
๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยมีจานวนโครงการและงบประมาณที่บรรจุอยู่ในข้อบัญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.๒๕๖๒ จานวน ๒43 โครงการ งบประมาณ ๖๓๑,๔25,๔๔๔ บาท
สามารถจาแนกได้ ดังนี้
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ
ผ.๐๘ บัญชีครุภัณฑ์
รวม

โครงการ
1๒
๑๑
1๗
๙
๑9
๑๐๐
๗๕
๒43

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ
๓,๘๖๐,๐๐๐
๑๐๒,๙๑๖,๐๐๐
๑๓,๓๑๐,๐๐๐
๓,๕๐๐,๐๐๐
๔๒,321,๐๐๐
๔๒๖,๑๔๔,๓๔๔
๓๙,๓๗๔,๑๐๐
๖๓๑,๔25,๔๔๔

ส่วนที่ ๓
การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้ดาเนินการติดตามผลการดาเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐม ตามแนวทางของคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทาและแปลงแผนไปสู่การ
ปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
แบบที่ ๑ แบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการประเมิน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

การดาเนินการ
มี
ไม่มี


๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี



๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ



๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี



ผลการประเมิน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ตามคาสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม ที่ ๗๓๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕
กันยายน ๒๕๖๑
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐม ได้มีการประชุม
เพื่อให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ มีการ
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จานวน
๓ ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ ๑ :วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๒ :วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๓ :วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐม ตามคาสั่ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ที่ ๗๓๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ กันยายน
๒๕๖๑

- ๑๑ ประเด็นการประเมิน
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

ส่วนที่ ๒ การจัดทาแผนการพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญของ
ท้องถิ่นมาจัดทาฐานข้อมูล

การดาเนินการ
ผลการประเมิน
มี
ไม่มี

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม ได้มีประชุมเพื่อ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๑๑
มกราคม ๒๕๖๐

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐมและประชาคม
ท้องถิ่นได้พิจารณาเห็นชอบ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ ๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม
๒๕๖๐


๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดทาแผน



๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)
เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น



๑๐. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการ
พัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของ
ท้องถิ่น



องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ได้มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหา/
ความต้องการสาคัญมาจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น เมื่อคราวจัดเวที
ประชาคมท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๒๒
พฤศจิกายน ๒๕๕๙
การจัดเวทีประชาคมท้องถิ่น ระดับ
จังหวัด มีการคัดเลือกประชาคม
ท้องถิ่นของแต่ละอาเภอ เป็นตัวแทน
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
เสนอปัญหา/ความต้องการเพื่อจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๒๐
กรกฎาคม ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาสและอุปสรรค (SWOT)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ได้กาหนดวิสัยทัศน์ คือ "เมืองน่าอยู่
ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหาร
ปลอดภัย ก้าวไกลการศึกษา
สิ่งแวดล้อมงามตา พัฒนาการ
ท่องเที่ยว"

- ๑๒ ประเด็นการประเมิน
๑๑. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการ
พัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด กลุ่มจังหวัด
๑๒. มีการกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน
๑๓. มีการกาหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
๑๔. มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนว
ทางการพัฒนา
๑๕. มีการกาหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของจังหวัดกลุ่มจังหวัด
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี

๑๗. มีการจัดทาบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี

การดาเนินการ
ผลการประเมิน
มี
ไม่มี

วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
นครปฐม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
มีกาหนดจุดมุ่งหมายการพัฒนา ที่
ชัดเจน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
มีกาหนดเป้าประสงค์ของ การพัฒนา
ท้องถิ่น แสดงไว้ในแบบ ยท.๐๒

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
มีกาหนดยุทธศาสตร์ ๖ ยุทธศาสตร์
๓๙ กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐมมีความสอดคล้อง
และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด
นครปฐม ดังที่แสดงไว้ใน ยท.๐๑

องค์การบริหารส่วนจงหวัดนครปฐม
อนุมัตแิ ผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๑๓
มกราคม ๒๕๖๐ และประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ ๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม
๒๕๖๐

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม มีการจัดทาบัญชี
โครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๑) บัญชี
ประสานโครงการพัฒนา (แบบ ผ.
๐๒) และบัญชีสรุปโครงการพัฒนา
(แบบ ผ.๐๓)

- ๑๓ ประเด็นการประเมิน
๑๘. มีการกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

๑๙. มีการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่

การดาเนินการ
ผลการประเมิน
มี
ไม่มี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม มีการกาหนดรูปแบบการ
ติดตามและประเมินผลแผนแผนพัฒนา
ตามแบบประเมินการติดตามและ
ประเมินผลได้แก่
(๑) แบบกากับการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
(๒) แบบติดตามผลการการดาเนินงาน
(๓) แบบติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินโครงการ
(๔) แบบประเมินความพึงพอใจ

มีการจัดทาและทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่นทุกปี

หน้าที่ 14 - 25
เอกสารเพิ่มใน Excel
แบบที่ 2 , 2.1

