รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
ประจำปี ๒๕๖๓

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

สารบัญ
หน้ า
สารบัญ

ก

ส่วนที่ ๑ : บทนำ
ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล
วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

๑-๓
๑
๒
๒
๓
๓

ส่วนที่ ๒ : การติดตามแผนพัฒนาการศึกษา
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
การวางแผนพัฒนา
การจัดทำงบประมาณ

๔-๘
๔
๔
๖
๘

ส่วนที่ ๓ : การประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

๙-๑๖
๙
๑๖

ส่วนที่ ๔ : การประเมินผลความพึงพอใจการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๑๗-๒๔

ส่วนที่ ๕ : สรุปผลและข้อเสนอแนะ
สรุปผลการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ
สรุปผลการติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น

๒๕-๒๖
๒๕
๒๕
๒๖

ภาคผนวก
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ ๓ / ๒๕๖๓
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ ๑๑ / ๒๕๖๓
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีฯ

ส่วนที่ ๑
บทนำ
ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล
การติ ด ตาม (Monitoring) และการประเมิ น (Evaluation) เป็ น กระบวนการที ่ แ ตกต่ า งกั นมี
จุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตาม
และประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น
สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จึงเป็นการ
ติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้
๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมตรวจสอบดูว่าแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้าน
ปริมาณและคุณภาพ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร
๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการ
พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และขั้ นตอนต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการ
ดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือ ไม่
ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒ นาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุด แข็ง
(Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (Threats) ของแผนพัฒ นา
การศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานโครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้
ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในจังหวัดนครปฐม

-๒วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
๑. เพื่อตรวจและติดตามผลการดำเนินงานด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐมว่ามีการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีคุณภาพในการ
บริหารจัดการ
๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้สภาพผลการ
ดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมตามภารกิจที่ได้
กำหนดไว้
๓. เพื่อให้ได้ข้อมูลผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนา
การศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และแผนการดำเนินงานองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
๔. เพื่อทราบข้อเสนอเพื่อนำไปปรับปรุงการดำเนินงานของโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐม ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น
ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
๑. การดำเนินการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มีอำนาจหน้าที่ในการติดตาม
และประเมินผลการนำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมไปสู่
การปฏิบัติ โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
๑.๑ กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลฯ
๑.๒ ดำเนินการติดตามและประเมินผลฯ
๑.๓ รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลฯ ต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เพื่อประกาศผลการติดตามและประเมินผลฯ ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อย
ปีงบประมาณละ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน
๑.๔ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
๒. การกำหนดแนวทางและวิธีการ
คณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้กำหนดแนวทางวิธีการใน
การติดตามและประเมินผล โดยประเมินผลสำเร็จเป็นรายโครงการว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด
หรือไม่ เพื่อจะได้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น สำหรับนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดแนวทางในการ
แก้ไขปัญหา
๓. การรายงานผล
คณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมมีอำนาจหน้าที่ในการรายงาน
ผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาต่อผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลฯ ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีงบประมาณละ ๑ ครั้ง ทั้งนี้
ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน

-๓–
เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
๑. แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
๒. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
๓. แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
๔. แบบรายงานตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญ คือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างดำเนิน
โครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ ดังนี้
๑. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดทำแผนพัฒ นาการศึกษาและการ
ดำเนินการตามโครงการซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน
๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาการศึกษาและการ
ดำเนินการตามโครงการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมมีปัญหาทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด
ตรง
เป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
๓. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหา
ต่างๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อนำเสนอโครงการในเชิง
สถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริงทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่ วยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ
๔. ข้อมูลรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๕๒๓๒ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ ๒
การติดตามแผนพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
อาศัยอำนาจตามข้อ ๕ แห่ง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม, ข้อ ๕ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้
และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๕๒๓๒ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
การศึกษาขององค์กรปกครองส่ว นท้อ งถิ่น และสถานศึ กษาในสัง กัด องค์กรปกครองส่ว นท้อ งถิ่น กำหนดให้
คณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริห ารส่ว นจังหวัดนครปฐมมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาต่อผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลฯ ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีงบประมาณละ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน
วิสัยทัศน์
นครแห่งคุณภาพการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม เลิศล้ำการกีฬาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
๑.๑ พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและเป็นธรรมกับผู้เรียน
และมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
๑.๒ พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ รวมทั้งค่านิยม ๑๒ ประการ
๑.๓ ส่งเสริม สนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา นวัตกรรมทางการศึกษา
แหล่งเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้ เพื่อการศึกษาตลอดชีวิต
๑.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อความเป็นเลิศด้านการดนตรี กีฬา ค่ายคุณธรรม
จริยธรรม ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ
๑.๕ ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านประสบการณ์ ทักษะ และเจตคติการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้มีความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น
๑.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายทางการศึกษาที่เข้มแข็งทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น
๒.๑ ส่งเสริมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์
ในวโรกาสต่างๆ รวมทั้งกิจกรรมรัฐพิธี
๒.๒ ส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่พระพุทธศาสนา การปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม
จารีตประเพณีอันดีงานของไทยการจัดงานมหาธีรราชเจ้ารำลึก งานมหกรรมวัฒนธรรมจังหวัด งานวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ฯลฯ
๒.๓ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การทำนุ บ ำรุง พระพุ ท ธศาสนา อนุ ร ั ก ษ์ ศ ิ ล ปวั ฒ นธรรมโบราณสถาน
โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น และศาสนสถานเพื่อความยั่งยืนสู่ชุมชน
๒.๔ ส่งเสริม สนับสนุน การเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในครอบครัวสถานศึกษา และชุมชนให้คนไทยมี
ค่านิยม ๑๒ ประการ
๒.๕ ส่งเสริม สนับสนุน สร้างแหล่งเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่ชุมชน และช่องทางการ
รับรู้ข่าวสาร
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้ า นดนตรี กีฬา และการท่องเที่ยว
๓.๑ พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดแข่งกีฬาโรงเรียน กลุ่มโรงเรียน ชุมชน อำเภอ จังหวัด เพื่อให้
เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้มีพื้นที่ได้เล่นกีฬา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และจัดค่ายกีฬาห่างไกล ยาเสพ
ติด และ กิจกรรมนันทนาการ
๓.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมด้านกีฬา ดนตรี ศิลปะ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เพื่อการลดเวลาเรียนรู้สำหรับนักเรียนในทุกระดับชั้น
๓.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะด้านดนตรีสู่การเป็นนักดนตรีอาชีพ
๓.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐมให้นักเรียนได้เรียนรู้
เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เป็นมัคคุเทศก์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๔.๑ พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดนครปฐม สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตตามแนวทางหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๔.๒ จัดทำสื่อเทคโนโลยี เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดนครปฐมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และ
อาชีพ ประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔.๓ พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สังคมอาเซียน
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
๕.๑ สนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรับปรุง และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช้ และ
อาคารสถานที่
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การวางแผนพัฒนา
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒ นธรรม องค์การบริห ารส่ว นจังหวัดนครปฐมได้ประกาศใช้
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๙ เมษายน
โดยได้บรรจุโครงการที่จะดำเนินการ รวม ๑๙๙ โครงการ งบประมาณ ๕๐๐,๘๖๕,๒๐๐
บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

-๗ยุทธศาสตร์

ด้านการศึกษา
ด้านศาสนา วัฒนธรรม
และประเพณีท้องถิ่น
ด้านดนตรี กีฬา และการ
ท่องเที่ยว
ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการบริหารจัดการที่ดี
รวมทั้งสิ้น

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
จำนวน
งบประมาณ
โครงการ
๑๐
๖๔,๕๕๐,๐๐๐
๑๓
๒๐,๘๐๐,๐๐๐

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
จำนวน
งบประมาณ
โครงการ
๑๒
๖๖,๔๖๕,๒๐๐
๑๕
๓๕,๖๐๐,๐๐๐

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ
โครงการ
โครงการ
๑๓
๖๘,๓๕๐,๐๐๐
๑๓
๖๘,๓๕๐,๐๐๐
๑๕
๑๕,๙๐๐,๐๐๐
๑๕
๑๕,๙๐๐,๐๐๐

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
จำนวน
งบประมาณ
โครงการ
๑๓
๕๓,๓๕๐,๐๐๐
๑๕
๑๕,๙๐๐,๐๐๐

๕

๑๐,๒๐๐,๐๐๐

๕

๑๐,๒๐๐,๐๐๐

๕

๑๐,๒๐๐,๐๐๐

๕

๑๐,๒๐๐,๐๐๐

๕

๑๐,๒๐๐,๐๐๐

๔

๔,๗๐๐,๐๐๐

๕

๓,๒๐๐,๐๐๐

๕

๓,๒๐๐,๐๐๐

๕

๓,๒๐๐,๐๐๐

๕

๓,๒๐๐,๐๐๐

๓
๓๕

๑,๔๐๐,๐๐๐
๑๐๑,๖๕๐,๐๐๐

๔
๔๑

๑,๖๐๐,๐๐๐
๑๑๗,๐๖๕,๒๐๐

๓
๔๑

๑,๔๐๐,๐๐๐
๙๙,๐๕๐,๐๐๐

๓
๔๑

๑,๔๐๐,๐๐๐
๙๙,๐๕๐,๐๐๐

๓
๔๑

๑,๔๐๐,๐๐๐
๘๔,๐๕๐,๐๐๐
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การจัดทำงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๒ โดยมีจำนวนโครงการและงบประมาณด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมที่
บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๙ โครงการ งบประมาณ ๓,๖๖๑,๓๐๐
บาท สามารถจำแนกได้ ดังนี้
ยุทธศาสตร์
ด้านการศึกษา
ด้านศาสนา วัฒนธรรม และ
ประเพณีท้องถิ่น
ด้านดนตรี กีฬา และการท่องเที่ยว
ด้ า นภู ม ิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ ่ น ตามหลั ก
เศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการบริหารจัดการที่ดี
รวม

๙

โครงการ
๓
๓

งบประมาณตามข้อบัญญัติ
๒,๘๐๐,๐๐๐
๖๕๐,๐๐๐

๑
-

๒๐๐,๐๐๐
-

๒

๑๑,๓๐๐
๓,๖๖๑,๓๐๐

ส่วนที่ ๓
การประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
แบบที่ ๑ แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
คำชี้แจง : แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน ปีละ ๑ ครั้ง
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา
๑. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
ยุทธศาสตร์

ด้านการศึกษา
ด้านศาสนา วัฒนธรรม
และประเพณีท้องถิ่น
ด้ า นดนตรี กีฬา และการ
ท่องเที่ยว
ด้านภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง
ด้านการบริหารจัดการทีด่ ี
รวมทั้งสิ้น

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
จำนวน
งบประมาณ
โครงการ
๑๐
๖๔,๕๕๐,๐๐๐
๑๓
๒๐,๘๐๐,๐๐๐

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
จำนวน
งบประมาณ
โครงการ
๑๒
๖๖,๔๖๕,๒๐๐
๑๕
๓๕,๖๐๐,๐๐๐

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ
โครงการ
โครงการ
๑๓
๖๘,๓๕๐,๐๐๐
๑๓
๖๘,๓๕๐,๐๐๐
๑๕
๑๕,๙๐๐,๐๐๐
๑๕
๑๕,๙๐๐,๐๐๐

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
รวม
จำนวน งบประมาณ
จำนวน
งบประมาณ
โครงการ
โครงการ
๑๓
๕๓,๓๕๐,๐๐๐
๖๑
๓๒๑,๐๖๕,๒๑๘
๑๕
๑๕,๙๐๐,๐๐๐
๗๓
๑๐๔,๑๐๐,๐๒๐

๕

๑๐,๒๐๐,๐๐๐

๕

๑๐,๒๐๐,๐๐๐

๕

๑๐,๒๐๐,๐๐๐

๕

๑๐,๒๐๐,๐๐๐

๕

๑๐,๒๐๐,๐๐๐

๒๕

๕๑,๐๐๐,๐๒๒

๔

๔,๗๐๐,๐๐๐

๕

๓,๒๐๐,๐๐๐

๕

๓,๒๐๐,๐๐๐

๕

๓,๒๐๐,๐๐๐

๕

๓,๒๐๐,๐๐๐

๒๒

๑๗,๕๐๐,๐๐๐

๓
๓๕

๑,๔๐๐,๐๐๐
๑๐๑,๖๕๐,๐๐๐

๔
๔๑

๑,๖๐๐,๐๐๐
๑๑๗,๐๖๕,๒๐๐

๓
๔๑

๑,๔๐๐,๐๐๐
๙๙,๐๕๐,๐๐๐

๓
๔๑

๑,๔๐๐,๐๐๐
๙๙,๐๕๐,๐๐๐

๓
๔๑

๑,๔๐๐,๐๐๐
๘๔,๐๕๐,๐๐๐

๑๖
๑๙๙

๗,๒๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๘๖๕,๒๐๐

- ๑๐ -

แสดงจานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) (เฉพาะ
ปี ๒๕๖๓)
๖๘,๓๕๐,๐๐๐

โครงการ

๑๕,๙๐๐,๐๐๐
๑๓

๑๕

๑๐,๒๐๐,๐๐๐
๕

๕

๓,๒๐๐,๐๐๐

งบประมาณ

๓

๑,๔๐๐,๐๐๐

- ๑๑ –
๒. เปรียบเทียบจำนวนโครงการ/งบประมาณตามแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) (เฉพาะปี ๒๕๖๓)
ระหว่างโครงการ/งบประมาณที่ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณปี ๒๕๖๓

โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม จำนวน
จำนวน
คิดเป็นร้อยละของการ
ตามแผนพัฒนา
จำนวน
จำนวน
ที่ดำเนินการ
โครงการ งบประมาณ
ดำเนินงาน
การศึกษา
โครงการ งบประมาณ
ปีงบประมาณ
จำนวน
จำนวน
(พ.ศ.๒๕๖๑ –
๒๕๖๓
โครงการ งบประมาณ
๒๕๖๕)(เฉพาะปี
๒๕๖๓)
๑. ยุทธศาสตร์การ
๑๓
๖๘,๓๕๐,๐๐๐ ๑. ยุทธศาสตร์การ
๓
๗๐๗,๖๐๐ ๒๓.๐๘
๑.๐๔
พัฒนาด้านการศึกษา
พัฒนาด้านการศึกษา
๒. ยุทธศาสตร์การ
๑๕
๑๕,๙๐๐,๐๐๐ ๒. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านศาสนา
พัฒนาด้านศาสนา
วัฒนธรรม และ
วัฒนธรรม และ
ประเพณีท้องถิ่น
ประเพณีท้องถิ่น
๓. ยุ ท ธศาสตร์ ก าร
๕
๑๐,๒๐๐,๐๐๐ ๓. ยุทธศาสตร์การ
พั ฒ นาด้ า น ดนตรี
พั ฒ นาด้ า นดนตรี
กีฬา และการ
กีฬา และการ
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
๔. ยุ ท ธศาสตร์ ก าร
๕
๓,๒๐๐,๐๐๐ ๔. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านภูมิปัญญา
พ ั ฒ น า ด ้ า น ภ ู มิ
ท ้ อ ง ถ ิ ่ น ต า มหลั ก
ปัญญาท้องถิ่นตาม
เศรษฐกิจพอเพียง
ห ล ั ก เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียง
๕. ยุ ท ธศาสตร์ ก าร
๓
๑,๔๐๐,๐๐๐ ๕. ยุทธศาสตร์การ
๒
๑๑,๓๐๐ ๖๖.๖๗
๐.๘๑
พัฒนาด้านการ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี
บริหารจัดการที่ดี
รวม
๔๑
๙๙,๐๕๐,๐๐๐
รวม
๕
๗๑๘,๙๐๐ ๑๒.๒๐
๐.๗๓

- ๑๒ –

แสดงจานวนงบประมาณที่ดาเนินการตามข้อบัญญัติ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓)

๐

๐

๐

๑๑,๓๐๐

๗๐๗,๖๐๐

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านดนตรี กีฬา และการ
ท่องเที่ยว
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการที่ดี

๓. ผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณปี
โครงการ โครงการ
ที่แล้วเสร็จ ที่อยู่ใน
ยุทธศาสตร์
ระหว่าง
ดำเนินการ
(จำนวน) (จำนวน)
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
๓
ด้านการศึกษา
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านศาสนา วัฒนธรรม
และประเพณีท้องถิ่น
๓. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
ด้ า นดนตรี กีฬา และการ
ท่องเที่ยว
๔. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง
๕. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
๒
ด้านการบริหารจัดการที่ดี
รวม
๕
-

- ๑๓ –
๒๕๖๓
โครงการ
โครงการ
โครงการ
ที่ยังไม่ได้ ที่มีการยกเลิก ที่มีการ
ดำเนินการ
เพิ่มเติม

โครงการ
ที่ไม่ได้
ดำเนินการ

โครงการ
ทั้งหมด

(จำนวน)
-

(จำนวน)
๑

(จำนวน)
-

(จำนวน)
๒

(จำนวน)
๖

-

-

-

๓

๓

-

-

-

๑

๑

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๒

-

๑

-

๖

๑๒

แสดงผลการดาเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณปี ๒๕๖๓
ที่แล้วเสร็จ
42%

ไม่ได้ดาเนินการ
50%

ยกเลิก
8%
เพิ่มเติม
0%

ยังไม่ได้ดาเนินการ
0%

อยู่ใน
ระหว่าง
ดาเนินการ
0%

- ๑๔ –
หมายเหตุ : เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) จึงยกเลิกโครงการและ
ไม่ได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ ดังนี้
- โครงการที่มีการยกเลิก ดังนี้
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้
๑. โครงการเข้าค่ายคุณธรรม – จริยธรรมนักเรียนกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน ๒ งบประมาณ
๑๖๗,๖๐๐ บาท
- โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ดังนี้
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้
๑. โครงการจัดงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีลาวครั่ง งบประมาณ
๑๕๐,๐๐๐ บาท
๒. โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมสืบสานประเพณีไทยทรงดำ งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท
๓. โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมการจัดงานบุญประเพณี “อัฏฐมีบูชา” งบประมาณ
๑๐๐,๐๐๐ บาท
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้ า นดนตรี กีฬา และการท่องเที่ยว จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้
๑. โครงการแข่งขันกีฬาภายในเขตจังหวัดนครปฐม งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

- ๑๕ ๔. การเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๓
๔.๑ การเบิกจ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์

งบประมาณที่ตั้งไว้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านศาสนา วัฒนธรรม
และประเพณีท้องถิ่น
๓. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
ด้ า นดนตรี กีฬา และการ
ท่องเที่ยว
๔. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง
๕. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
ด้านการบริหารจัดการที่ดี
รวม

งบประมาณที่เบิกจ่าย

เงินสะสม

งบประมาณที่
เบิกจ่าย
(บาท)
ร้อยละ (บาท) ร้อยละ (บาท) ร้อยละ
๗๐๗,๖๐๐ ๒๕.๒๗
-

(บาท)
๒,๘๐๐,๐๐๐

ร้อยละ
๗๖.๔๘

๖๕๐,๐๐๐

๑๗.๗๕

-

-

-

-

-

๒๐๐,๐๐๐

๕.๔๖

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๑๑,๓๐๐

๐.๓๑

๑๑,๓๐๐

๑๐๐

-

-

-

๓,๖๖๑,๓๐๐

๑๐๐

๗๑๘,๙๐๐ ๑๙.๖๔

-

-

-

๔.๒ การเบิกจ่ายงบประมาณค่าครุภณ
ั ฑ์
หมวด

ค่าครุภัณฑ์
รวมเบิกจ่าย

จำนวน
รายการ

งบประมาณตาม
ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๓

๒
๒

๑๑,๓๐๐
๑๑,๓๐๐

ผลการเบิกจ่าย

คิดเป็นร้อยละ

รายการ

งบประมาณ

รายการ

งบประมาณ

๒
๒

๑๑,๓๐๐
๑๑,๓๐๐

๑๐๐
๑๐๐

๑๐๐
๑๐๐

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
๕. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
- ไม่มี –
ส่วนที่ ๔ ผลการดำเนินงานโครงการที่ได้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒
๖. โครงการที่ได้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒
- ไม่มี –

- ๑๖ –
แบบที่ ๒ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
คำชี้แจง : แบบประเมินตนเอง โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผน
ยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงาน
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์และโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
๑. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนฯ และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา
วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้ า นดนตรี กีฬา
และการท่องเที่ยว
๔. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาด้า นภูม ิ ป ัญญา
ท้องถิ่นตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการที่ดี
รวม

จำนวนโครงการ
จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนฯ
จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
๑๓
๓
๑๕
๕

-

๕

-

๓

๒

๔๑

๕

ยุทธศาสตร์และจานวนโครงการที่ปรากฏในแผนฯ และจานวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

โครงการปราก ในแผนฯ

โครงการที่ได้ปฏิบัติ

ส่วนที่ ๔
การประเมินผลความพึงพอใจการดำเนินงาน
ตามแผนพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
การดำเนินการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจจากประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อการดำเนินงานตาม
แผนพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
โดยใช้แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจตามแนวทางของคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผน
ไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานด้านการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมในภาพรวม และในประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนการ
ดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เฉพาะโครงการที่ได้มีการดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ตามกรอบแผนพัฒนา
การศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ทั้ง ๕ ยุทธศาสตร์
ขอสรุปผลการประเมินความพึงพอใจเป็น ๒ ประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่ ๑ ประเด็นความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐมในภาพรวม
เกณฑ์ในการพิจารณา : สัดส่วนของประชาชนที่มีความพึงพอใจและพอใจมาก มีมากกว่าร้อยละ ๕๐ แสดงว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด แต่ถ้าน้อยกว่าร้อยละ ๕๐ แสดงว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถดำเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
- พึงพอใจมากถึงมากที่สุด
ร้อยละ ๙๗.๘๕
- พึงพอใจ
ร้อยละ ๒.๑๕
- ไม่พอใจ
ร้อยละ ผลการประเมิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด
ประเด็นที่ ๒ ประเด็นความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐมในภาพรวม
เกณฑ์ในการพิจารณา : สัดส่วนของประชาชนที่มีความพึงพอใจและพอใจมาก มีมากกว่าร้อยละ ๕๐ แสดงว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด แต่ถ้าน้อยกว่าร้อยละ ๕๐ แสดงว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถดำเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
- พึงพอใจมากถึงมากที่สุด
ร้อยละ ๙๕.๗๐
- พึงพอใจ
ร้อยละ ๔.๓๐
- ไม่พอใจ
ร้อยละ -

- ๑๘ ผลการประเมิน ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น
- ไม่มีการดำเนินการ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้า นดนตรี กีฬา และการท่องเที่ยว
- ไม่มีการดำเนินการ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
- ไม่มีการดำเนินการ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
- พึงพอใจมาก
ร้อยละ ๑๐๐
- พึงพอใจ
ร้อยละ - ไม่พอใจ
ร้อยละ ผลการประเมิน ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม สามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด

ส่วนที่ ๕
สรุปผลและข้อเสนอแนะ
การดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม , ข้อ ๕ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้ และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๕๒๓๒ ลงวันที่
๒ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้ดำเนินการตามแนวทางของคู่มือการติดตามและประเมินผลการ
จัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากการที่เจ้าหน้าที่ได้ทำการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ประจำปี ๒๕๖๓ แล้วนั้น
สรุปผลและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓ สรุปได้ดังนี้
- จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๔๑ โครงการ
จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
จำนวน ๕ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๒๐
- จำนวนเงินงบประมาณตามแผนพัฒนา ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๙๙,๐๕๐,๐๐๐ บาท
จำนวนเงินงบประมาณที่ได้ดำเนินการ
จำนวน ๗๑๘,๙๐๐ บาท
คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๓
๒. สรุปการติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมตั้งงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบั ญญัติประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ มีจำนวนงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๓,๖๖๑,๓๐๐ บาท มีการจัดสรรให้กับโครงการตามยุทธศาสตร์ จำนวน
๕ โครงการ และยุทธศาสตร์ ๓ ลำดับแรกที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงสุด ได้แก่ ลำดับที่ ๑ ยุ ทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา จำนวนงบประมาณ ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๔๘ ลำดับที่ ๒ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น จำนวนงบประมาณ ๖๕๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๗๕
และลำดับที่ ๓ คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านดนตรี กีฬา และการท่องเที่ยว จำนวนงบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
คิดเป็นร้อยละ ๕.๔๖ ของงบประมาณทั้งหมด
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งหมดเป็นเงิน ๗๑๘,๙๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๖๔ ของงบประมาณที่ตั้งไว้
สำหรับผลการดำเนินงานจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๖๗ โครงการ
ที่มีการยกเลิก จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘.๓๓ โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการจำนวน ๖ โครงการ คิดเป็นร้อย
ละ ๕๐ ของจำนวนโครงการทั้งหมด

- ๒๖ เมื่อพิจารณาตามยุทธศาสตร์ พบว่า ยุทธศาสตร์ที่มีผลการเบิกจ่ายจริงสูงสุด ได้แก่ ลำดับที่ ๑ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา เบิกจ่ายจริง ๗๐๗,๖๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๒๗ และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการที่ดี เบิกจ่ายจริง ๑๑,๓๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของงบประมาณที่ตั้งไว้
๒. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแผนที่แสดงถึงทิศทางการจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน และมีทิศทางสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการศึกษาของชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้ง จะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับ
ห้วงเวลาของแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และดำเนินการติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนา
การศึกษาไปสู่การปฏิบัติอย่างน้อยปีงบประมาณละ ๑ ครั้ง ดังนั้น ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐมจึงต้องเร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้ความรู้บุคลากรในการจัดทำแผนงาน การถ่ายทอด
กรอบยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แนวทางการพัฒนาหรือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้วยการพัฒนา/คัดเลือก
โครงการ การกำกับติดตามข้อมูลต่างๆ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนการวางแผนการติดตามและประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพด้วย

