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1. รายนามผู้ชี้แจง 

 
 

ล าดับ ชื่อ - สกุล                    ต าแหน่ง 
 

1. นายอนสุรณ ์ บุญกวิน 
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 
 

2. นางนิลุบล  เดชเกตุ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน 
ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ 
 

3. นางอรอุมา  สุธาทรัพย ์ หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 
 

4. นางสาวเสาวลักษณ์  แสงนิ่ม หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลฯ 
 

5. นางสาวผกาทพิย์  นวลจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 

6. นางสาวอรณุศรี  อ านาจวสุสิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
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2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน 

 
       วิสยัทศัน ์
       เมอืงน่าอยู่ ชมุชนเขม้แขง็ แหลง่ผลติอาหารปลอดภยั กา้วไกลการศึกษา 
       สิง่แวดลอ้มงามตา พฒันาการท่องเทีย่ว 
 
       พนัธกจิ 
       การจดัระบบบรกิารสาธารณะเพือ่ประโยชนข์องประชาชนในทอ้งถิน่ของตนเอง 

       1. การจดัการบรกิารสาธารณะดา้นการศึกษา 
       2. การจดัการบรกิารสาธารณะดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 
       3. การจดัการบรกิารสาธารณะดา้นสงัคม 
       4. การจดัการบรกิารสาธารณะดา้นสิง่แวดลอ้ม 
       5. การจดัการบรกิารสาธารณะดา้นบรหิารจดัการ 
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3. งบประมาณภาพรวม 
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบประมาณปี 2562 - 2563 
 ปี 2562 ปี 2563 เพิ่ม / ลด 
 งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
การเบิกจ่าย* งบประมาณ 

ตาม ร่าง พ.ร.บ. 
จ านวน ร้อยละ 

งบประมาณรวม 134.2153 112.3075 228.7343 94.5190 70.42 
1. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง      
2. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร      

1) งบด าเนินงาน      
2) งบเงินอุดหนุน      
3) งบรายจ่ายอื่น      

3. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ 134.2153 112.3075 228.7343 94.5190 70.42 
1) แผนงานพื้นฐาน.............................      
2) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจ    
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

134.2153 112.3075 228.7343 94.5190 70.42 

4. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ      
1) แผนงานบูรณาการ.......................      
2) แผนงานบูรณาการ.......................      

5. งบประมาณรายจ่ายส าหรับทุนหมุนเวียน      
6. งบประมาณรายจ่ายเพื่อการช าระหนี้ภาครัฐ      
7. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง      
8. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนส ารองจ่าย      
      

หมายเหตุ  * ผลเบิกจ่าย ณ วันที่  30 กันยายน  2562     
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4. สรุปผลการด าเนินงานท่ีส าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และสรุปปัญหา 

อุปสรรคในการด าเนินงานและแนวทางแก้ไข 
 

      ผลการด าเนินงานที่ส าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

        ในปงีบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  

ได้รบัการจัดสรรงบประมาณ แผนงานบูรณาการส่งเสรมิการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่    

จ านวน 134,215,300 บาท จ าแนกเป็นเงินอดุหนุนทั่วไป จ านวน 134,215,300 บาท โดยมีผลการด าเนนิงานดังนี ้
       1. การจัดบริการสาธารณะดา้นการศกึษา องค์การบริหารส่วนจังหวดันครปฐม ไดด้ าเนนิการสนับสนุน 
ค่าใช้จ่ายการจดัการศกึษาภาคบังคับ (บ าเหน็จ บ านาญ) (ข้าราชการบ านาญส่วนจังหวดั (ครู) 11 อัตรา) 
       2. การจัดบริการสาธารณะดา้นโครงสร้างพื้นฐาน  อบจ.นครปฐม ไมไ่ดร้ับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจป ี2562  
       3. การจัดบริการสาธารณะดา้นสงัคม ได้ด าเนนิการสนับสนุนการด าเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข  
ประจ าหมูบ่้าน (อสม.) จ านวน 10,360 คน ในการปฏิบตัิงานเชิงรุก เพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในท้องถิน่ 
และสถานสงเคราะห์คนชรา ที่อยู่ในความรับผดิชอบ จ านวน 2 แห่ง 
       4. การจัดบริการสาธารณะดา้นการบริหารจดัการ ไดด้ าเนินการสนับสนนุการถ่ายโอนบุคลากร  
(เงินเดือนและสวัสดิการ) และสนับสนุนด าเนินการตามอ านาจหน้าทีแ่ละภารกิจถ่ายโอน (เงนิอุดหนนุทั่วไป 
ในการปรับปรุงถนนในพ้ืนที ่จ านวน 4 สายทาง) 

   
   

 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
   

                      - ไมม่ี -      

   

 แนวทางแก้ไข  
   

                              - ไม่มี -       
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5. แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 จ าแนกระดับหน่วยงาน 
 
 

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ งบประมาณปี 
พ.ศ. 2562 

แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผลการเบิกจ่าย 
ร้อยละ 

  

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม
การกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

        

ผลผลิตการจัดบริการ
สาธารณะ 134.2153 134.2153 112.3075 83.68 

     
 
หมายเหตุ :  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ได้รับจัดสรรภายใต้
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
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6. แผนการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ส าคัญ  

และผลสัมฤทธิ์ที่คาดวา่จะได้รับ 
  
        องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ได้ รับจัดสรรทั้ งสิ้ นจ านวน  228,734,300 บาท เพ่ิมขึ้ นจากปี งบประมาณ  2562             
จ านวน 94,519,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 70.42  
 

โดยสอดคล้อง ยุทธศาสตร์ชาติ 1 ยุทธศาสตร์ 1 แผนงาน มีรายละเอียดดังน้ี 
 

ยุทธศาสตรก์ารจัดสรรฯ : ยุทธศาสตรด์้านการสรา้งความสามารถในการสร้างโอกาส  
                               และความเสมอภาคทางสังคม                        228,734,300 บาท  
    
 

โดยมี 1 แผนงาน 1 ผลผลติ 4 กิจกรรม ดังน้ี  
 

   1. แผนงานยุทธศาสตรส์่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

       ผลผลิต : การจดับริการสาธารณะ 
 

       กิจกรรมที่ 1 : การจัดบริการสาธารณะด้านการศกึษา            1,239,500 บาท 
 

       กิจกรรมที่ 2 : การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน         41,477,700 บาท 
 

       กิจกรรมที่ 3 : การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม                  131,284,100 บาท 
 

       กิจกรรมที่ 4 : การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ                  54,733,000 บาท 
 

               รวมทั้งสิ้น                       228,734,300 บาท 
 
ผลสัมฤทธิ์ที่คาดวา่จะไดร้บั 

  การจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตามมาตรฐานของทางราชการการจัดกิจกรรมสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชน      
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  
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7. ความเชื่อมโยงแผนงาน/โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
6 ด้าน 

ด้านที่ 1 
ด้านความมั่นคง 

ด้านที่ 2 
ด้านการสร้าง

ความสามารถในการ
แข่งขัน 

ด้านที่ 3 
ด้านการพัฒนาและ

เสรมิสร้างศักยภาพคน 

ด้านที่ 4 
ด้านการสร้างโอกาส 
ความเสมอภาคและ 

เท่าเทียมกันทางสังคม 

ด้านที่ 5 
ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ด้านที่ 6 
ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ 
       

แผนแม่บท 
23 แผน 

   พลังทางสังคม   

       

แผนการปฏิรูปประเทศ 
 

   - 
 

  

       

แผนปฏิบัติราชการ 
(ยุทธศาสตร์) 

   การเสริมสร้างความสุข
ของชุมชนและพัฒนา

เศรษฐกิจฐานราก 

  

       

แผนงาน/โครงการ   
 
 

 1. แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
228,734,300 บาท 
 - ผลผลิตการจัดบริการ
สาธารณะ 228,734,300 
บาท 
วงเงินรวม 
228,734,300 บาท 
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8. แผนงาน/โครงการที่เป็นการด าเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 
ที่ได้มีการเสนอขอตั้งงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
แผนงาน/โครงการ ยุทธศาสตร์ชาติ 

(ระบุด้านที่เกี่ยวข้อง) 
แผนแม่บท 

(ระบุด้านที่เกี่ยวข้อง) 
แผนการปฏิรูป

ประเทศ 
(ระบุด้านที่เกี่ยวข้อง) 

งบประมาณที่ต้ัง 
(ล้านบาท) 

งบประมาณที่ได้รับ 
การจัดสรร 

(หากไม่ได้รับให้ระบุว่า 
“ไม่ได้รับ”) 

ผลกระทบ 
(กรณีไม่ได้รับ/
ได้รับน้อยกวา่

ที่ตั้งไว้) 

แนวทางแก้ไข 

1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสรมิการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
สว่นท้องถิ่น 
 - ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ 

ด้านการสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและ

เท่าเทียมกันทาง
สังคม 

พลังทางสังคม - 
 

236,024,600 228,734,300 - 
 

- 
 

2. แผนงาน...................................... ด้านที่ .. 
................................ 

ด้านที่ .. 
................................ 

ด้านที่ .. 
................................ 

    

3. แผนงาน...................................... ด้านที่ .. 
................................ 

ด้านที่ .. 
................................ 

ด้านที่ .. 
................................ 

    

4. โครงการ...................................... ด้านที่ .. 
................................ 

ด้านที่ .. 
................................ 

ด้านที่ .. 
................................ 

    

5. โครงการ...................................... ด้านที่ .. 
................................ 

ด้านที่ .. 
................................ 

ด้านที่ .. 
................................ 

    

6. โครงการ...................................... ด้านที่ .. 
................................ 

ด้านที่ .. 
................................ 

ด้านที ่.. 
................................ 

    

7. โครงการ...................................... ด้านที่ .. 
................................ 

ด้านที่ .. 
................................ 

ด้านที่ .. 
................................ 

    

8. โครงการ...................................... ด้านที่ .. 
................................ 

ด้านที่ .. 
................................ 

ด้านที่ .. 
................................ 
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