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 กระผม นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ รู้สึกเป็น
เกียรติอย่างยิ่งที่พี่น้องชาวจังหวัดนครปฐม ให้ความ
ไว้วางใจให้เข้ามาเป็นตัวแทนในการท�าหน้าที่บริหารงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม กระผมมีความมุ่งมั่น 
พัฒนาจังหวัดให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในทุกๆ ด้าน  
ไมว่า่จะเป็น ดา้นสังคม ดา้นการศึกึษา ศึาสนา และวัฒนธรรม  
ดา้นสิง่แวดล้อมและการท่องเทีย่ว ดา้นเศึรษฐกิจ ดา้นการ
บรหิารจดัการทีด่ ีและดา้นการบรกิารสาธารณะ โดยยดึหลกั 
ธรรมาภิบิาล และการมสีว่นรว่มในการบรหิารงาน เพ่อ่ตอบสนอง 
ความตอ้งการของประชาชน โดยค�านงึถึงึประโยชนส์ว่นรวม
เป็นส�าคัญ
 ในปี 2564 ที่ผ่านมา เราต่างเผชิญสถึานการณ์ 
การแพรร่ะบาดของโรคตดิเช่�อไวรสัโคโรนา 2019 ซึ่ึง่ปญัหา 
ดังกล่าวถึ่อเป็นเร่่องจ�าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด�าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จึงได้สนับสนุน 

งบประมาณด�าเนินโครงการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการ
จัดหาวัคซีึ่นป้องกันโรคให้กับประชาชน การอุดหนุน
งบประมาณโครงการจัดตั�งโรงพยาบาลสนาม 
สถึานที่ กั กกั น  ศึู นย์พั กคอย  COV ID  ICU  

การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภิัณฑ์์ทางการแพทย์ต่างๆ 
เพ่่อป้องกันและควบคุมโรคให้กับประชาชนในพ่�นที่  
นอกจากนี� ยงัไดใ้หก้ารชว่ยเหลอ่ประชาชนผูป้ระสบอทุกภิยั
โดยสนับสนุนเร่อไฟเบอร์กลาส เคร่่องจักรกล สุขาลอยน��า 
ถึุงยังชีพ เคร่่องอุปโภิค - บริโภิค ที่จ�าเป็นในการ
ด�ารงชีวิต ควบคู่กับการจัดบริการสาธารณะด้านต่างๆ 
เพ่อ่สร้างความปลอดภัิยในชีวติและทรัพย์สนิของประชาชน 
อาทิเช่น การก่อสร้างปรับปรุงถึนน สะพาน ก�าแพง 
กันดิน การติดตั�งโคมไฟถึนนพลังงานแสงอาทิตย์  
การติดตั�งสัญญาณไฟกระพริบ เป็นต้น ตลอดจนการสร้าง
ความเข้มแข็งให้แกก่ลุม่ผูสู้งอายุ ผูพ้กิาร ผูน้�าทอ้งถึิน่ และ
อีกหลากหลายโครงการ เพ่่อให้ประชาชนชาวนครปฐม 
มีคุณภิาพชีวิตที่ดีขึ�นอย่างต่อเน่่อง
 กระผมพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภิาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ข้าราชการ พนักงานทุกท่าน 
ขอขอบคณุประชาชน และหนว่ยงานทกุภิาคสว่น ทีไ่ดร้ว่มมอ่ 
ร่วมใจขับเคล่่อนนโยบายการพัฒนาร่วมกับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐมด้วยดีมาโดยตลอด กระผมขอ
สัญญาว่าจะยึดมั่นแก้ไขปัญหา และพัฒนาท้องถึิ่น ภิายใต้ 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในพ่�นที่  เพ่่อน�าพาชีวิต 
ความเป็นอยู่ที่ดีมาสู่ชาวจังหวัดนครปฐม ดังวิสัยทัศึน์ที่ว่า 
“เมอืงแหง่ค์ณุภาพชว่ติ สูก่ารพฒันาท่�ยั�งยนื” สบ่ไป
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 รายงานประจ�าปี 2564 เป็นการสรุป
ผลการด�าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม ในรอบปีท่ีผ่านมา ตามที่ได ้
ก�าหนดยุทธศึาสตร์การพัฒนาไว้ เพ่่อพัฒนา
องค์กรอย่างมีระบบ แบบแผน ภิายใต้กรอบ
นโยบายการบริหารกิจการบ ้านเม่องที่ดี  
ที่มุ่งเน้นประชาชนเป็นศึูนย์กลางการพัฒนา 
การปฏิบัติหน้าที่ปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม จึงค�านึงถึึงการมีส่วนร่วม
และประโยชน์สุขของประชาชนเป็นส�าคัญ 
โดยด�าเนินงานภิายใต้ภิารกิจ อ�านาจหน้าที่ 
ระเบียบ กฎหมาย และหลักธรรมาภิิบาล  
เพ่่อน�านโยบายของผู้บริหารไปสู่การปฏิบัติ 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ�ของงานและเป็นประโยชน์ 
ต่อประชาชนในท้องถึิ่น
 กระผมขอขอบคุณคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภิาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 
พี่น้องประชาชน ภิาคส่วนต่างๆ ตลอดจน
บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการขับเคล่่อนกิจกรรม
การพฒันาท้องถ่ิึนตามนโยบายของท่านนายก
องค์การบรหิารส่วนจงัหวดันครปฐมให้มคีวาม
เจริญก้าวหน้า และประชาชนมคีณุภิาพชีวติท่ีดี
อย่างยั่งย่นต่อไป
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 ตามที่คณะกรรมการการเล่อกตั�ง ได้ประกาศึผลการเล่อกตั�งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  
เม่่อวันที่ 2 เด่อนกุมภิาพันธ์ พ.ศึ. 2564 ให้กระผม นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม นั�น
 เพ่่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศึ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติมถึึง (ฉบับที่ 5)  
พ.ศึ. 2562 มาตรา 35/4 บญัญตัว่ิา ก่อนนายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัเข้ารบัหน้าที ่ให้ประธานสภิาองค์การบรหิาร 
ส่วนจังหวัดเรียกประชุมสภิาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพ่่อให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด แถึลงนโยบาย
ต่อสภิาองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยไม่มีการลงมติ ทั�งนี� ภิายในสามสิบวัน นับแต่วันประกาศึผลการเล่อกตั�ง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 กระผม ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ขอแถึลงนโยบายต่อที่ประชุมสภิาอันทรงเกียรติ
แห่งนี� เพ่่อให้ทราบถึึงนโยบายการบริหารงานที่มุ่งมั่นพัฒนาจังหวัคนครปฐม สร้างความผาสุกและคุณภิาพชีวิตที่ด ี
ตลอดจนความเจรญิกา้วหนา้ในทกุๆ ดา้นของประชาชนชาวจงัหวดันครปฐม ดงัวสิยัทศัึนท์ีว่า่ "เมอ่งแหง่คณุภิาพชวีติ  
สู่การพัฒนาที่ยั่งย่น" โดยมีนโยบายในการบริหารงานดังนี�

ค�าแถึลงนโยบาย
ของนายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

แถึลงต่อสภิาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
วันพฤหัสบดี ที่ 18 เด่อนกุมภิาพันธ์ พ.ศึ. 2564
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

ท่านประธานสภิาฯ ที่เคารพ

 ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการบริการทางด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึึง  
โดยน�าเทคโนโลยีเข้ามามส่ีวนช่วยในการให้บริการ ส่งเสรมิสนบัสนนุการสงัคมสงเคราะห์ 
ดูแล และพัฒนาคุณภิาพชีวิตของเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ให้มี
คุณภิาพชวีติท่ีดีขึ�น และให้ได้รบัโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทยีมกนั รวมทั�งการจดัการ
ด้านกฬีา และนนัทนาการ ประชาชนมีความปลอดภิยัในชีวิตและทรัพย์สิน ป้องกนัและ
แก้ไขปัญหายาเสพตดิ ส่งเสรมิ สนบัสนนุ และพฒันาประสทิธภิิาพในการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภิัย ตลอดจนเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคม

 พัฒนาการศึึกษาให้มีประสิทธิภิาพ ได้มาตรฐาน ปลูกฝัังคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม
ให้กับเด็กและเยาวชน ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถึิ่นด�ารงไว้ซึ่ึ่งเอกลักษณ์ทาง
วฒันธรรม สง่เสรมิระบบการศึกึษา สนบัสนนุส่่อเทคโนโลย ีนวตักรรมทางการศึกึษา
สู่การเป็นเม่องอัจฉริยะ สนับสนุนให้มีแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ เพ่่อการพัฒนาท้องถึิ่น  
มุง่เน้นการปฏิบัติด้านคณุธรรมทางศึาสนา จรยิธรรม ศึลิปวฒันธรรม จารตีประเพณี 
และภิูมิปัญญาท้องถึิ่น
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 นโยบายดังกล่าวข้างต้นนี� กระผมได้ก�าหนดขึ�นภิายใต้ข้อมูลพ่�นฐานที่ส�าคัญ และศัึกยภิาพการพัฒนาของ
จงัหวดันครปฐม โดยค�านงึถึึงปัญหา และความต้องการของพีน้่องประชาชนจังหวดันครปฐม ตลอดจนกรอบภิารกจิ 
และอ�านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามที่กฎหมายก�าหนด ซึ่ึ่งในการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐม จะได้เร่งด�าเนินการให้เป็นรูปธรรม โดยการจัดท�าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ 
ข้อบญัญตังิบประมาณรายจ่าย เพ่่อเป็นแนวทางในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจงัหวดันครปฐมต่อไป 
ในห้วงระยะเวลานับแต่บัดนี�เป็นต้นไป กระผมจะยึดหลักธรรมาภิิบาลเป็นแนวทางในการบริหารงาน ในการนี�จะสัมฤทธิ�ผล 
และบรรลุตามนโยบายที่ได้แถึลงไว้ได้นั�น จ�าเป็นต้องได้รับความร่วมม่อร่วมใจจากประชาชนชาวจังหวัดนครปฐม 
สมาชิกสภิาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ข้าราชการและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 
ทกุท่าน กระผมจะมุง่มัน่ท�าหน้าที ่เพ่่อร่วมพฒันาจงัหวดันครปฐมให้มคีวามเจรญิยัง่ย่นอนัน�าไปสูคุ่ณภิาพชวีติทีด่ต่ีอไป

 ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างมี
คณุภิาพ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน สร้างสมดลุและพัฒนาระบบนเิวศึของ
แหล่งน��าให้มีคุณภิาพ ลดปัญหาน��าท่วมขัง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
แหล่งท่องเทีย่วเชงินเิวศึ/เชงิสขุภิาพ และสร้างรายได้ให้แก่ท้องถึิน่ สนบัสนนุการใช้ 
พลังงานทดแทน การจัดการและลดปริมาณขยะ บ�ารุงรักษาแม่น��า ล�าคลอง  
แหล่งน��าต่างๆ และการป้องกันน��าท่วมและน��าเสีย ตลอดจนการเตรียมความพร้อม
ในการรองรับภิัยพิบัติทางธรรมชาติ

 พัฒนาเศึรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง เสริมสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับ
ประชาชน ส่งเสริมการพัฒนาเกษตรปลอดภิัย รวมถึึงการสร้างความเช่่อมโยง
และพัฒนาเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรให้มีประสิทธิภิาพได้มาตรฐาน 
สามารถึรองรับการขยายตัวของเม่องในอนาคตและเศึรษฐกิจชุมชน

 พฒันาระบบการบรหิารจัดการ และการปฏบิตังิานขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดั
ให้มปีระสทิธภิิาพ พฒันาการบริหารจดัการท่ีดีในองค์กรโดยยึดหลกัการบริหารกจิการ
บ้านเม่องที่ดี ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถึิ่น ปรับปรุง 
พฒันา ขดีสมรรถึนะ และวฒันธรรมการท�างานของบคุลากร สนบัสนนุการปฏบัิติงาน 
และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศึ เคร่่องม่อ เคร่่องใช้ และอาคารสถึานที่

 จัดระบบบริการสาธารณะให้กับประชาชนและพัฒนาโครงสร้างพ่�นฐานให้มีมาตรฐาน 
รองรับการขยายตัวของเม่อง และเพิ่มประสิทธิภิาพระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งและ
ระบบโลจิสติกส์ การจดัการขยะ ระบบบ�าบัดน��าเสยี พฒันาระบบสาธารณปูโภิค สาธารณปูการต่างๆ 
รวมถึึงการซึ่่อมแซึ่มปรับปรุงระบบสาธารณูปโภิคที่ได้รับความเสียหาย
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1.1 ส่งเสริม สนับสนุนกีฬาและนันทนาการ
1.2 ส่งเสริม สนับสนุนกิจการสาธารณสุข
1.3 แก้ไข ป้องกัน และต่อต้าน ปัญหายาเสพติด
1.4 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสังคม และงานสวัสดิการสังคม
1.5 การป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเม่อง และความปลอดภิัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1.6 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาประสิทธิภิาพในการบรรเทาสาธารณภิัย
1.7 เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน
1.8 การเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคม และความสามัคคีตามปณิธานพ่อหลวง

2.1 พัฒนาการศึึกษา ส่งเสริมระบบการศึึกษา และสนับสนุนส่่อเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการศึึกษา
 เพ่่อการศึึกษาตลอดชีวิตสู่ประเทศึไทย 4.0 และการเป็นเม่องอัจฉริยะ
2.2 ส่งเสริมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ�
 พระบรมราชินีนาถึ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบรมวงศึานุวงศึ์ งานราชพิธี และงานรัฐพิธี
2.3 ส่งเสริม สนับสนุน แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ และศึาสตร์พระราชาเพ่่อการพัฒนาท้องถึิ่น
2.4 ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ และการปฏิบัติด้านคุณธรรมทางศึาสนาจริยธรรม ศึิลปวัฒนธรรม
 จารีตประเพณี และภิูมิปัญญาท้องถึิ่น
2.5 อนุรักษ์ศึิลปวัฒนธรรม โบราณสถึาน โบราณวัตถึุ พิพิธภิัณฑ์์ท้องถึิ่นและศึาสนสถึาน
2.6 ส่งเสริม สนับสนุน การเฝั้าระวังทางวัฒนธรรมไทย

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังค์ม

2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการศกึษา ศาสนา แลัะวัฒนธรรม
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3.1 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน พลังงานทดแทน ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และการจัดการขยะ 
 การลดปริมาณขยะ และมลภิาวะ
3.2 บ�ารุงรักษาแม่น��าล�าคลอง แหล่งน��าต่างๆ และการป้องกันน��าท่วมและน��าเสีย
3.3 การดูแลรักษา และพัฒนาที่สาธารณะ
3.4 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศึ และเชิงสุขภิาพ
3.5 พัฒนา ส่งเสริมพ่�นที่ ที่มีศึักยภิาพด้านการท่องเที่ยว ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่
3.6 การเตรียมความพร้อมในการรองรับภิัยพิบัติทางธรรมชาติ

5.1 พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเม่องที่ดี (Good Governance)
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถึิ่น และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

5.2 ส่งเสริมธรรมาภิิบาล การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ
5.3 ส่งเสริมสวัสดิการแก่ผู้บริหาร และผู้ช่วยเหล่อ อปท. สมาชิกสภิา อปท.ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน
5.4 ปรับปรุง พัฒนาขีดสมรรถึนะและวัฒนธรรมการท�างานของบุคลากร
5.5 สนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรับปรุง และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศึ เคร่่องม่อเคร่่องใช้ 
 และอาคารสถึานที่
5.6 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการท้องถึิ่น
5.7 สนับสนุน ส่งเสริมการด�าเนินงานพัฒนาเพ่่อเสริมความมั่นคงของชาติ กระบวนการยุติธรรม 
 และการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี

6.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บ�ารุงรักษาถึนน สะพาน ทางเท้า เส้นทางจักรยาน ท่อระบายน��า ท่าเทียบเร่อ 
ระบบการจัดการขยะ ระบบบ�าบัดน��าเสีย และซึ่่อมแชมปรับปรุงระบบสาธารณูปโภิคที่ได้รับความเสียหาย

6.2 พัฒนาระบบจราจร และการคมนาคมขนส่ง
6.3 พัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา และระบบโทรคมนาคม รองรับการเป็นเม่องอัจฉริยะ
6.4 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดท�าผังเม่อง ผังเม่องรวม ผังเม่องเฉพาะ และป้องกันการบุกรุก
 ที่สาธารณประโยชน์
6.5 พัฒนาแหล่งน��าคูคลอง และระบบชลประทาน เพ่่อการอุปโภิค-บริโภิค การเกษตร และอ่่นๆ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ�งแวดลั้อมแลัะการท่องเท่�ยว

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่�ด่

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

4.1 พัฒนา ส่งเสริม และฝักอบรมอาชีพให้ประชาชน
4.2 ส่งเสริม และสนับสนุนการผลิต/ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภิัยจากสารพิษ 
 สู่การเป็นเม่องแห่งอาหาร ผลิตภิัณฑ์์ชุมชนและอุตสาหกรรม SME
4.3 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาเศึรษฐกิจตามหลักปรัชญาของเศึรษฐกิจพอเพียง
4.4 ส่งเสริมการพัฒนาพลังงาน พลังงานทดแทน และการประหยัดพลังงาน
4.5 ส่งเสริม สนับสนุนการกระจายสินค้า พัฒนาเส้นทางการขนส่งผลิตผลทางการเกษตร 
 เกษตรอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรม
4.6 ส่งเสริม พัฒนา การด�าเนินงานตามโครงการพระราชด�าริ
4.7 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมสู่ประเทศึไทย 4.0

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ



 1. การพัฒนาด้านการศึึกษามีประสิทธิภิาพ ได้มาตรฐาน ประชาชนมีศึักยภิาพในการเรียนรู้
เพ่่อประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถึิ่น
 2. การท�านุบ�ารุงรักษาศึาสนา ศึิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภิูมิปัญญาท้องถึิ่น
 3. เศึรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง มีศึักยภิาพในการพัฒนาอาชีพ ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ�นรวมทั�ง
การส่งเสริมการผลิตผลผลิตทางการเกษตรปลอดภิัยจากสารพิษเพ่่อการบริโภิค
 4. การขนส่งสินค้า และผลิตผลต่างๆ ในพ่�นที่ มีประสิทธิภิาพ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภิัย
 5. การจดัการดา้นสาธารณสขุ กฬีา นนัทนาการ สวสัดกิารสังคม/การสงัคมสงเคราะหม์ปีระสทิธภิิาพ 
ประชาชนมีความปลอดภิัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 6. การพัฒนาคุณภิาพชีวิต การคุ้มครองทางสังคม การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิสวัสดิการชุมชน 
ช่วยเหล่อผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี เด็ก และกลุ่มชาติพันธุ์
 7. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษาให้มีคุณภิาพ ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
และประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ พ่�นฟู เพ่่อการพัฒนาที่ยั่งย่น
 8. ระบบการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของท้องถึิ่นมีประสิทธิภิาพส่งเสริมกระบวนการ
มีส่วนร่วม และความร่วมม่อของทุกภิาคส่วนในการพัฒนาท้องถึิ่น
 9. การเช่่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งมีประสิทธิภิาพ ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน เพ่่อรองรับการขยายตัวของเม่องในอนาคต
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ประวัติจังหวัดนครปฐม

นครปฐม เป็นอู ่อารยธรรมส�าคัญที่มีประวัติ
ความเป็นมายาวนานในแผ่นดนิสวุรรณภิมู ิจากหลกัฐาน
ทางประวัติศึาสตร์กล่าวว่า เม่องนครปฐมแต่เดิมนั�น
ตั�งอยู่ริมทะเล เป็นเม่องเก่าแก่ มีความเจริญรุ่งเร่อง
มานับตั�งแต่สมัยสุวรรณภิูมิ และเป็นราชธานีที่ส�าคัญ
ในสมัยทวาราวดี ในยุคนั�นนครปฐมเป็นแหล่งเผยแพร่
อารยธรรมจากประเทศึอินเดีย ซึ่ึ่งรวมทั�งพุทธศึาสนา 
นครปฐมจึงกลายเป็นศึูนย์กลางของความเจริญ 
มีชนชาติต่างๆ อพยพเข้ามาตั�งถึิ่นฐานอยู่เป็นจ�านวนมาก
ต่อมาได้เกิดความแห้งแล้งขึ�นในเม่องนครปฐม 
เพราะกระแสน��าที่ไหลผ่านตัวเม่องเปลี่ยนเส้นทาง 
ประชาชน จงึอพยพไปตั�งหลกัแหล่งอยูร่มิน��า และสร้าง
เม่องใหม่ขึ�นช่่อ “เม่องนครไชยศึรี” หร่อ “ศึรีวิชัย” 
นครปฐมจึงกลายเป็นเม่องร้างมาเป็นหลายร้อยปี 
จนกระทั่ง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว
ขณะท่ีทรงยังผนวชได้ธุดงค์ไปพบพระปฐมเจดีย์ และ
ทรงเหน็ว่าเป็นเจดย์ีองค์ใหญ่ไม่มทีีใ่ดเทยีบเท่า ครั�นเม่่อ
ได้ครองราชย์ จึงโปรดฯ ให้ก่อเจดีย์แบบลังกาครอบ
องค์เดมิไว้ โดยให้ช่อ่ว่า “พระปฐมเจดีย์” ทรงปฎสิงัขรณ์

ส่ิงต่างๆ ในบริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ให้มีสภิาพดี 
และโปรดฯ ให้ขุดคลองเจดีย์บูชาเพ่่อให้การเสด็จมา
นมัสการองค์พระปฐมเจดีย์สะดวกขึ�น 
 ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ได้เร่ิมก่อสร้างทางรถึไฟสายใต้ผ่านเม่อง
นครปฐม ซ่ึึ่งขณะนั�นยังเป็นปารก พระองค์จึงโปรดฯ 
ให้ย้ายเม่อง จาก ต�าบลท่านา อ�าเภิอนครชัยศึร ีมาตั�งที่
บรเิวณ องค์พระปฐมเจดย์ีเหมอ่นเช่นครั�งสมัยโบราณ
 ครั�งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู ่หัว โปรดฯ ให้สร้างพระราชวังสนามจันทร์เป็น
ที่เสด็จแปรพระราชฐาน และฝักซึ่้อมรบแบบเส่อปา 
โดยโปรดฯ ให้ตัดถึนนเพิ่มขึ�นอีกหลายสาย รวมทั�ง
สร้างสะพานเจริญศึรัทธาข้ามคลองเจดีย์บูชาเช่่อม
ระหว่างสถึานีรถึไฟกับองค์พระปฐมเจดีย์ ตลอดจน
สร้างพระร่วงโรจนฤทธิ�ทางด้านทศิึเหน่อขององค์พระ
ปฐมเจดีย์ และบูรณะองค์พระปฐมเจดีย์ให้สมบูรณ์
สวยงามดงัทีเ่หน็อยูใ่นปัจจบุนั และได้โปรดให้เปลีย่นช่อ่
จากเม่อง “นครไชยศึรี” เป็น “นครปฐม”
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ที่ตั�งและอาณาเขต

 จังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัดหนึ่งในภิาคกลางด้านตะวันตก ตั�งอยู่บริเวณลุ่มแม่น��าท่าจีน ซ่ึึ่งเป็นพ่�นท่ี
บริเวณที่ราบลุ่มภิาคกลาง โดยอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 13 องศึา 45 ลิปดา 10 ฟลิปดา เส้นแวงที่ 100 องศึา 
4 ลิปดา 28 ฟลิปดา มีพ่�นที่ 2,168.327 ตารางกิโลเมตร หร่อ 1,355,204 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.42 ของพ่�นที่
ประเทศึ และจัดอยู่ล�าดับที่ 62 ของประเทศึ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไปตามเส้นทางถึนนเพชรเกษม 
56 กโิลเมตร หรอ่ตามเสน้ทางถึนนบรมราชชนน ี(ถึนนปนเกลา้ - นครชัยศึรี) 51 กโิลเมตร และตามเส้นทาง
รถึไฟ 62 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี�

อาณาเขต
 ทิศึเหน่อ  : ติดต่อกับอ�าเภิอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 ทิศึใต้   : ติดต่อกับอ�าเภิอกระทุ่มแบน อ�าเภิอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
     และอ�าเภิอบางแพ จังหวัดราชบุรี
 ทิศึตะวันออก :  ติดต่อกับอ�าเภิอไทรน้อย อ�าเภิอบางใหญ่ อ�าเภิอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 
     และเขตทววัีฒนา เขตหนองแขม กรงุเทพฯ อ�าเภิอบางไทร จงัหวัดพระนครศึรอียธุยา 
 ทิศึตะวันตก : ติดต่อกับอ�าเภิอบ้านโปง อ�าเภิอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และอ�าเภิอท่ามะกา 
     อ�าเภิอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
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ลงทะเบียน ณ องคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐม

การรับลงทะเบียนวัคซีน "ซิโนฟารม"
ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

นครปฐมรวมนํ้าใจนครปฐมรวมนํ้าใจ
สูภัยโควิิด-19สูภัยโควิิด-19

ลงทะเบียน ณ ศาลากองอํานวยการ องคพระปฐมเจดีย
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ดานสังคม
Social Development
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ลงทะเบียน ณ ตลาดเชาซอย 2 นครปฐม

ลงทะเบียน ณ อําเภอกําแพงแสน

ดานสังคม
Social Development
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ลงทะเบียน ณ อําเภอดอนตูม

ลงทะเบียน ณ อําเภอนครชัยศรี

ดานสังคม
Social Development



รายงานผลการปฏิบัติงาน
องคการบริหารสวนจังหวัด
ประจําป 2564 • 2021

28

ลงทะเบียน ณ อําเภอบางเลน

ลงทะเบียน ณ อําเภอสามพราน

ดานสังคม
Social Development



ศูนยฉีดวัคซีน ณ องคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐม
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ดานสังคม
Social Development
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ศูนยฉีดวัคซีน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อ.เมืองนครปฐม

ศูนยฉีดวัคซีน ณ วัดไรขิง อ.สามพราน

ดานสังคม
Social Development
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ศูนยฉีดวัคซีน ณ วัดสามงาม อ.ดอนตูมศูนยฉีดวัคซีน 
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

อ.กําแพงแสน

ดานสังคม
Social Development

ศูนยฉีดวัคซีน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อ.พุทธมณฑล
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ดานสังคม
Social DevelopmentSocial Development

องคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐมลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ
เพื่อชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอนใหกับผูประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

พื้นที่อําเภอสามพราน

พื้นที่อําเภอนครชัยศรี
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ดานสังคม
Social DevelopmentSocial Development

องคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐมลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ
เพื่อชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอนใหกับผูประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมเพื่อชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอนใหกับผูประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

พื้นที่อําเภอบางเลน
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ดานสังคม
Social DevelopmentSocial Development

อุดหนุนงบประมาณใหแกที่ทําการปกครอง อําเภอในพื้นที่จังหวัดนครปฐม
ตามโครงการจัดตั้งสถานที่กักกัน Local Quarantine ในพื้นที่

อุดหนุนงบประมาณใหแกโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดนครปฐม 
ตามโครงการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อรักษาผูปวยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID - 19)

อําเภอนครชัยศรี  ระยะที่ 1 – 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวนเงิน 3,408,310 บาท

อําเภอเมืองนครปฐม อุดหนุนโรงพยาบาลนครปฐม รวม 3 แหง จํานวนเงิน 7,373,062 บาท
อําเภอนครชัยศร ีอุดหนุนโรงพยาบาลนครชัยศรี และโรงพยาบาลหวยพลู รวม 2 แหง จํานวนเงิน 3,600,652 บาท

อําเภอพุทธมณฑล อุดหนุนโรงพยาบาลพุทธมณฑล  1 แหง จํานวนเงิน 1,506,591 บาท

อําเภอบางเลน  ระยะที่ 1 – 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวนเงิน 3,956,918 บาท

อําเภอพุทธมณฑล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวนเงิน 457,161 บาท
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ดานสังคม
Social DevelopmentSocial Development

อุดหนุนงบประมาณใหแกโรงพยาบาลนครปฐม ตามโครงการเตรียมความพรอม
รองรับสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 จํานวนเงิน 19,995,000 บาท

อุดหนุนงบประมาณใหแกโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดนครปฐม 
โดยการจัดซ้ือครภัุณฑทางการแพทยสาํหรบัผูปวยโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID - 19) 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

อําเภอเมืองนครปฐม  อุดหนุนโรงพยาบาลนครปฐม จํานวนเงิน 7,650,000 บาท

อําเภอนครชัยศร ีอุดหนุนโรงพยาบาลหลวงพอเปนอุปถัมภ จํานวนเงิน 3,929,000 บาท 

อําเภอดอนตูม อุดหนุนโรงพยาบาลดอนตูม จํานวนเงิน 4,550,000 บาท 
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ดานสังคม
Social DevelopmentSocial Development

 องคการบรหิารสวนจงัหวดันครปฐม เปดศนูยพักคอยนครปฐมอุนใจ (Community Isolation Complex &
One Stop Service) ซึ่งองคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐม ไดสนับสนุนงบประมาณ เพื่อใชในการจัดตั้ง
ศูนยพักคอยดังกลาว เพื่อใชเปนสถานที่ดูแลผูติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) กอนและหลังเขารับ
การรักษาในโรงพยาบาล ณ โรงเรียนเซนตโยเซฟอินเตอรเทคโนโลยี อ.สามพราน จ.นครปฐม

ศนูยพกัคอยนครปฐมอุนใจ (Community Isolation Complex & One Stop Service)
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ดานสังคม
Social DevelopmentSocial Development

 โดยจัดใหมีเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟาชนิดอัตโนมัติ (AED) เพื่อเปนการลดความเสี่ยงตอการเสียชีวิต
และความพิการของผูสูงอายุในกรณีฉุกเฉิน และมีการฝกอบรมใหความรูแกเจาหนาที่ของสถานสงเคราะหฯ 
ในการใชเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟาชนิดอัตโนมัติ (AED) เพ่ือใหเจาหนาที่ของสถานสงเคราะหคนชราทั้ง 2 แหง 
มีความรูและทักษะในการใชงาน และเพื่อใหสามารถชวยเหลือผูสูงอายุไดอยางทันทวงทีกอนถึงโรงพยาบาล

 โดยจัดอบรมการทําขนมจีบ และการรอยพวงมาลัย
กลวยไม เพื่อสงเสริมใหผูสูงอายุไดใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน สรางคณุคาใหกบัตนเองและสงัคม และสามารถ
นําสิ่งที่เรียนรูไปตอยอดไดอยางมีประสิทธิภาพ ระหวาง
วันที่ 15 - 16 มีนาคม 2564 ณ ชมรมผูสูงอายุอําเภอ
สามพราน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

โครงการฟนหัวใจ ใหชีวิต เพื่อใหผูสูงอายุในสถานสงเคราะหฯ ไดรับความปลอดภัย

โครงการพัฒนาอาชีพของผูสูงอายุอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม



รายงานผลการปฏิบัติงาน
องคการบริหารสวนจังหวัด
ประจําป 2564 • 2021

38

ดานสังคม
Social Development

 องคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐม รวมงานแถลงขาวเปดตัวโครงการพัฒนาจังหวัดนครปฐมเปน
เมืองสรางสรรคสาขาดนตรี (Creative City of Music) โดยมีการรวมลงนามในบันทึกความเขาใจวาดวยความ
รวมมือในการขับเคลื่อนเมืองนครปฐมเปนเครือขายเมืองสรางสรรคสาขาดนตรีของ UNESCO

โครงการพัฒนาจังหวัดนครปฐมเปนเมืองสรางสรรคสาขาดนตรี (Creative City of Music)

 องคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐม 
เขารวมการลงนามบันทึกขอตกลงความ
รวมมือวาดวยการสงเสริมการขับเคลื่อน 
"วาระจังหวัด วาระหมวกนิรภัย" เพื่อใหเกิด
ความรวมมอืระหวางหนวยงานตางๆ ในการ
สงเสรมิการสวมหมวกนิรภยั เพือ่ใหจงัหวดั
นครปฐมเปนจังหวัดท่ีสามารถลดความ
รุนแรงที่ศีรษะจากอุบัติเหตุทางถนน

ลงนาม MOU วาระจงัหวดั วาระหมวกนริภยั
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 องคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่ฉีดพนยาฆาเชื้อปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (Covid - 19) เพื่อสรางความมั่นใจใหกับประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งเปนการเฝาระวังและปองกัน
การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19)

 องคการบริ หารส วนจั งหวัดนครปฐม
ดําเนินการฉีดพนหมอกควัน และสารเคมีชนิด
ละอองฝอยเพือ่กําจดัแหลงเพาะพนัธุลกูนํ้ายงุลาย
ภายในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม เพื่อใหพี่นอง
ประชาชนมีความปลอดภัยและหางไกลจากโรค
ไขเลือดออก

ฉดีพนยาฆาเชือ้ปองกันการแพรระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (Covid -  19)

ฉีดพนหมอกควัน และสารเคมีชนิดละอองฝอยเพื่อกําจัดแหลงเพาะพันธุยุงลาย

ดานสังคม
Social Development
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พิธีบําเพ็ญกุศลและพิธีนอมรําลึกเนื่องใน 
“วันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร”

ในวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563
ณ ศาลากองอํานวยการ วัดพระปฐมเจดีย

ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม

พิธีวางพวงมาลาเนื่องใน
“วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลาเจาอยูหัว” 

ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563
ณ ศาลากองอํานวยการ 

วัดพระปฐมเจดียราชวรมหาวิหาร 
จังหวัดนครปฐม

วันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว

รายงานผลการปฏิบัติงาน

ดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
Development Education Religion & Culture
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พิธีวางพวงมาลาเนื่องใน 
“วันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว” 
ในวันศุกรที่ 23 ตุลาคม 2563 

ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

บริเวณดานหนาศาลากลางจังหวัดนครปฐม

พิธีนอมรําลึกเนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพครบ 120 ป สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ ศาลากองอํานวยการ วัดพระปฐมเจดียราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม

วันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัววันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว

วันคลายวันพระราชสมภพครบ 120 ป สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
Development Education Religion & Culture
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 พิธีวางพานพุมดอกไมสด เพ่ือแสดงความจงรักภักดีและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแหงฝนหลวง 
ประจําป 2563 ในวันเสารที่ 14 พฤศจิกายน 2563  ณ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม

พิธีถวายราชสักการะ "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว พระมหาเจษฎาราชเจา"
ณ หองประชุมสนามจันทร ชั้น 5 (สวนตอขยาย) ศาลากลางจังหวัดนครปฐม

วันพระบิดาแหงฝนหลวง

วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว พระมหาเจษฎาราชเจาวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว พระมหาเจษฎาราชเจา

ดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
Development Education Religion & Culture
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 กิจกรรมเนื่องในวันคลายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพอแหงชาติ 
ในวนัเสารที ่5 ธนัวาคม 2563 โดยชวงเชาเปนพธิทีาํบญุ
ตกับาตรถวายพระราชกุศล ณ ศาลากองอํานวยการ และ
ลานหนาพระรวงโรจนฤทธิ ์จากนัน้ รวมพธิถีวายพานพุม
และพิธีถวายบงัคม ณ ศาลากองอาํนวยการ วดัพระปฐม
เจดียราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม

 พิธีถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี และลงนามถวายพระพร เนื่องใน
วันคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในวันศุกรที่ 2 เมษายน 2564 ณ หองประชุมสนามจันทร 
ชั้น 5 (สวนตอขยาย) ศาลากลางจังหวัดนครปฐม

วันคลายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร วันคลายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพอแหงชาติ 

วันคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
Development Education Religion & Culture
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พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ
เนื่องใน "วันคลายวันสวรรคตสมเด็จ

พระนเรศวรมหาราช" 
เพื่อแสดงความกตัญูกตเวที

และนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
และพระวีรกรรมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ณ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม

 พธิถีวายราชสกัการะเนือ่งใน “วนัพระบาทสมเดจ็
พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึก
มหาจักรีบรมราชวงศ ประจําป 2564” ในวันอังคารที่
6 เมษายน 2564 ณ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม

วันคลายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชวันคลายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช 
และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ

ดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
Development Education Religion & Culture
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พิธีเปดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคลายวันประสูติ สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟาทีปงกรรัศมีโชติ
มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 ณ หองโถง (สวนตอขยาย)

ศาลากลางจังหวัดนครปฐม

 พธิเีปดงานถนนวัฒนธรรม ชมุชนพืน้ถิน่ จังหวดันครปฐม ท่ีดูบวัคาเฟ ตําบลบางแกวฟา อําเภอนครชยัศร ี
จังหวัดนครปฐม โดยมี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผูวาราชการจังหวัดนครปฐม เปนประธานในพิธีเปด และ
มีหัวหนาสวนราชการรวมเปดงานดังกลาว โดยวัตถุประสงคของการจัดงานเพื่อใหผูประกอบการจากชุมชน
คุณธรรมทุกอําเภอในจังหวัดนครปฐม นําผลิตภัณฑทางวัฒนธรรมไทยมาสาธิตและจําหนาย เพื่อให
ผูประกอบการมีรายไดเพียงพอในการดํารงชีพ และพึ่งพาตนเองไดอยางมั่นคงตอไป 

วันคลายวันประสูติ สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟาทีปงกรรัศมีโชติ
มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

ถนนวัฒนธรรม ชุมชนพื้นถิ่น จังหวัดนครปฐมถนนวัฒนธรรม ชุมชนพื้นถิ่น จังหวัดนครปฐม

ดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
Development Education Religion & Culture
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 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2564 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2564 โดย
วัตถุประสงคการจัดโครงการดังกลาวเพื่อเปนการ
อนุรกัษ สบืสานประเพณลีอยกระทง อกีทัง้เปนการบาํรงุ
ศลิปะ จารีตประเพณ ีภมูปิญญาทองถิน่ และวัฒนธรรม
อันดีของทองถ่ินใหสืบตอไป โดยจัดกิจกรรมประกวด
กระทง และประกวดนางนพมาศ ณ สถานสงเคราะห
คนชรานครปฐม จังหวัดนครปฐม

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

 โครงการธรรมะเดลิเวอร่ี ครั้งที่  1 ในวันที่ 
27 ตุลาคม 2563 โดยเชิญพระครูโกวิทสุตการ 
เจาอาวาสวัดโคกเขมา ตําบลแหลมบัว อําเภอนครชยัศรี 
จงัหวดันครปฐม มาบรรยายธรรมและเทศนาธรรมใหแก
ผูสูงอายุและเจาหนาที่สถานสงเคราะหคนชรานครปฐม 
และสถานสงเคราะหคนชราเฉลมิราชกมุาร ี(หลวงพอเปน
อปุถมัภ) เพือ่ใหผูสงูอายไุดนาํหลกัคาํสอนของพระพทุธ
ศาสนามาสูการปฏิบัติ ซึง่จะชวยเสรมิสรางพ้ืนฐานจิตใจ
ใหเขมแข็งทําใหการดําเนินชีวิตมีความสุข

โครงการธรรมะเดลิเวอรี่ ครั้งที่ 1โครงการธรรมะเดลิเวอรี่ ครั้งที่ 1

ดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
Development Education Religion & Culture
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วันรักตนไมประจําปของชาติ ประจําป พ.ศ. 2564

 องคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรม 
"วันรักตนไมประจําปของชาติ ประจําป พ.ศ. 2564” 
ณ บริเวณสาํนักงานองคการบริหารสวนจังหวัด
นครปฐม โดยมีขาราชการ บุคลากรขององคการ
บริหารสวนจังหวัดนครปฐม รวมกันดําเนินการปรับ
ภมูทัิศนภายในสํานกังานใหมคีวามเปนระเบยีบเรยีบรอย 
สวยงาม และเปนการเพ่ิมพื้นที่สีเขียว เพื่อสราง
ความรมรื่นภายในสํานักงาน

ดานสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว
Development Environment & Tourism
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โครงการขุดลอกคลองและจัดเก็บวัชพืชโครงการขุดลอกคลองและจัดเก็บวัชพืช

โครงการขุดลอกคลองชลประทาน หมูที่ 1 บานบางขะโมย 
ตําบลบางระกํา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

ดานสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว
Development Environment & Tourism

 องคการบรหิารสวนจงัหวดันครปฐม ดาํเนนิการขดุลอกคลองและเกบ็วชัพชื เพือ่เปนการบรหิารจดัการนํา้
ใหประชาชนมีแหลงน้ําสําหรับใชอุปโภคบริโภค และการเกษตรในฤดูแลง พรอมเปนการเปดทางระบายนํ้า 
ปองกันไมใหเกิดนํ้าทวมในชวงฤดูฝน

โครงการขุดลอกคลองตัน หมูที่ 10 
ตําบลบางเลน อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
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โครงการขุดลอกคลองและจัดเก็บวัชพืชโครงการขุดลอกคลองและจัดเก็บวัชพืช

โครงการขุดลอกคลองเข หมูที่ 4 และหมูที่ 9 
ตําบลดอนพุทรา อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

ดานสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว
Development Environment & Tourism
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 การกอสรางและการปรับปรุงถนน เพ่ือพัฒนาเสนทางการขนสงผลผลิตทางการเกษตรใหมี
ประสิทธิภาพไดมาตรฐาน สามารถรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจชุมชน

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ถนน อบจ.นฐ.0006 
วัดจินดาราม - วัดปรีดาราม ตําบลตลาดจินดา, ตําบลคลองจินดา อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ดานเศรษฐกิจ
Development Economic
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โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ถนน อบจ.นฐ.0007 
บานคลองญี่ปุนใต – บานบางไทร ตําบลบางไทรปา, ตําบลนิลเพชร 

อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

ดานเศรษฐกิจ
Development Economic
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โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ถนน อบจ.นฐ.0024
บานบางไผนารถ - บานคลองหมอนแชม ตําบลบางไทรปา, ตําบลไทรงาม, 

ตําบลบางภาษี อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ถนน อบจ.นฐ.0056 
แยก ทล 4 (กม.ที่ 62,000) – บานกระจาน ตําบลวังเย็น, ตําบลหนองดินแดง 

อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ดานเศรษฐกิจ
Development Economic
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การประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐม
การประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 

ประจําป พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 18 พฤษภาคม 2564

การประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 
ประจําป พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 30 กันยายน 2564

ดานการบริหารจัดการที่ดี
Development Management
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กิจกรรมเสริมสรางความรูความเขาใจที่ถูกตอง
เกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท

 กิจกรรมเสริมสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐม และนายกองคการบริหาร
สวนจงัหวดันครปฐม ในวันศกุรที ่13 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 ณ หองประชมุ ช้ัน 3 องคการบรหิาร
สวนจังหวัดนครปฐม โดยมีการใหความรูเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ วินัย วิธีปฏิบัติในการเลือกตั้ง 
การรูแพ รูชนะ รูอภยั รูรกัสามคัคทีัง้กอนและหลงัเลอืกต้ัง เพือ่ใหการหาเสยีงเปนไปอยางโปรงใส 
ไมกระทําผิดกฎหมาย โดยใหผูสมัครรับเลือกตั้งจับมือกันเพ่ือเปนการสรางความสมานฉันท 
โดยมผีูสมคัรนายกองคการบริหารสวนจงัหวดันครปฐม และสมาชกิสภาองคการบรหิารสวนจงัหวดั
นครปฐม เขารวม

ดานการบริหารจัดการที่ดี
Development Management



รายงานผลการปฏิบัติงาน
องคการบริหารสวนจังหวัด
ประจําป 2564 • 2021

59

เดินรณรงคประชาสัมพันธใหประชาชนไปใชสิทธิเลือกตั้ง

 องคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมเดินรณรงคประชาสัมพันธใหประชาชน
ไปใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐม และนายกองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครปฐม ในวันอาทิตยที่ 20 ธันวาคม 2563 เพ่ือสรางจิตสํานึกใหประชาชนเห็น
ความสําคัญของการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
อีกทั้งตระหนักถึงสิทธิและหนาที่ของตนเอง ในการออกไปใชสิทธิเลือกตั้ง เพื่อเลือกบุคคล
ที่มีความเหมาะสม มาพัฒนาทองถิ่นของตนเอง ใหมีความเจริญรุงเรือง ตอไป

ดานการบริหารจัดการที่ดี
Development Management



รายงานผลการปฏิบัติงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประจ�าปี 2564 • 2021

60



รายงานผลการปฏิบัติงาน
องคการบริหารสวนจังหวัด
ประจําป 2564 • 2021

61

โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย
 โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยบนถนนสายทางตางๆ ในพื้นท่ีจังหวัดนครปฐม        
เพื่อแกปญหาความเดือดรอนของประชาชน ทําใหประชาชนไดรับความสะดวกในการสัญจรไป-มา 
การขนสงผลผลิตทางการเกษตรเปนไปดวยความรวดเร็ว เนื่องจากถนนมีแสงสวางท่ีเพียงพอทําให
มีทัศนวิสัยในการมองเห็นที่ชัดเจนในชวงเวลากลางคืน สงผลใหเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน ทําใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งองคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐม ไดดําเนินการ
ติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย ประจําปงบประมาณ 2564 จํานวน 2,537 ชุด 25 สายทาง ดังนี้
 1. ถนน อบจ.นฐ.0009 บานไผหูชาง - บานไผคอย ตําบลบางหลวง อําเภอบางเลน, ตําบลสระสี่มุม 
อําเภอกําแพงแสน จํานวนโคมไฟที่ติดตั้ง 114 ชุด
 2. ถนน อบจ.นฐ.0047 บานบัวหวั่น - บานบัวปากทา ตําบลบัวปากทา อําเภอบางเลน จํานวนโคมไฟ
ที่ติดตั้ง 27 ชุด
 3.  ถนนสายเลยีบคลองชลประทานสาย 2 หมูที ่1 , 9 ตาํบลหนิมลู เชือ่มตอ ตําบลบางหลวง อําเภอบางเลน 
จํานวนโคมไฟที่ติดตั้ง 180 ชุด
 4. ถนน อบจ.นฐ.0020 บานทพัหลวง - บานหนองงเูหลอืม ตําบลทพัหลวง เชือ่มตอ ตําบลหนองงเูหลอืม 
อําเภอเมืองนครปฐม จํานวนโคมไฟที่ติดตั้ง 180 ชุด
 5. ถนน อบจ.นฐ.0021 บานดอนประดู - บานไร ตําบลหนองปากโลง เช่ือมตอ ตําบลโพรงมะเด่ือ 
อําเภอเมืองนครปฐม จํานวนโคมไฟที่ติดตั้ง 53 ชุด

ถนน อบจ.นฐ.0009 
บานไผหูชาง-บานไผคอย

ตําบลบางหลวง อําเภอบางเลน, 
ตําบลสระสี่มุม อําเภอกําแพงแสน

ดานการบริการสาธารณะ
Development Public Service
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ถนนสายบานใหม หมูที่ 8, 10 และ หมูที่ 7 
ตําบลบางแขม เชื่อมตอ ตําบลวังเย็น

อําเภอเมืองนครปฐม

 6. ถนน อบจ.นฐ.0031 บานดอนประดู - บานทัพยายทาว ตําบลหนองปากโลง เชื่อมตอ ตําบลวังตะกู
อําเภอเมืองนครปฐม จํานวนโคมไฟที่ติดตั้ง 121 ชุด
 7.  ถนน อบจ.นฐ.0060 บานกระดีเดียว - บานกิโลหา ตําบลหนองปากโลง เชื่อมตอ ตําบลวังตะกู 
อําเภอเมืองนครปฐม จํานวนโคมไฟที่ติดตั้ง 147 ชุด
 8. ถนน อบจ.นฐ.0027 บานมาบแค - บานเลาเตา ตําบลตากอง เช่ือมตอ ตําบลมาบแค 
อําเภอเมืองนครปฐม จํานวนโคมไฟที่ติดตั้ง 134 ชุด
 9. ถนน อบจ.นฐ.0032 บานทัพยายทาว - บานยาง ตําบลบานยาง อําเภอเมืองนครปฐม 
จํานวนโคมไฟที่ติดตั้ง 98 ชุด
 10.  ถนน อบจ.นฐ.0038 บานดอนกลาง - บานกงลาด ตําบลมาบแค, ตําบลตากอง อําเภอเมอืงนครปฐม
เชื่อมตอ ตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จํานวนโคมไฟที่ติดตั้ง 93 ชุด
 11. ถนน อบจ.นฐ.0039 บานหนองลาดหญา - บานทัพยายทาว ตําบลทัพยายทาว เช่ือมตอ
ตําบลโพรงมะเดื่อ อําเภอเมืองนครปฐม จํานวนโคมไฟที่ติดตั้ง 69 ชุด
 12. ถนน อบจ.นฐ.0057 บางคู - ถนนขาด ตําบลบางแขม เชื่อมตอ ตําบลถนนขาด 
อําเภอเมืองนครปฐม จํานวนโคมไฟที่ติดตั้ง 43 ชุด
 13. ถนนสายบานใหม หมูที่ 8, 10 และ หมูที่ 7 ตําบลบางแขม เชื่อมตอ ตําบลวังเย็น อําเภอเมือง
นครปฐม จํานวนโคมไฟที่ติดตั้ง135 ชุด
 14. ถนน อบจ.นฐ.0041 สายทางเขาวัดไทร – คลองทางหลวง ตําบลทากระชับ อําเภอนครชัยศรี 
จํานวนโคมไฟที่ติดตั้ง 27 ชุด
 15. ถนน อบจ.นฐ.0045 สายบานหลังวัดศีรษะทอง – บานทุงแหลมบัว ตําบลศีรษะทอง 
อําเภอนครชัยศรี จํานวนโคมไฟที่ติดตั้ง 39 ชุด

โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย

ดานการบริการสาธารณะ
Development Public Service
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ถนน อบจ.นฐ.0045 
สายบานหลังวัดศีรษะทอง – บานทุงแหลมบัว

ตําบลศีรษะทอง อําเภอนครชัยศรี

 16.  ถนน อบจ.นฐ.0042 ลานแหลม - โคกเขมา ตําบลวัดละมุด, ตําบลแหลมบัว อําเภอนครชัยศรี 
จํานวนโคมไฟที่ติดตั้ง 101 ชุด
 17.  ถนน อบจ.นฐ.0028 บานศรีมหาโพธ์ิ - บานลานแหลม ตําบลศรีมหาโพธ์ิ, ตําบลวัดละมุด 
อําเภอนครชัยศรี จํานวนโคมไฟที่ติดตั้ง 95 ชุด
 18.  ถนน อบจ.นฐ.0048 สายบานลําเหย – บานหนองปลาไหล ตําบลลําเหย อําเภอดอนตูม เชื่อมตอ 
ตําบลหวยขวาง อําเภอกําแพงแสน จํานวนโคมไฟที่ติดตั้ง 110 ชุด
 19.  ถนนสายเลยีบคลองชลประทาน หมูที ่1,4,7,9 ตําบลสามงาม เชือ่มตอ ตําบลหวยพระ อําเภอดอนตมู 
จํานวนโคมไฟที่ติดตั้ง 160 ชุด
 20.  ถนนสายหมูท่ี 4 ตําบลวัดละมุด อําเภอนครชัยศรี เชื่อมตอ ตําบลบานหลวง อําเภอดอนตูม 
จํานวนโคมไฟที่ติดตั้ง 30 ชุด
 21.  ถนนเลียบคลองชลประทานหนาคายลูกเสือ หมูที่  3 ตําบลทุงขวาง เช่ือมตอ หมูที่  3 
ตําบลทุงกระพังโหม อําเภอกําแพงแสน จํานวนโคมไฟที่ติดตั้ง 178 ชุด
 22.  ถนนสายเลียบรั้วโรงเรียนการบิน หมูท่ี 6 และหมูท่ี 7 ตําบลกระตีบ เช่ือมตอ ตําบลสระพัฒนา 
อําเภอกําแพงแสน จํานวนโคมไฟที่ติดตั้ง 103 ชุด

โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย

ดานการบริการสาธารณะ
Development Public Service
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ถนนเลียบคลองชลประทาน
 หนาคายลูกเสือ หมูที่ 3 ตําบลทุงขวาง อําเภอกําแพงแสน

ถนนสายเลียบรั้ว รร.การบิน หมูที่ 6 และหมูที่ 7 
ตําบลกระตีบ อําเภอกําแพงแสน

 23.  ถนน อบจ.นฐ.0012 ถนนสายบานคลองทางหลวง - บานวังนํ้าขาว ตําบลคลองใหม , 
ตําบลคลองจินดา อําเภอสามพราน จํานวนโคมไฟที่ติดตั้ง 85 ชุด
 24.  ถนนสายปรีดาราม - บางชาง (หนองนกไข) หมูท่ี 1,3,7,8 ตําบลคลองจินดา อําเภอสามพราน 
จํานวนโคมไฟที่ติดตั้ง 150 ชุด
 25.  ถนนสายกลางคลองใหม - คลองจินดา 
ตําบลคลองใหม, ตําบลคลองจินดา อําเภอสามพราน 
จํานวนโคมไฟที่ติดตั้ง 65 ชุด

 23.  ถนน อบจ.นฐ.0012 ถนนสายบานคลองทางหลวง - บานวังนํ้าขาว ตําบลคลองใหม , 

โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย
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องคการบรหิารสวนจงัหวัดนครปฐมดําเนนิการกอสรางและปรบัปรงุถนนสายทางตาง ๆ  
เพื่อใหเกิดความสะดวกคลองตัวในการจราจร และปลอดภัยยิ่งขึ้น  

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต สาย หมูที่ 4, 6 ตําบลกระตีบ 
เชื่อมตอ ตําบลสระพัฒนา อําเภอกําแพงแสน 

โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน

ดานการบริการสาธารณะ
Development Public Service
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โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต สายเลียบคลองระบายนํ้า 7 ขวา - สองพี่นอง 
หมูที่ 1 ตําบลสระพัฒนา เชื่อมตอ หมูที่ 1 ตําบลหวยมวง อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม

โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกโรงหมู หมูที่ 5 ตําบลสามพราน
เชื่อมตอ เขตเทศบาลเมืองสามพราน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ดานการบริการสาธารณะ
Development Public Service
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โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต สายหมูที่ 10 ตําบลคลองจินดา อําเภอสามพราน 
เชื่อมตอ หมูที่ 5 ตําบลโคกพระเจดีย อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต สายหมูที่ 4 ตําบลหนองงูเหลือม
อําเภอเมืองนครปฐม เชื่อมตอ ตําบลทุงขวาง อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม

โครงการกอสรางและปรับปรุงถนน

ดานการบริการสาธารณะ
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โครงการกอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขามคลองชลประทาน หมูที่ 6
ตําบลตากอง อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

โครงการกอสราง สะพาน

ดานการบริการสาธารณะ
Development Public Service
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โครงการกอสราง สะพาน

โครงการกอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขามคลอง หมูที่ 4 
ตําบลสัมปทวน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ดานการบริการสาธารณะ
Development Public Service
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โครงการกอสรางกําแพงกันดิน คสล.เลียบคลอง หมูที่ 2,5 
ตําบลดอนยายหอม อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

โครงการกอสรางกําแพงกันดิน คสล.เลียบคลองเตาดํา หมูที่ 1 
ตําบลถนนขาด อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

โครงการกอสราง กําแพงกันดิน

ดานการบริการสาธารณะ
Development Public Service
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โครงการกอสรางกําแพงกันดิน คสล.เลียบคลองสายกลาง หมูที่ 1 
ตําบลโคกพระเจดีย อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

โครงการกอสรางกําแพงกันดิน คสล.เลียบคลองรางบัว หมูที่ 2 
ตําบลบางระกํา อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

โครงการกอสราง กําแพงกันดิน

ดานการบริการสาธารณะ
Development Public Service



ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐม

งบประมาณ

พ.ศ.
ประจำปรายจาย

ดานบริหารทั่วไป

ดานการเศรษฐกิจ

ดานการดำเนินงานอื่น

ดานบริหารชุมชนและสังคม

งบประมาณ

ประจำป พ.ศ. 2564
รายจาย

59%

21%

17%

3%

ดานการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการเกษตร

446,403,888.00
145,007,964.00

รวม 591,411,852.00

ดานการดำเนินงานอื่น แผนงานงบกลาง 32,136,370.00

รวม 32,136,370.00

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 446,403,888.00

ดานบริหารทั่วไป

ดานบริหารชุมชน
และสังคมและสังคม

แผนงานบริหารทั่วไป
แผนงานรักษาความสงบภายใน

205,181,896.00
470,000.00

รวม 205,651,896.00

รวม 170,799,882.00

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

7,453,500.00
129,870,000.00

2,708,600.00
24,217,782.00
3,050,000.00
3,500,000.00

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. 2564

ดาน/แผนงาน งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น 1,000,000,000.00

รายงานผลการปฏิบัติงาน
องคการบริหารสวนจังหวัด
ประจําป 2564 • 2021

72



สรุปบัญชรีายรับ
ประจำปงบประมาณ

รายการ
ประมาณการประมาณการ

(บาท)
รายรับจริงรายรับจริง

(บาท)

ผลตาง (บาท)
ต่ำกวา -
สูงกวา +

ผลตาง (%)
ต่ำกวา -
สูงกวา +

หมวดภาษีอากร

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ
และใบอนุญาต

หมวดรายไดจากทรัพยสิน

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด

หมวดรายไดจากทุน

หมวดภาษีจัดสรร

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 189,413,000.00

1,092,515,470.00 1,158,140,071.13 +65,624,601.13 +6.01

179,414,000.00 -9,999,000.00 -5.28

798,222,106.00 855,925,580.67 .+57,703,474.67 .+7.23

80,000.00 33,000.00 -47,000.00 -58.75
6,800,000.00 8,177,500.00 +1,377,500.00 +20.26

7,598,864.00 9,539,688.07 +1,940,824.07 +25.54

9,401,500.00 12,708,640.75 +3,307,140.75 +35.18

81,000,000.00 92,341,661.64 +11,341,661.64 +14.00

รายไดจัดเก็บเอง

รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหแก อปท.

รายไดที่รัฐอุดหนุนให อปท.

รวมรายรับ

พ.ศ.

900,000,000.00

800,000,000.00

700,000,000.00

600,000,000.00

500,000,000.00

400,000,000.00

300,000,000.00

200,000,000.00

100,000,000.00

ยอดประมาณการ

ยอดรายรับจริง

รายไดจัดเก็บเอง รายไดที่รัฐบาลเก็บแลว
จัดสรรใหแก อปท.

รายไดที่รัฐอุดหนุนให อปท.

104,880,364.00

122,800,490.46

798,222,106.00

855,925,580.67

189,413,000.00

179,414,000.00
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สรุปบัญชรีายจาย
ประจำปงบประมาณ

รายการ
ประมาณการประมาณการ

(บาท)
รายรับจริงรายรับจริง

(บาท)

ผลตาง (บาท)
ต่ำกวา -
สูงกวา +

ผลตาง (%)
ต่ำกวา -
สูงกวา +

งบกลาง

งบบุคลากร

งบดำเนินงาน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

44,489,845.00

70,810,770.00

203,156,987.00

674,776,334.00

99,281,534.00

1,092,515,470.00

42,396,597.13

66,481,882.90

187,358,234.74

637,596,543.00

94,826,804.54

1,028,660,062.31

-2,093,247.87

-4,328,887.10

-15,798,752.26

-37,179,791.00

-4,454,729.46

-63,855,407.69

-4.71

-6.11

-7.78

-5.51

-4.49

-5.84รวมรายจาย

พ.ศ.

800,000,000.00

700,000,000.00

600,000,000.00

500,000,000.00

400,000,000.00

300,000,000.00

200,000,000.00

100,000,000.00

ยอดประมาณการ

ยอดรายรับจริง

งบกลาง งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน

44,489,845.00
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