(สําเนา)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําปี ๒๕๕๓
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓
วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
…………………………
เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.
ผู้มาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.

นายบุญส่ง
นายจักรกฤษณ์
นายปิติพงษ์
นางสาวปทุมมาศ

นัดสูงวงศ์
สงประชา
ไทยโพธิ์ศรี
กมลเวช

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (๑)
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (๒)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด/จนท.รักษาความสงบฯ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.

นางจรินพร
นายสมพงษ์
นายธงชัย
พ.ต.ท.ชาญ
นายชัยยศ
นายสุเทพ
นายสมศักดิ์
นายอภินันท์
นายแมน
นายสุรพงศ์
นายสมนึก
นายสมชาย
นายสุรชัย

เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
ปิยนันท์จรัสศรี
ศิริเฑียรทอง
ใจเย็น
บุญยงค์
บุญนิยม
โตศรีพลับ
ศิริรังษี
มุ้ยมี
นิ่มปุญญกําพงษ์
สกุลรัตนกุลชัย
มณีรัตน์
อนุตธโต

ผู้ลาประชุม
๑. นายวินัย

วิจิตรโสภณ

๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.

นายทองดี
นายมะเนตร
นายทรงพล
นายปัญญวัฒน์
นายพัศภัสสรณ์
นายบัณฑิต
นายเอนก
นายชัชวาล
นายสังเวียน
นายเฉลิมพล
นายเสฐียรพงษ์
นายชรินทร์
นายบัญชา

มิ่งขวัญ
โคจริยาวัฒน์
ชูศิลป์กุล
คชศิลา
ศรีสุขจร
เล้าอรุณ
ตะโกพ่วง
บุญอําไพ
นัดสูงวงศ์
ซังฮี้
รัตนภิรมย์
ลี้ไพบูลย์
บุญวงษ์



ผู้เข้าร่วมประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.

นายวิวัฒน์
นายประวัติ
นางปราณี
นางสาวณัฏฐภัทร์
นายกิติ
นายอนุสรณ์
นางพริมลักษณม์
นายณรงค์
นางสาวสุมาลี
นายเทียมจิตร
นางนิลุบล
นางวาสนา
นางสาวสุวรรณี
นางเสาวลักษณ์
นางกาญจนา
นางแสงเดือน
นางสาวสุริยงค์
นางสาวใกล้รุ่ง
นายนิวัฒน์
นายสิทธิศักดิ์
นางสาวสลิตตา
นางอรอุมา
นายธีรศานต์
นางสาวเสาวลักษณ์
นางสาวบุญมา
นางสาวชุติมณฑน์
นางสาวภัทร์ฐิตา
นางสาวจุฑามาศ
นางสาวอรุณศรี
นางสาวผกาทิพย์
นางวิระตา
นางดวงเดือน
นางสาวศิราพร
นางสาวอัมพิกา
นางสาวจุฑามาศ

นันทวรากร
หิรัญ
โรจนาธิโมกข์
ปานรักษา
วัตรเอก
บุญกวิน
ร่วมสุข
มั่นศรีจันทร์
เพ็งสมบัติ
ฉิ่งทองคํา
เดชเกตุ
ทวีนุช
ภู่สกุล
ลี้เจริญ
พยัคฆพงษ์
หลักแดน
เพิ่มนาม
กองแก้ว
อ่ําหนองโพ
ทรัพย์วุฒิเลิศ
มีเนตรขํา
สุธาทรัพย์
ฉันธรอาภรณ์
แสงนิ่ม
สอนพ่วง
บริสุทธิ์
โศภณพิมลสิริ
นคราพานิช
อํานาจวสุสิน
นวลจันทร์
มะหะหมัด
ร่วมสมัคร
สุวรรณเอี่ยม
เอมศรี
โพธิ์ศรีเจริญ

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม (คนที๑่ )
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม (คนที่ ๒)
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
หัวหน้าสํานักปลัด อบจ./เจ้าหน้าที่รักษาความสงบฯ
รักษาราชการแทน ผู้อํานวยการกองคลัง
ผู้อํานวยการกองช่าง
ผู้อํานวยการกองแผนและงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์
รักษาราชการแทน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
รักษาราชการแทน หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกีฬาและการท่องเที่ยว
หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล
หัวหน้าฝ่ายสํารวจและออกแบบ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๖ว
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๖ ว
จนท.ระบบงานคอมพิวเตอร์ ๕/จนท.รักษาความสงบฯ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๕
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๕
นิติกร ๕
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๔
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๔
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๔
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๔
เสมียนพนักงาน
เสมียนพนักงาน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ



ประชาชนผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.

นายธนัย
นางน้ําค้าง
นางบุญมาก
นายอุดม
นายสอาด
นายไพโรจน์
นางจิรอร
นายวัลลภ
นายธวัช
นายวิเชียร
นายณรงค์
นายทวี
นายสุชาติ
นายเจริญ
นายบุญเสริม
นายปทุม
นายวุฒิชัย
นายณรงค์
นายทองดี
นายพร
นายฉัตร
นายบุญให้
นายเลิศเชาว์
นายธวิช
นางสาวจําเนียร
นายเพี้ยน
นายสกล
นางประจอม
นางชัยพฤกษ์

ญาติบรรทุง
คล้ายจันทร์พงษ์
มหาสังข์
บู่สามสาย
ศรีเสน่ห์
สนสาขา
อยู่ญาติมาก
ห้วยกรดวัฒนา
บัวแก้ว
มีทรัพย์มั่น
ชูราศรี
พานแก้ว
ศรีพรมมินทร์
แสงจันทร์
หาญสมัย
ปาลรัตน์
นาคละมัย
บารมี
ฉ่ําชืน่ วงศ์
แจ่มนิยม
นาคละมัย
ศรีนวลขํา
ศรีเฟือง
คงอยู่สุข
ฉ่ําชื่นวงศ์
ตุ้มต่างหู
ต่ายเที่ยงใหญ่
นาคละมัย
จุ่นดีวงษ์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลแหลมบัว
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลแหลมบัว
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแหลมบัว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแหลมบัว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแหลมบัว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแหลมบัว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแหลมบัว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแหลมบัว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแหลมบัว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแหลมบัว
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลศรีมหาโพธิ์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลศรีมหาโพธิ์
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตําบลศรีมหาโพธิ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลศรีมหาโพธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางพระ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางพระ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวัดละมุด
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลวัดละมุด
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลวัดละมุด
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตําบลวัดละมุด
กํานันตําบลวัดละมุด
สารวัตรกํานันตําบลวัดละมุด
สารวัตรกํานันตําบลวัดละมุด
ผูช้ ่วยผู้ใหญ่บ้านตําบลวัดละมุด
กรรมการหมู่บ้านตําบลวัดละมุด
อาสาพัฒนาชุมชนตําบลวัดละมุด
ที่ปรึกษาสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนกาญจนาภิเษก
ประชาชน
ประชาชน

เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มาครบองค์ประชุมแล้ว เลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จุดธูปเทียนบูชา
พระรัตนตรัย เลขานุการสภาฯ อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม


ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เรื่อง เปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําปี ๒๕๕๓
ด้วย สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มีความจําเป็นที่จะต้องพิจารณาคัดเลือก
คณะกรรมการจริยธรรมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และรับทราบรายงานผลการ
ดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จึงเห็นสมควรเรียกประชุม
เป็นการประชุมสมัยวิสามัญ
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๔๐ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๖ จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําปี ๒๕๕๓ มีกําหนด ๗ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ นายบุญส่ง นัดสูงวงศ์ ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐม
เรียน ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ท่านที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจําองค์การบริหารส่วนจังหวัด และท่าน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน บัดนี้ เวลา ๑๕.๐๐ น. สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐมได้มาประชุมพร้อมกันแล้ว ผมขอดําเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําปี ๒๕๕๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ ณ บัดนี้ ขอให้การประชุมครั้งนีด้ ําเนินไปด้วย
ความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ทุกประการ ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๑ ครับ
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

เรื่องที่แจ้งให้ทราบในวันนี้ ไม่มีนะครับ ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๒ ครับ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๓ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๓
ต่อไปเป็นการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ
สมัยที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๓ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๓ นะครับ ขอให้สมาชิกฯ
ทุกท่าน ช่วยกันตรวจดูทีละหน้านะครับ ว่ามีถ้อยคําหรือข้อความใดทีต่ ้องการจะขอแก้ไขเพิ่มเติม ก็ขอให้ยกมือ
ขึ้นด้วย นะครับ หน้าที่ ๑ ครับ หน้าที่ ๒, หน้าที่ ๓, หน้าที่ ๔, หน้าที่ ๕, หน้าที่ ๖, หน้าที่ ๗, หน้าที่ ๘,
และหน้าที่ ๙ ครบทั้ง ๙ หน้า แล้วนะครับ
ต่อไป ผมขอถามมติที่ประชุม สมาชิกฯ ท่านใด รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๓ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๓
ขอให้ยกมือขึ้นด้วยครับ ขอบคุณครับ สมาชิกฯ ท่านใด ไม่รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวครับ มีไหมครับ
ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติให้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยสามัญ
สมัยที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๓ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๓ แล้วนะครับ ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๓
ครับ


ระเบียบวาระที่ ๓ การรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๓
เชิญท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม คนที๑่ ครับ
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม คนที่ ๑
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ที่เคารพ ท่านรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านที่ปรึกษานายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม นายวิวัฒน์ นันทวรากร รองนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม คนที่ ๑ ด้วยในวันนี้กระผมได้รับมอบหมายจากท่านนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม ให้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐม ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๓ แทนเนื่องจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
มีภารกิจด่วนมากจึงไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมได้ ด้วยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้ส่งรายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๓
ซึ่งได้ดําเนินการตามแนวทางของคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบการติดตามผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๓ จากระบบ
สารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผล การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(e – Plan) มาเพื่อดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๒๙ (๓) ซึ่งกําหนดให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐม ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ปรากฏรายละเอียด ดังนี้
๑. การจัดทําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๓ - ๒๕๕๕) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
มีการดําเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๘
๒. มีการนํานโยบายการดําเนินงานของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมที่ได้แถลงต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมไปดําเนินการครบทั้ง ๖ ด้าน
๓. การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มีความสอดคล้องสนับสนุน
ยุทธศาสตร์จังหวัดนครปฐม กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครปฐม
และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมในทุกด้าน
๔. โครงการและงบประมาณที่บรรจุในแผนพัฒนาประจําปี ๒๕๕๓ เป็นโครงการที่มาจากการ
ประชาคมและเป็นโครงการที่เกินศักยภาพของหน่วยงานราชการ อบต. และ เทศบาล ที่ขอรับการสนับสนุน
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
๕. ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา ประจําปี ๒๕๕๓ สรุปได้ดังนี้
๕.๑ โครงการตามแผนพัฒนาประจําปี ๒๕๕๓ จํานวน ๔๖๗ โครงการ


โครงการที่ดําเนินการ จํานวน ๒๓๙ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๑๘
๕.๒ งบประมาณตามแผนพัฒนาประจําปี ๒๕๕๓ จํานวนเงิน ๑,๐๕๘,๑๘๒,๓๕๐ บาท
(หนึ่งพันห้าสิบแปดล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
งบประมาณที่ดําเนินการ จํานวนเงิน ๗๑๓,๖๙๖,๙๐๒บาท (เจ็ดร้อยสิบสามล้าน
หกแสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยสองบาทถ้วน)
คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๔๕
๕.๓ ความก้าวหน้าของการดําเนินงานตามโครงการที่ได้ดําเนินการประจําปีงบประมาณ
๒๕๕๓ มีจํานวนโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑
ประจําปี ๒๕๕๓ จํานวน ๒๓๙ โครงการ ปรากฏรายละเอียด ดังนี้
- โครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จ จํานวน ๑๖๖ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๔๖
- โครงการที่อยู่ในระหว่างดําเนินการ จํานวน ๔๐ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๗๓
- โครงการที่ยังไม่ได้ดําเนินการ จํานวน ๑ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๒
- โครงการที่เพิ่มเติม จํานวน ๓๒ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๙
๖. การประเมินผลความพึงพอใจจากประชาชนและผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อผลการดําเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมในภาพรวมแต่ละยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ผลการ
ประเมิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมสามารถดําเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนด
๗.การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.๒๕๔๘
รายละเอียดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ปรากฏตามเอกสารการรายงานผลฯ ที่ได้แจกจ่ายให้ ทุกท่านแล้ว
อนึ่ง การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ถือเป็นการแสดงข้อมูลการปฏิบัติงานประจําปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐมด้วย ซึ่งสามารถดําเนินการได้ในคราวเดียวกัน จึงนําเรียนเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐมทราบ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ขอบคุณท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ครับ ระเบียบวาระนี้ไม่มีการลงมติ
นะครับ ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๔ ครับ
ระเบียบวาระที่ ๔

การประเมินตนเองในการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

เชิญท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม คนที๑่ ครับ


รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม คนที่ ๑
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ที่เคารพ ท่านรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านที่ปรึกษานายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม นายวิวัฒน์ นันทวรากร รองนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม คนที่ ๑ ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (สกถ.) ได้จัดทําระบบการประเมินการจัดมาตรฐานบริการสาธารณะด้วยวิธีการประเมินตนเองขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) โดยมีวัตถุประสงค์สําคัญเพื่อพัฒนาการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดให้มีมาตรฐานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในการดําเนินการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้แต่งตั้ง
“คณะทํางานการประเมินตนเอง” เพื่อทําการประเมินตนเองในการบริการสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดทั้ง ๖ ด้าน ตามแบบประเมินที่พัฒนาขึ้นโดยสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน ๓ แบบหลัก รายละเอียดดังนี้
- การประเมินตนเองในการให้บริการสาธารณะ ๖ ด้าน คือ
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
๔. ด้านการวางแผน ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
๕. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- แบบประเมินตนเอง ๓ แบบหลัก คือ
แบบ อบจ.๑ แบบรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทั่วไปในการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
แบบ อบจ.๒ แบบรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินการจัดบริการสาธารณะโดยตนเองขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
แบบ อบจ.๓ แบบสํารวจความพึงพอใจการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ซึ่งเมื่อคณะทํางานการประเมินที่ได้รับแต่งตั้งทําการประเมินผลตนเองในการให้บริการสาธารณะ
เรียบร้อยแล้วให้เสนอผลการประเมินให้ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดรายงานให้ที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดทราบ
บัดนี้ “คณะทํางานการประเมินการจัดมาตรฐานบริการสาธารณะโดยตนเองขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐม” ได้ทําการประเมินตนเองในการให้บริการสาธารณะเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓
รายละเอียดผลการประเมินตามเอกสารการจัดเก็บและแบบรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินการจัดมาตรฐาน
บริการสาธารณะโดยตนเอง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๓ จึงนําเรียน
เสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมทราบ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ขอบคุณท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ครับ ระเบียบวาระนี้ไม่มีการลงมติ
นะครับ ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕ ครับ


ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง การคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ร่วมเป็นคณะกรรมการ
จริยธรรมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้ประกาศบังคับใช้ระเบียบสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐม ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม พ.ศ.๒๕๕๓
ไปแล้วนั้น
ขณะนี้จังหวัดนครปฐมได้พิจารณาส่งรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวน ๖ ราย ดังนี้
๑. นายบุญส่ง
ไหลธนานนท์
๒. นายเจริญศักดิ์
กุหลาบทอง
๓. ดร.นพ.ถวัลย์
พบลาภ
๔. นายกิจจารักษ์
ชุ่มชื่น
๕. นายธานินทร์
กาญจนพยนต์
๖. นายบุญปรีดา
ธรรมานุรักษ์
เพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจริยธรรม ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม แล้วนะครับ เพื่อให้
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ดังนั้น จึงขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เสนอรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐม ที่ท่านเห็นสมควรร่วมเป็นคณะกรรมการจริยธรรมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม จํานวน ๒ ราย ด้วยนะครับเชิญครับ เชิญท่าน ส.จ.แมน มุ้ยมี ครับ
ส.จ.แมน มุ้ยมี
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านเลขานุการ
นายกองค์การบริหารสวนจังหวัด และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กระผมนายแมน มุ้ยมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๙ อําเภอเมืองนครปฐม
ผมขอเสนอ นายอภินันท์ ศิริรังษี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๘ อําเภอ
เมืองนครปฐม และนายทองดี มิ่งขวัญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๔
อําเภอสามพราน ร่วมเป็นคณะกรรมการจริยธรรมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ครับ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ครับตามที่ท่าน ส.จ.แมน มุ้ยมี ได้เสนอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
จํานวน ๒ ท่าน ร่วมเป็นคณะกรรมการจริยธรรมฯ ดังนี้
๑.นายอภินันท์ ศิริรังษี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๘
อําเภอเมืองนครปฐม
๒.นายทองดี มิ่งขวัญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๔
อําเภอสามพราน
ขอผู้รับรองด้วยครับ มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ มีสมาชิกฯ ท่านใด จะเสนอชื่อผู้อื่นอีกไหมครับ
มีไหมครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีถอื ว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้มีมติเลือกสมาชิกสภาฯ ทั้ง ๒ ท่าน เป็นคณะกรรมการ
จริยธรรมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม แล้วนะครับ ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๖

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ

มีสมาชิกฯ ท่านใด มีเรื่องอื่นๆ จะอภิปรายไหมครับ มีไหมครับ ถ้าไม่มี ผมต้องขอขอบคุณ
ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม คณะผู้บริหาร เพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ตลอดจนผู้เข้าร่วมรับฟังประชุม ทุกท่าน ต้องขอขอบคุณ มากครับ การประชุมครัง้ นี้ได้
สําเร็จลุล่วง ทุกประการ ขอเลิกประชุมครับ ขอบคุณครับ

******************
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.

