(สำเนำ)
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครปฐม
สมัยวิสำมัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
วันที่ ๑๗ มิถุนำยน ๒๕๕๖ เวลำ ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครปฐม
…………………………
เริ่มประชุมเวลำ ๑๓.๐๐ น.
๑.
๒.
๓.
๔.

นายธงชัย
นายชัยยศ
นายวิเชต
นางสาวปทุมมาศ

ศรีสุขจร
บุญยงค์
จาปาทอง
กมลเวช

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

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

พ.ต.ท.ชาญ
นายสมพงษ์
นายธงชัย
นายสุรพงศ์
นายสุเทพ
นายสมศักดิ์
นายอภินันท์
นายสมนึก
นายสมชาย
นายมะเนตร
นายสาเริง
นายจักรกฤษณ์

ใจเย็น
ปิยนันท์จรัสศรี
ศิริเฑียรทอง
นิ่มปุญญกาพงษ์
บุญนิยม
โตศรีพลับ
ศิริรังษี
สกุลรัตนกุลชัย
มณีรัตน์
โคจริยาวัฒน์
บุญอรุณรักษา
สงประชา

๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.

นายสุรชัย
นายธนพันธ์
นายบัณฑิต
นายชัชวาล
นายบุญส่ง
นายสังเวียน
นายนิมิตร
นายปิติพงษ์
นายเสฐียรพงษ์
นายชรินทร์
นายบัญชา
นายวินัย

อนุตธโต
โชคดารงสุข
เล้าอรุณ
บุญอาไพ
นัดสูงวงศ์
นัดสูงวงศ์
จงอักษร
ไทยโพธิ์ศรี
รัตนภิรมย์
ลี้ไพบูลย์
บุญวงษ์
วิจิตรโสภณ

ผู้ลำกำรประชุม
๑. นายแมน
๒. นายทองดี

มุ้ยมี
มิ่งขวัญ

๓. นายทรงพล

ชูศิลป์กุล

๒

ผู้เข้ำร่วมประชุม
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.

นายกองตรี พเยาว์
นายวิวัฒน์
นายประวัติ
นางรัชนี
นางสาวณัฏฐภัทร์
นางศิรินทร์สิยา
นายเทียมจิตร
นางนิลบุ ล
นายณรงค์
นายสิทธิศักดิ์
นางเสาวลักษณ์
นางวาสนา
นายนิวัฒน์
นางแสงเดือน
นางสาวสุวรรณี
นางจารุวรรณ
นางกัญญาภัทร
นางสาวใกล้รุ่ง
นางสาวสุริยงค์
นางอาไพ
นางสาวสลิตตา
นายธีรศานต์
นางสาวพัฑฒิดา
นางสาวชุติมณฑน์
นางอรอุมา
นายอัคคพล
นายจีรพันธ์
นายณัฐดล
นางสาวสุภาวดี
นางสาวเสาวลักษณ์
นางสาวผกาทิพย์
นางสาวยิง่ ลักษณ์
นางสาวจุฑามาศ

เนียะแก้ว
นันทวรากร
หิรัญ
สุริยาวงษ์
ปานรักษา
สะสมทรัพย์
ฉิ่งทองคา
เดชเกตุ
มั่นศรีจันทร์
ทรัพย์วุฒิเลิศ
ลี้เจริญ
ทวีนุช
อ่าหนองโพ
หลักแดน
ภู่สกุล
วรรณา
ศรีชาหลวง
กองแก้ว
เพิ่มนาม
นิลหยก
มีเนตรขา
ฉันธรอาภรณ์
ปัญญาเลิศ
บริสุทธิ์
สุธาทรัพย์
บริสุทธิ์
ธรรมาภิมุข
สวัสดี
เก้าลิ้ม
แสงนิ่ม
นวลจันทร์
โศภณพิมลสิริ
นคราพานิช

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
หัวหน้าสานักปลัด อบจ./เจ้าหน้าที่รักษาความสงบฯ
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล
หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์
หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน
รก.ในตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รก.ในตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
รก.ในตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงิน
รก.ในตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายกิจการสภา อบจ.
รก.ในตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายการประชุม/จนท.รักษาความสงบฯ
รก.ในตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการกีฬาและการท่องเที่ยว
รก.ในตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
รก.ในตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
รก.ในตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายสารวจและออกแบบ
รก.ในตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายสาธารณภัยและสิง่ แวดล้อม
รก.ในตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบารุง
รก.ในตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายการบริหารการศึกษา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๖ว
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๕
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๕
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๕

๓

๓๔
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.

นางสาวอรุณศรี
นางสาวชนาทิพย์
นางสาวกรวรรณ
นางสาวลาวัลย์
นางวิระตา
นายรพีวัฒนะ
นางสาวจุฑามาศ
นางสาวศิราพร
นางสาวชุติมา
นางสาวเพ็ญนภา
นางสาวบุหงา

อานาจวสุสิน
นาคาประสิทธิ์
สุริยาวงษ์
ชาวสวนงาม
มะหะหมัด
ปฐมไพบูลย์
โพธิ์ศรีเจริญ
สุวรรณเอีย่ ม
เก้าลิ้ม
ศรีสรรพางค์
ธงชัย

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๕
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ๔
นักพัฒนาชุมชน ๔
นักพัฒนาชุมชน ๔
เสมียนพนักงาน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประชาชนผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.

นายประชา
นายสุพจน์
นายทวนชัย
นายสุนทร
นายสมบัติ
นายย้ง
นายไชยา
นางสาวอุมาวดี
นายขจรศักดิ์
นายวสันต์ชัย
นายอุดม
นางสาวอารีย์
นายวิริยะ
นายทรงยศ
นายสมพงษ์
นายสมจิต
นายอุดม
นายเสน่ห์
นายสุรศักดิ์
นายศราวุธ
นายชาคริช

ฟุ้งขจร
พุกพบสุข
อังกาพย์
ปรีชาสุข
คุ้มบัว
กลิ่นพยอม
ทับทิมทอง
ฟุ้งขจร
ธนสิริมานนท์
ชิวปรีชา
อริยวาณิชกุล
เปี่ยมมีสมบูรณ์
จาปาทอง
อินทรศร
แก้วสุริยาวงศ์
ชิวปรีชา
พูนวศินมงคล
เกตุแก้ว
ทองวงศ์ญาติ
ปรีชาสุข
จันทร์ห้วย

นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคกพระเจดีย์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคกพระเจดีย์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคกพระเจดีย์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโคกพระเจดีย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโคกพระเจดีย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโคกพระเจดีย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโคกพระเจดีย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโคกพระเจดีย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโคกพระเจดีย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโคกพระเจดีย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกพระเจดีย์
หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกพระเจดีย์
กานันตาบลโคกพระเจดีย์
สารวัตรกานันโคกพระเจดีย์
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตาบลโคกพระเจดีย์
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตาบลโคกพระเจดีย์
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตาบลโคกพระเจดีย์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๔ ตาบลโคกพระเจดีย์
แพทย์ตาบลโคกพระเจดีย์
ประชาชนตาบลโคกพระเจดีย์
ประชาชนตาบลโคกพระเจดีย์

๔

๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.

นางพิมพ์สุรางค์
นายธวัฒน์ชัย
นายณรงค์
นางฉลวย
นายไสว
นายปัญญา
นายณัฐ
นายกิตติ
นายภัคภณ
นายพุฒิพัฒน์
นางวริศา

โลหิตคุปต์
ศุภมงคลชัยสิริ
จอมทอง
จันทร์เจริญ
ปั่นทอง
เสือคา
วิมลศิลป์
เดชบุญเทพ
ธนกุลโชติการ
งามศรีฐิติโชติ
ทองสงค์

นายกองค์การบริหารส่วนตาบลถนนขาด
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลดอนยายหอม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดอนยายหอม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดอนยายหอม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดอนยายหอม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลถนนขาด
กานันตาบลห้วยจรเข้
สารวัตรกานันตาบลถนนขาด
นักข่าวหนังสือพิมพ์ยอดแหลมนิวส์
นักข่าวหนังสือพิมพ์ยอดแหลมนิวส์
นักข่าวนครปฐมนิวส์

เมื่อเวลา ๑๓.๐๐ น. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มาครบองค์
ประชุมแล้ว เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เชิ ญประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐม จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐม ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๖ ด้วย สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม มีความจาเป็นที่จะต้องพิจารณาข้อราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เป็น
การรีบด่วน จึงเห็นสมควรเรีย กประชุมเป็นการประชุม สมัยวิสามัญ ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความ
ในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๖ จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑
ประจาปี ๒๕๕๖ มีกาหนด ๗ วัน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไป จึงประกาศ
ให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงชื่อ นายธงชัย ศรีสุขจร
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครปฐม
เรีย น ท่ านนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ท่ า นรองนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น
จังหวัด ท่านเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน บัดนี้เวลา
๑๓.๐๐ น. และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้มาประชุมพร้อมกันแล้ว
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นะครับ กระผมจึงขอเปิด การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑
ประจาปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ ณ บัดนี้ ขอให้การประชุมครั้งนี้ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย
ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ทุกประการ ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๑ ครับ

ระเบียบวำระที่ ๑

เรื่องที่ประธำนแจ้งให้ทรำบ

วันนี้เรื่องที่แจ้งให้ทราบนะครับ ด้วยคณะกรรมการอานวยการจัดงาน “นักบริหารดีเด่น
แห่งปี” ได้ร่วมกันจัดการพิจารณาบุคคลที่ประสบความสาเร็จในหน้าที่การงาน ชีวิตครอบครัว และ
สร้างผลประโยชน์ตอบแทนคืนสังคมในรูปแบบต่างๆ สมควรเป็นแบบอย่างที่ดี ซึ่งท่านนายกองตรี
พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้รับประกาศเกียรติคุณเป็น “ นักบริหาร
ดีเด่นแห่งปี” ประจาปี ๒๕๕๖ สาขา บริหารและพัฒนาท้องถิ่น และสานักงานองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม ได้รับประกาศเกียรติคุณเป็น “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น” ประจาปี ๒๕๕๖
ด้านต่อต้านยาเสพติด จาก ฯพณฯ อาพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เมื่ อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖
กระผม และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ทุกท่าน ขอแสดงความยินดีด้วยครับ
ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๒ ครับ

ระเบียบวำระที่ ๒ เรือ่ ง รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
นครปฐม สมัยสำมัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐
มีนำคม ๒๕๕๖
ต่อไปเป็นการรับรองรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ นะครับ
ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ทุกท่าน ช่วยกันตรวจดูทีละหน้านะครับ ว่ามี
ถ้อยคาหรือข้อความใดที่ต้องการจะขอแก้ไขเพิ่มเติ ม ก็ขอให้ยกมือขึ้นด้วยนะครับ หน้าที่ ๑ ครับ
หน้าที่ ๒, หน้าที่ ๓, หน้าที่ ๔, หน้าที่ ๕, หน้าที่ ๖, หน้าที่ ๗, หน้าที่ ๘, หน้าที่ ๙, หน้าที่ ๑๐, หน้าที่
๑๑, หน้าที่ ๑๒, หน้าที่ ๑๓, หน้าที่ ๑๔, หน้าที่ ๑๕, หน้าที่ ๑๖, หน้าที่ ๑๗, หน้าที่ ๑๘, หน้าที่ ๑๙,
หน้าที่ ๒๐, หน้าที่ ๒๑, หน้าที่ ๒๒, หน้าที่ ๒๓ และ หน้าที่ ๒๔ ครบทั้ง ๒๔ หน้า แล้วนะครับ ผมขอ
ถามมติที่ประชุม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านใดรับรองรายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ ขอให้ยกมือขึ้นด้วยครับ ขอบคุณครับ สมาชิก สภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม ท่านใดไม่รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวครับ มีไหมครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีถือ
ว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติให้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ แล้วนะครับ
ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๓ ครับ

ระเบียบวำระที่ ๓ เรื่อง กำรเลือกรองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครปฐม
คนที่ ๑ แทนตำแหน่งที่ว่ำง
ตามที่ ท่าน ส.จ.สมนึก สกุลรัตนกุลชัย รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม คนที่ ๑ ได้ยื่ นหนั งสื อลาออกจากต าแหน่ ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่ วนจั งหวั ด
นครปฐม ต่อผู้ว่ าราชการจั งหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุ นายน ๒๕๕๖ นั้น เพื่ อให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม อ่านระเบียบครับ
เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครปฐม
ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๑๙ บัญญัติว่า
“เมื่อตาแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออก
ตามอายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้มีการ
เลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี แทนตาแหน่งที่ว่างภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ตาแหน่งนั้น ว่างลง”
และมาตรา ๑๘ วรรคสาม บัญญัติวา “ให้รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ที่ได้รับเลือกใหม่อยู่ในตาแหน่งตามวาระของผู้ซึ่งตนแทน”
ส าหรั บ วิ ธี ก ารเลื อ กรองประธานสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔
ข้อ ๑๒ กาหนดว่า “วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้นาความในข้อ ๘ (การเลือกประธานสภา
ท้องถิ่น) มาใช้บังคับโดยอนุโลม”
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ฉบับแก้ไข
เพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๘ กาหนดว่า “วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดารงตาแหน่ง
รองประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียวชื่อที่เสนอไม่จากัดจานวน และให้สมาชิก
สภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละ
หนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนน
สูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะ ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด
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นั้นโดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลาก
เฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน
วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้นาความในข้อ ๓๙ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม
ให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับคะแนน
วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานที่ประชุมดาเนินการให้ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน
ตกลงกันเสียก่อนว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้ ให้ประธานที่ประชุมจับ
สลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง แล้วให้จัดทาบัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกันตาม
จานวนเท่ากับจานวนผู้ ได้รับคะแนนสูงสุดเท่า กัน โดยเขียนข้อความว่า “ได้รับเลือกเป็น รอง
ประธานสภาท้องถิ่น” เพียงบัตรเดียว นอกนั้นเขียนข้อความว่า “ไม่ได้รับเลือกเป็นรองประธานสภา
ท้องถิ่น”
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗
ข้อ ๑๔ กาหนดว่า ในการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น “ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้ง
เพียงคนเดียวให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก”
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครปฐม
ขอบคุณท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มากครับ ต่อไปเป็น
การเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม คนที่ ๑ แทนตาแหน่งที่ว่าง นะครับ
ขอเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เสนอชื่อผู้ที่ท่านเห็นสมควรให้เป็นรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม คนที่ ๑ เชิญครับ ขอเชิญท่าน ส.จ.ธงชัย ศิริเฑียรทอง
ครับ
ส.จ.ธงชัย ศิริเฑียรทอง
เรีย นท่ านประธานสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครปฐม ที่ เคารพ ท่ านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และท่าน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ท่านปรีชา ฟุ้งขจร นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลโคกพระเจดีย์ ท่านสุพจน์ พุกพบสุข รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคกพระเจดีย์
ท่ า นทวนชั ย อั ง กาพย์ รองนายกองค์ การบริ หารส่ วนต าบลโคกพระเจดี ย์ ท่ านสุ น ทร ปรี ช าสุ ข
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโคกพระเจดีย์ พร้อมท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
โคกพระเจดีย์ ท่านหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตาบลโคกพระเจดีย์ และท่านกานันผู้ใหญ่บ้าน
ตาบลโคกพระเจดีย์ ทุกท่าน ท่านหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตาบลโคกพระเจดีย์ และ
ท่านกานันผู้ใหญ่บ้านตาบลโคกพระเจดีย์ ท่านพิมพ์สุรางค์ โลหิตคุปต์ นายกองค์การบริหารส่วน
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ตาบลถนนขาด และท่านหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตาบลถนนขาด ทุกท่าน ท่านธวัฒน์ชัย
ศุภมงคลชัยสิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลดอนยายหอม และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลดอนยายหอม ทุกท่าน กระผมนายธงชัย ศิริเฑียรทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๓ อาเภอเมืองนครปฐม ขอเสนอท่าน ส.จ.ชัยยศ บุญยงค์ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๕ อาเภอเมืองนครปฐม เป็นรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม คนที่ ๑ ครับ ขอบคุณครับ
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนครปฐม
ครับตามที่ท่าน ส.จ.ธงชัย ศิริเฑียรทอง ได้เสนอให้ ท่าน ส.จ.ชัยยศ บุญยงค์ สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๕ อาเภอเมืองนครปฐม เป็นรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม คนที่ ๑ ขอผู้รับรองด้วยครับ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม ท่านใด จะเสนอชื่อผู้อื่นอีกไหมครับ มีไหมครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุม
แห่งนี้มีมติเลือก ท่าน ส.จ.ชัยยศ บุญยงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๕
อาเภอเมืองนครปฐม เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม คนที่ ๑ โดยไม่ต้อง
ลงคะแนนแล้วนะครับ ผมขอแสดงความยินดีด้วยครับ ขอเชิญท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม ขึ้นทาหน้าที่ด้วยครับ
ครั บ เชิ ญท่ านรองประธานสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครปฐม กล่ าวแสดง
ความรู้สึกด้วยครับ
รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครปฐม คนที่ ๑
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ที่เคารพ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และท่าน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ท่านปรีชา ฟุ้งขจร นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลโคกพระเจดีย์ ท่านสุพจน์ พุกพบสุข รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคกพระเจดีย์
ท่ า นทวนชั ย อั ง กาพย์ รองนายกองค์ การบริ หารส่ วนต าบลโคกพระเจดี ย์ ท่ านสุ น ทร ปรี ช าสุ ข
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโคกพระเจดีย์ พร้อมท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
โคกพระเจดีย์ ท่านหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตาบลโคกพระเจดีย์ และท่านกานันผู้ใหญ่บ้าน
ตาบลโคกพระเจดีย์ ทุกท่าน ท่านหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตาบลโคกพระเจดีย์ และ
ท่านกานันผู้ใหญ่บ้านตาบลโคกพระเจดีย์ ท่านพิมพ์สุรางค์ โลหิตคุปต์ นายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลถนนขาด และท่านหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตาบลถนนขาด ทุกท่าน ท่านธวัฒน์ชัย
ศุภมงคลชัยสิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลดอนยายหอม และท่านสมาชิกสภาองค์การ

๙

บริหารส่วนตาบลดอนยายหอม ทุกท่าน กระผมนายชัยยศ บุญยงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๕ อาเภอเมืองนครปฐม กระผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับ
การเลือกให้ดารงตาแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม คนที่ ๑ ก็ขอขอบคุณ
เพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ทุกท่าน ที่ท่านได้ให้ความไว้วางใจในตัวกระผม
กระผมจะท าหน้ า ที่ ใ ห้ ดี ที่ สุ ด และหากท่ า นมี ข้ อ แนะน าและข้ อ ติ ติ ง ใดๆ ก็ โ ปรดกรุ ณ าให้ ค วาม
อนุเคราะห์ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรสวนจังหวัดนครปฐม
ขอบคุณท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ครับ ต่อไปเข้าสู่
ระเบียบวาระที่ ๔ ครับ

ระเบียบวำระที่ ๔ เรือ่ ง กำรเลือกรองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครปฐม
คนที่ ๒ แทนตำแหน่งที่ว่ำง
ตามที่ ท่าน ส.จ.สมพงษ์ ปิยนันท์จรัสศรี รองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐม คนที่ ๒ ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตาแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ นั้น เพื่อให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม อ่านระเบียบครับ
เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครปฐม
ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๑๙ บัญญัติว่า
“เมื่อตาแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออก
ตามอายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้มีการ
เลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี แทนตาแหน่งที่ว่างภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ตาแหน่งนั้น ว่างลง”
และมาตรา ๑๘ วรรคสาม บัญญัติวา “ให้รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ที่ได้รับเลือกใหม่อยู่ในตาแหน่งตามวาระของผู้ซึ่งตนแทน”
ส าหรั บ วิ ธี ก ารเลื อ กรองประธานสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔
ข้อ ๑๒ กาหนดว่า “วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้นาความในข้อ ๘ (การเลือกประธานสภา
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ท้องถิ่น) มาใช้บังคับโดยอนุโลม”
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ฉบับแก้ไข
เพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๘ กาหนดว่า “วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็ นผู้ดารงตาแหน่ง
รองประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียวชื่อที่เสนอไม่จากัดจานวน และให้สมาชิก
สภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละ
หนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนน
สูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะ ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด
นั้นโดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลาก
เฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน
วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้นาความในข้อ ๓๙ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม
ให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับคะแนน
วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานที่ประชุมดาเนินการให้ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน
ตกลงกันเสียก่อนว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้ ให้ประธานที่ประชุมจับ
สลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง แล้วให้จัดทาบัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกันตาม
จานวนเท่ากับจานวนผู้ ได้รับคะแนนสูงสุดเท่า กัน โดยเขียนข้อความว่า “ได้รับเลือกเป็น รอง
ประธานสภาท้องถิ่น” เพียงบัตรเดียว นอกนั้นเขียนข้อความว่า “ไม่ได้รับเลือกเป็นรองประธานสภา
ท้องถิ่น”
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗
ข้อ ๑๔ กาหนดว่า ในการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น “ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้ง
เพียงคนเดียวให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก”
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครปฐม
ขอบคุณท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมครับ ต่อไปเป็นการ
เลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม คนที่ ๒ แทนตาแหน่งที่ว่าง นะครับ
ขอเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เสนอชื่อผู้ที่ท่านเห็นสมควรให้เป็นรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม คนที่ ๒ เชิญครับ เชิญท่าน ส.จ.บุญส่ง นัดสูงวงศ์
ครับ
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ส.จ.บุญส่ง นัดสูงวงศ์
เรี ย นท่ า นประธานสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครปฐม ที่ เ คารพ ท่ า นรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครปฐม และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ท่านปรี ชา ฟุ้งขจร นายกองค์การบริหารส่ วนตาบลโคกพระเจดี ย์
ท่านสุพจน์ พุกพบสุข รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคกพระเจดีย์ ท่านทวนชัย อังกาพย์ รองนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกพระเจดีย์ ท่านสุนทร ปรีชาสุข ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโคก
พระเจดีย์ พร้อมท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโคกพระเจดีย์ ท่านหัวหน้าส่วนราชการ
องค์ ก ารบริ หารส่ วนต าบลโคกพระเจดี ย์ และท่ านก านั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า นต าบลโคกพระเจดี ย์ ทุ ก ท่ า น
ท่านหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตาบลโคกพระเจดีย์ และท่านกานันผู้ใหญ่บ้านตาบล
โคกพระเจดีย์ ท่านพิมพ์สุรางค์ โลหิตคุปต์ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลถนนขาด และท่านหัวหน้า
ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตาบลถนนขาด ทุกท่าน ท่านธวัฒน์ชัย ศุภมงคลชัยสิริ รองนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนยายหอม และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดอนยายหอม
ทุกท่าน กระผมนายบุญส่ง นัดสูงวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๓
อาเภอนครชัยศรี ขอเสนอท่าน ส.จ.วิเชต จาปาทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เขตเลือกตั้งที่ ๑ อาเภอนครชัยศรี เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม คนที่ ๒
ครับ ขอบคุณครับ
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครปฐม
ขอบคุณครับ ตามที่ท่าน ส.จ.บุญส่ง นัดสูงวงศ์ ได้เสนอให้ ท่าน ส.จ.วิเชต จาปาทอง
สมาชิ กสภาองค์ การบริหารส่ วนจั งหวั ดนครปฐม เขตเลื อกตั้ งที่ ๑ อ าเภอนครชั ยศรี เป็ นรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม คนที่ ๒ ขอผู้รับรองด้วยครับ มีผู้รับรองถูกต้อง
นะครับ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านใดจะเสนอชื่อผู้อื่นอีกไหมครับ มีไหม
ครับ ไม่มี นะครับ ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชุ มแห่งนี้มี มติเลือก ท่าน ส.จ.วิ เชต จาปาทอง สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๑ อาเภอนครชัยศรี เป็นรองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม คนที่ ๒ โดยไม่ต้องลงคะแนนแล้วนะครับ ผมขอแสดงความยินดีด้วย
ครับ ขอเชิญท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม คนที่ ๒ ขึ้นทาหน้าที่ด้วยครับ
ครับ เชิญท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม คนที่ ๒ กล่าวแสดง
ความรู้สึกด้วยครับ

๑๒

รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครปฐม คนที่ ๒
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ที่เคารพ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และ
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ท่านปรีชา ฟุ้งขจร นายก
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกพระเจดีย์ ท่านสุพจน์ พุกพบสุข รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคกพระ
เจดีย์ ท่านทวนชัย อังกาพย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคกพระเจดีย์ ท่านสุนทร ปรีชาสุข
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโคกพระเจดีย์ พร้อมท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
โคกพระเจดีย์ ท่านหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตาบลโคกพระเจดีย์ และท่านกานันผู้ใหญ่บ้าน
ตาบลโคกพระเจดีย์ ทุกท่าน ท่านหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตาบลโคกพระเจดีย์ และ
ท่านกานันผู้ใหญ่บ้านตาบลโคกพระเจดีย์ ท่านพิมพ์สุรางค์ โลหิตคุปต์ นายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลถนนขาด และท่านหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตาบลถนนขาด ทุกท่าน ท่านธวัฒน์ชัย
ศุภมงคลชัยสิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลดอนยายหอม และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลดอนยายหอม ทุกท่าน กระผมนายวิเชต จาปาทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๑ อาเภอนครชัยศรี กระผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการ
เลือกให้ดารงตาแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม คนที่ ๒ ก็ขอขอบคุณ
เพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ทุกท่าน ที่ท่านได้ให้ความไว้วางใจในตัวกระผม
กระผมจะทาหน้ าที่ ให้ ดี ที่สุ ด และหากท่ า นมี ข้ อ แนะน าและข้ อ ติ ติ ง ใดๆ ก็ โ ปรดกรุ ณาให้ ค วาม
อนุเคราะห์ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครปฐม
ขอบคุณท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ครับ ต่อไปเข้าสู่
ระเบียบวาระที่ ๕ ครับ

ระเบียบวำระที่ ๕ เรื่อง ญัตติ เรื่อง กำรพิจำรณำคัดเลือกกรรมกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี ขององค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดนครปฐมแทนตำแหน่งที่ว่ำง
เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ครับ

๑๓

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครปฐม
เรียน ท่ านประธานสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ว นจัง หวั ด นครปฐม ที่เคารพ ท่านรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ท่านที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ท่านปรีชา ฟุ้งขจร
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคกพระเจดีย์ ท่านสุพจน์ พุกพบสุข รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคก
พระเจดีย์ ท่านทวนชัย อังกาพย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคกพระเจดีย์ ท่านสุนทร ปรีชาสุข
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโคกพระเจดีย์ พร้อมท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
โคกพระเจดีย์ ท่านหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตาบลโคกพระเจดีย์ และท่านกานันผู้ใหญ่บ้าน
ตาบลโคกพระเจดีย์ ทุกท่าน ท่านหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตาบลโคกพระเจดีย์ และ
ท่านกานันผู้ใหญ่บ้านตาบลโคกพระเจดีย์ ท่านพิมพ์สุรางค์ โลหิตคุปต์ นายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลถนนขาด และท่านหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตาบลถนนขาด ทุกท่าน ท่านธวัฒน์ชัย
ศุภมงคลชัยสิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลดอนยายหอม และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลดอนยายหอม ทุกท่าน พร้อมทั้งผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม ทุกท่าน กระผมนายพเยาว์ เนียะแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ผมขอแนะนา นางศิรินทร์สิยา สะสมทรัพย์ เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม คนใหม่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ครับ
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมได้มี คาสั่งแต่งตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม จานวน ๒ ท่าน คือ นายอภินันท์ ศิริรังษี และนายบุญส่ง นัดสูงวงศ์ ร่วมเป็นผู้แทนสมาชิก
สภาท้องถิ่นในคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ดี ขององค์ การบริหารส่ วนจั งหวั ดนครปฐม แต่ เนื่ องจากสมาชิ ก สภาองค์ การบริ หารส่ วนจั งหวั ด
นครปฐมได้พ้นจากสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เนื่องจากครบวาระตามอายุ
ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ มีผลทาให้สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมทั้ง ๒ ท่าน พ้นจากการเป็นกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
โดยที่หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๒.๔/ว ๔๓๕ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘
เรื่อง ข้อแนะนาแนวทางและวิธีการบริห ารกิจการบ้ า นเมืองที่ ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
ก าหนดให้ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง ผู้ แ ทนสมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น จ านวน ๒ ท่ าน เพื่ อร่ วมเป็ นคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
จึง เรีย นมาเพื่ อ ขอให้ ส ภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครปฐม ได้ โ ปรดพิ จ ารณา
คัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จานวน ๒ ท่าน เพื่อร่วมเป็นผู้แทนสมาชิก

๑๔

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมแทนตาแหน่งที่ว่างต่อไป
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครปฐม
ครับ ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้เสนอญัตติ เรื่อง การ
พิจารณาคัดเลือกกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม แทนตาแหน่งที่ว่างนั้นนะครับ ขอเชิญท่านสมาชิก สภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เสนอชื่อผู้ที่ท่านเห็นสมควร ให้ร่วมเป็นกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ตาม
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เสนอญัตติด้วยนะครับ ขอเชิญท่าน ส.จ.บัณฑิต เล้าอรุณ
ครับ
ส.จ.บัณฑิต เล้ำอรุณ
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ที่เคารพ ท่านรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้ง ๒ ท่าน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม คณะผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ผู้ทรงเกียรติ
ทุ กท่ าน ท่ านปรีช า ฟุ้ ง ขจร นายกองค์ การบริ หารส่วนต าบลโคกพระเจดี ย์ ท่ านสุ พจน์ พุ กพบสุ ข
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคกพระเจดีย์ ท่านทวนชัย อังกาพย์ รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลโคกพระเจดีย์ ท่านสุนทร ปรีชาสุข ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโคกพระเจดีย์ พร้อม
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโคกพระเจดีย์ ท่านหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วน
ตาบลโคกพระเจดีย์ และท่านกานันผู้ใหญ่บ้านตาบลโคกพระเจดีย์ ทุกท่าน ท่านหัวหน้าส่วนราชการ
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกพระเจดีย์ และ ท่านกานันผู้ใหญ่บ้านตาบลโคกพระเจดีย์ ท่านพิมพ์สุรางค์
โลหิตคุปต์ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลถนนขาด และท่านหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วน
ตาบลถนนขาด ทุกท่าน ท่านธวัฒน์ชัย ศุภมงคลชัยสิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลดอนยายหอม
และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดอนยายหอม ทุกท่าน กระผมนายบัณฑิต เล้าอรุณ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๔ อาเภอกาแพงแสน กระผมขอ
เสนอให้ ท่าน ส.จ.สุเทพ บุญนิยม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๖
อาเภอเมืองนครปฐม และท่าน ส.จ.ชัชวาล บุญอาไพ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เขตเลือกตั้งที่ ๒ อาเภอนครชัยศรี ร่วมเป็นกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ครับ

๑๕

ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครปฐม
ครับ ตามที่ท่าน ส.จ.บัณฑิต เล้าอรุณ เสนอให้ ท่าน ส.จ.สุเทพ บุญนิยม สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๖ อาเภอเมืองนครปฐม และ ท่าน ส.จ.ชัชวาล บุญอาไพ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๒ อาเภอนครชัยศรี ร่วมเป็นกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม แทนตาแหน่งที่ว่าง ขอผู้รับรองด้วยครับ มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ มีสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านใดจะเสนอชื่อผู้อื่นอีกไหมครับ มีไหมครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหัดนครปฐม แห่งนี้มีมติให้ ท่าน ส.จ.สุเทพ บุญนิยม สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๖ อาเภอเมืองนครปฐม และท่าน ส.จ.ชัชวาล บุญอาไพ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๒ อาเภอนครชัยศรี ร่วมเป็นกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม แทนตาแหน่งที่วาง โดยไม่ต้องลงคะแนนแล้วนะครับ ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๖ ครับ

ระเบียบวำระที่ ๖ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๖
เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ครับ
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครปฐม
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ที่เคารพ
ท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม ท่านที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านเลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐม และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ท่านปรีชา ฟุ้ง
ขจร นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคกพระเจดีย์ ท่านสุพจน์ พุกพบสุข รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลโคกพระเจดีย์ ท่านทวนชัย อังกาพย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคกพระเจดีย์ ท่านสุนทร
ปรีชาสุข ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโคกพระเจดีย์ พร้อมท่านสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลโคกพระเจดีย์ ท่านหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตาบลโคกพระเจดีย์ และท่านกานัน
ผู้ใหญ่บ้านตาบลโคกพระเจดีย์ ทุกท่าน ท่านหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตาบลโคกพระ
เจดีย์ และ ท่านกานันผู้ใหญ่บ้านตาบลโคกพระเจดีย์ ท่านพิมพ์สุรางค์ โลหิตคุปต์ นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลถนนขาด และท่านหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตาบลถนนขาด ทุกท่าน
ท่านธวัฒน์ชัย ศุภมงคลชัยสิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลดอนยายหอม และท่านสมาชิกสภา
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องค์การบริหารส่วนตาบลดอนยายหอม ทุกท่าน กระผมนายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วน
จั งหวั ดนครปฐม ตามที่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครปฐม ได้ ตั้ ง งบประมาณไว้ ใ นข้ อ บั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่กองช่างในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ลาดับที่ ๒.๑.๓๒ รายการค่าจ้างเหมาก่อสร้างกาแพงกันดิน คสล. เลียบคลองฉาง หมู่ที่ ๑๒
ตาบลไร่ขิง อาเภอสามพราน ขนาดสูง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม พร้อมป้ายโครงการ จานวนเงิน ๑,๙๖๐,๐๐๐ บาท ไว้แล้วนั้น
จากการตรวจสอบสภาพพื้นที่โครงการดังกล่าว พบว่าเทศบาลเมืองไร่ขิง อาเภอสามพราน
ได้ทาการก่อสร้างขยายถนนเดิมให้กว้างขึ้น การดาเนินการดังกล่าว ทาให้ต้องเปลี่ยนความสูงของ
กาแพงกันดิน คสล. ตามที่ดาเนินการสารวจและตั้งงบประมาณไว้ เพราะมีผลต่อความมั่นคงแข็งแรงของ
โครงสร้าง จึงไม่สามารถก่อสร้างกาแพงกันดิน คสล. ตามแนวที่ทาการสารวจด้วยความสูง ๑.๕๐ เมตร
จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย รายการค่าจ้างเหมาก่อสร้างกาแพงกันดิน
คสล. เลียบคลองฉาง หมู่ที่ ๑๒ ตาบลไร่ขิง อาเภอสามพราน จากเดิมขนาดสูง ๑.๕๐ เมตร ยาว
๓๐๐ เมตร เป็นขนาดสูง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๖ เมตร วงเงินงบประมาณและรายละเอียดอื่น ๆ
เป็นไปตามเดิม
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายตามรายการดังกล่าว เป็นการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ ลักษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ต้องได้รับอนุมัติจากสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ. ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๙
จึ ง น าเรี ย นสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครปฐม ได้ โ ปรดพิ จ ารณาอนุ มั ติ ใ ห้
องค์ ก ารบริห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครปฐม แก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จงงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามรายการดังกล่าวข้างต้นด้วย
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครปฐม
ขอบคุ ณ ท่ า นนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครปฐม ครั บ ตามที่ ท่ า นนายก
องค์ ก ารบริห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครปฐม ได้ เสนอญั ต ติ เรื่ อ ง ขออนุ มั ติ แ ก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จง
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐม แห่งนี้ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านใด จะอภิปราย
ไหมครับ มีไหมครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุมเลยนะครับ สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่ ว นจั ง หวั ด นครปฐม ท่ า นใด เห็ น ชอบอนุ มั ติ ใ ห้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครปฐมแก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ตามญัตติดังกล่าวครับ
โปรดยกมือขึ้นด้วยครับ ขอบคุณครับ เอามือลงได้ครับ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
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ท่านใดไม่เห็นชอบครับ โปรดยกมือขึ้นครับ มีไหมครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มี ถือว่าสภาองค์การบริหาร
ส่ ว นจั ง หวั ด นครปฐม แห่ ง นี้ มี ม ติ เห็ น ชอบอนุ มั ติ ใ ห้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครปฐม แก้ ไ ข
เปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จงงบประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ตามที่ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้เสนอมาแล้วนะครับ ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๗

ระเบียบวำระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ
มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านใดมีเรื่องอื่นๆ จะอภิปราย
ไหมครับ เชิญท่าน ส.จ.ธงชัย ศิริเฑียรทอง ครับ
ส.จ.ธงชัย ศิริเฑียรทอง
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ที่เคารพ
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ท่านปรีชา ฟุ้งขจร
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคกพระเจดีย์ ท่านสุพจน์ พุกพบสุข รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคก
พระเจดีย์ ท่านทวนชัย อังกาพย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคกพระเจดีย์ ท่านสุนทร ปรีชาสุข
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโคกพระเจดีย์ พร้อมท่านสมาชิกสภาองค์การบริ หารส่วนตาบล
โคกพระเจดีย์ ท่านหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตาบลโคกพระเจดีย์ และท่านกานันผู้ใหญ่บ้าน
ตาบลโคกพระเจดีย์ ทุกท่าน ท่านหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตาบลโคกพระเจดีย์ และ
ท่านกานันผู้ใหญ่บ้านตาบลโคกพระเจดีย์ ท่านพิมพ์สุรางค์ โลหิตคุปต์ นายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลถนนขาด และท่านหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตาบลถนนขาด ทุกท่าน ท่านธวัฒน์ชัย
ศุภมงคลชัยสิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลดอนยายหอม และท่านสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลดอนยายหอม ทุกท่าน กระผมนายธงชัย ศิริเฑียรทอง สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๓ อาเภอเมืองนครปฐม ครับเรื่องแรกเลยนะครับ กระผมต้องขอ
แสดงความยินดีกับท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมทั้งสองท่านคือ ส.จ.ชัยยศ บุญยงค์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เขตเลื อกตั้งที่ ๕ อาเภอเมืองนครปฐม ที่ได้รับ
คัดเลือกให้ดารงตาแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครปฐม คนที่ ๑ และท่าน
ส.จ.วิเชต จาปาทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๑ อาเภอนครชัยศรี
ที่ ไ ด้ รั บ คั ด เลื อ กให้ ด ารงต าแหน่ ง รองประธานสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครปฐม คนที่ ๒
กระผมต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ
เรื่องที่สองนะครับ คือ เมื่อการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมครั้งที่
ผ่านมากระผมได้อภิปรายไป กระผมต้องกราบขอบพระคุณท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วน
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จังหวัดนครปฐม และท่านนายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ที่ได้ประสานงานเกี่ยวกับเรื่องถนนสายเพชรเกษมที่มีการซ่อมบารุง และหลังจากที่ได้มีการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมครั้งที่ แล้วนั้น ก็มีการดาเนินการติดป้ายเตือนบริเวณถนน
เพชรเกษมที่มีการก่อสร้างอยู่ ซึ่งมีการติดป้ายสัญญาณไฟจราจรเพื่อให้ผู้ที่ใช้ถนนสัญจรไปมาได้เห็น
และระมัดระวังการใช้เส้นทางเพราะว่าเส้นทางนี้ มีอันตรายมาก ก็ขอขอบคุณท่านประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และท่านนายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐม มากนะครับ
และในวั น นี้ ก ระผมต้ อ งขออนุ ญ าตรบกวนท่ า นประธานสภาองค์ก ารบริ ห ารส่ ว น
จังหวัดนครปฐม อีกรอบนะครับ ในเรื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่าน ท่านนายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว
นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครปฐม ก็ คื อ เนื่ อ งจากบริ เ วณที่ ท าการก่ อ สร้ า งตั้ ง แต่ ห น้ า
ห้างสรรพสินค้าโลตัส ไปจนถึงหน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซึ่งเป็นเขตพื้นที่การดูแลของกระผมนะครับ
ซึ่งตอนนี้มีการก่อสร้างเป็นจานวนมากทั้งซ้ายและขวานะครับ เพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้าซึ่งเมื่อ
ช่วงเดือนที่แล้วก็ยังไม่มีปัญหาอะไรเพราะยังไม่เข้าฤดูฝน แต่ขณะนี้ในการวางท่อระบายน้าได้มีการ
วางท่อระบายน้าไปแล้วบางส่วนตรงจุดพักน้าซึ่งมีการก่อสร้างและเว้นช่องไว้ บริเวณนั้นอันตราย
มากครับ เพราะว่ าจุดที่ก่อสร้างไว้ไ ม่มี อุปกรณ์สาหรับ ปิ ดเวลาที่มีฝนตกลงมาทาให้มีน้าท่วมขั ง
ประชาชนสัญจรไปมาไม่สามารถทราบได้เลยว่าจุดนั้น เป็นช่องที่เปิดไว้ ทาให้ประชาชาชนผู้ที่ใช้
เส้นทางอาจจะประสบอุบัติเหตุ ได้ ครับ ซึ่งในขณะนี้ก็เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเต็มตัวแล้ว ดินทรายโคลน
ทุกอย่างมันไหลรวมไปหมด กระผมเกรงว่าการระบายน้ามันจะระบายได้ไม่ดีนัก กระผมขอฝากท่าน
ประธานสภาองค์ การบริหารส่วนจังหวัด นครปฐม ผ่านไปยังท่านนายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ ว
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ช่วยประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ด้วยนะครับ
ในการปิดช่องท่อพักน้าบริเวณทั้งสองข้างทางที่มีการดาเนินงานอยู่ ตรงนี้กระผมว่าจะทาให้ผู้ใช้รถ
และถนนปลอดภัยมากขึ้นครับ
ส่วนเรื่องที่สามนะครับ กระผมขอกราบขอบพระคุณ ทางสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐมแห่งนี้ ผ่านท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมไปยังท่านนายกองตรี
พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านนะครับ ที่ได้
ร่วมกันแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการสัญจรบริเวณถนนเพชรเกษมนะครับ ก็ต้องขอขอบพระคุณอย่าง
สูงที่ได้ช่วยประสานของบประมาณก่อสร้างสะพานข้ามทางแยกทุ่งพระเมรุ และแยกหนองขาหยั่ง
ทั้ง ๒ สะพานนี้ กระผมเชื่อมั่นว่าถ้ามี การก่อสร้างสะพานนี้เสร็จนะครับ จะเป็นการช่วยลดปัญหา
การจราจรบริเวณนครปฐมได้เป็นอย่างมากเลยนะครับ กราบขอบพระคุณครับ
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครปฐม
ขอบคุณท่าน ส.จ.ธงชัย ศิริเฑียรทอง ครับ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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นครปฐมท่านใดมีเรื่องอื่นๆ จะอภิปรายไหมครับ เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ครับ
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครปฐม
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ที่เคารพ
ท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม ท่านที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านเลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐม และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ท่านปรีชา ฟุ้ง
ขจร นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคกพระเจดีย์ ท่านสุพจน์ พุกพบสุข รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลโคกพระเจดีย์ ท่านทวนชัย อังกาพย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคกพระเจดีย์ ท่านสุนทร
ปรีชาสุข ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโคกพระเจดีย์ พร้อมท่านสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลโคกพระเจดีย์ ท่านหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตาบลโคกพระเจดีย์ และท่านกานัน
ผู้ใหญ่บ้านตาบลโคกพระเจดีย์ ทุกท่าน ท่านหัวหน้าส่วนราชการองค์ การบริหารส่วนตาบลโคกพระ
เจดีย์ และ ท่านกานันผู้ใหญ่บ้านตาบลโคกพระเจดีย์ ท่านพิมพ์สุรางค์ โลหิตคุปต์ นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลถนนขาด และท่านหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตาบลถนนขาด ทุกท่าน
ท่านธวัฒน์ชัย ศุภมงคลชัยสิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลดอนยายหอม และท่านสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลดอนยายหอม ทุกท่าน กระผมนายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐม กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ถึงเรื่องแรกที่
ท่าน ส.จ.ธงชัย ศิริเฑียรทอง ได้อภิปรายไปก็คือ องค์การบริหารส่ว นจังหวัดนครปฐม โดยกระผม
นายกองตรี พเยาว์ เนี ย ะแก้ ว นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครปฐม ได้ ท าหนั ง สื อ ขอ
งบประมาณผ่านไปยังท่านเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ท่านไชยยศ
สะสมทรัพย์ ท่านไชยา สะสมทรัพย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ท่าน ส.ส.อนุชา สะสม
ทรัพย์ ท่าน ส.ส.รัฐกร เจนกิจณรงค์ ในการของบประมาณก่อสร้างสะพานทั้ง ๒ แห่ง เมื่อวันอังคาร
ที่ ๑๘ มิถุ นายน ๒๕๕๖ ทางองค์ก ารบริ หารส่ วนจัง หวั ดนครปฐมเป็ น ผู้ รับ ผิด ชอบในการจัด การ
ประชุมโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก่อสร้างสะพานข้ามทางแยกทางหลวงหมายเลข
๔ แยกทุ่งพระเมรุ และแยกหนองขาหยั่ง โดยเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ทั้ง
๓๐ เขตพื้นที่ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครปฐมทั้งหมด โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
นครปฐม นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลในเขตพื้ น ที่ จั ง หวั ด นครปฐม ประมาณ ๒๐ ต าบล
ประชาชนผู้มี ส่วนเกี่ยวข้ อง และประชาชนผู้มีส่ วนได้ประโยชน์และผู้ที่เสียประโยชน์มาเข้าร่ว ม
ประชุมในครั้งนี้ ซึ่งในขณะนี้สิ่งที่กระผมทราบก็คือ ได้มีการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างสะพานข้าม
ทางแยก จานวน ๒ แห่ง คือ ทางแยกทุ่งพระเมรุ ที่ กม.๕๕ + ๖๓๐ และทางแยกสิรินธร (หนองขา
หยั่ง) กม.๕๗ + ๗๗๘ ในขณะนี้มีการเรียกผู้รับจ้างเข้าประชุมตามสัญญาการดาเนินการโครงการ
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ก่อสร้างสะพานข้ามทางแยก จานวน ๒ แห่ง ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ซึ่งระยะเวลาดาเนินการก่อสร้าง
ประมาณห้าร้อยกว่าวัน ซึ่งไม่ถึงสองปีนะครับ การแก้ไขปัญหาเป็นไปด้วยความรวดเร็ว สามารถช่วย
ลดอุบัติเหตุ และลดการสูญเสียทรัพย์สินได้เป็นอย่างดี ก็สรุปว่าในวันพรุ่งนี้ได้มีการทาประชาพิจารณ์
เพื่อที่จะหาข้อสรุปในการดาเนินการก่อสร้างสะพาน ทั้ง ๒ แห่ง ก็ขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมเพื่อเราจะมาปรึกษาหารือกันในด้านที่เกิดปัญหา
กับแขวงการทาง โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นผู้เปิดโครงการฯ และกระผมจะได้กล่าวใน
เรื่องที่กระผมได้ดาเนินการของบประมาณมา อะไรที่มันมีปัญหาระหว่าง ๒ ฝ่าย คือ แขวงการทาง
จังหวัดนครปฐมจะเป็นผู้ควบคุมดูแล ผู้ประกอบการเป็นผู้ที่จะต้องอานวยความสะดวก และจะต้อง
ดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนที่จะต้องใช้ถนนเส้นนี้ในการสัญจรไปมา
ตามที่ท่าน ส.จ.ธงชัย ศิริเฑียรทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เขตเลือกตั้งที่ ๓ อาเภอเมืองนครปฐม ได้อภิปรายต่อท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม เป็นเรื่องที่น่ายินดีและน่าชื่นชมเป็นอย่า งยิ่งที่ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม ทุกท่าน มีความเอาใจใส่และรับผิดชอบในพื้นที่อย่างเต็มที่ เมื่อพบปัญหาที่ยากเกินกว่าจะ
จัดการได้ก็ต้องมานาเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมแห่งนี้ ช่วยในการดาเนินการ
มาบอกกล่าวต่อท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครปฐม ถึงท่านนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด นครปฐม คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ไม่ว่าจะเป็นรองนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครปฐม เลขานุการนายกองค์การบริ หารส่วนจังหวัด นครปฐม และ
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครปฐม หรือแม้แต่หัวหน้าส่วนราชการนั้น เรามีหน้าที่
ประสานงานเพื่ออานวยความสะดวกให้กับท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครปฐม
ทุกท่าน อยู่แล้วนะครับทุกเรื่องที่พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบ ซึ่งในวันพรุ่งนี้ที่มีการดาเนินการ
จัดทาประชาพิ จารณ์นั้นก็เพื่ อให้เพื่อนสมาชิกสภาองค์ การบริ หารส่ วนจังหวัด นครปฐม ทุกท่าน
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการก่อสร้างสะพานข้ามแยกทั้ง ๒ แห่ง นั้นซึ่งมีกาหนดระยะเวลา
ดาเนินการประมาณห้าร้อยกว่าวันนะครับ ในขณะนี้มีโครงการการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ ระบาย
น้า โดยวางท่อระบายน้าสองข้างทาง และก่อสร้างบ่อสูบน้าเกาะกลาง เพื่อลงสู่คลองห้วยจรเข้ และ
สร้างสะพานข้ามแยกพร้อมกันไปผมเชื่อว่าโครงการที่ดาเนินการอยู่ตอนนี้นั้นยังไม่เสร็จ แต่ ก็กาลัง
จะมีการดาเนินโครงการสร้างสะพานข้ามแยกนั้น กระผมคิดว่าจะทาให้เกิดปัญหาทั้ง ๒ ฝั่งนะครับ
การจัดให้มีป้ายบอกทางเพื่อให้ผู้ที่ ใช้รถใช้ถนนสัญจรไปมาได้สะดวกเป็นหน้าที่ของแขวงการทาง
จังหวัดนครปฐม ที่จะต้องย้าเตือนกับผู้รับจ้างให้ดาเนินการจัดทาป้ายบอกทางดังกล่าวนะครับ
ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมนั้น ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครปฐม เมื่อมีการดาเนินการโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยกทาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครปฐม ก็จะดาเนินการจัดทาป้ายบอกทางในการเลี่ยงใช้เส้นทาง เพื่อ
ความปลอดภัย และเพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้กับผู้ที่สัญจรไปมา แต่ในการก่อสร้างสะพานข้ามแยก
ที่มีระยะเวลาดาเนินประมาณห้าร้อยกว่าวัน ถ้าเราคิดถึงส่วนตัวก็จะรู้สึกอึดอัดเพราะว่าการเดินทาง

๒๑

ของเรานั้นจะลาบากมากยิ่งขึ้น แต่ถ้าเราคิดถึงส่วนรวมการสร้างสะพานข้ามแยกทั้ง ๒ นั้นเกิดผลดี
กับลูกหลานในอนาคตอีกด้วยนะครับ ในปัจจุบันนั้นทางแยกสิรินธรและแยกหนองขาหยั่งมีอุบัติเหตุ
เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง กระผมกราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครปฐม ผ่านไป
ยังเพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครปฐม ทุกท่าน คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ตาบลโคกพระเจดีย์ ทุกท่าน พี่น้องชาวองค์การบริหารส่วนตาบลโคกพระเจดีย์ ทุกท่าน บุญกุศล
ครั้งนี้เกิดจากท่านไชยยศ สะสมทรัพย์ เป็นผู้คิดริเริ่มโครงการนะครับ กระผมได้เสนอขอสะพานข้าม
แยกมาหลายปีมากนะครับ จนกระทั่งในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ นี้ ท่านไชยยศ สะสมทรัพย์ เป็นผู้ ประสาน
โดยให้ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตพื้นที่ และท่านเผดิม ชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงาน จนประสบผลสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยท่านไชยยศ สะสมทรัพย์ ได้เป็นห่วงพี่น้อง
ประชาชนที่บาดเจ็บจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น เพราะว่าในแต่ละเดือนจะมีการประชุมคณะกรรมการ
รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครปฐม จะมีรายงานสถิติผลการเกิดอุบัติเหตุโดย
แยกเป็นเกิดจากสาเหตุใด เสียชีวิตกี่ราย บาดเจ็บกี่ราย ทาให้พี่น้องประชาชนปลอดภัย รถที่เดินทาง
จากกรุงเทพมหานครหรือราชบุรีนั้น เสียเวลาในการเดินทาง เกิดความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจ
มากมายนะครับ แต่ถ้าสร้างเสร็จนั้นจะมีประโยชน์อย่างมากมายต่อลูกหลานของเราในอนาคตนะครับ
ยกตั ว อย่ า งรถที่ เ ดิ น ทางมาจากกรุ ง เทพมหานครจะไปจั ง หวั ด ราชบุ รี ส ามารถเดิ น ทางได้ อ ย่ า ง
สะดวกสบายเพราะไม่มีก ารติดสั ญญาณไฟจราจร ตรงจุด นี้ทาให้ เกิด ความคล่ อ งตัว และสะดวก
รวดเร็วมากนะครับ ทั้งยังช่วยประหยัดเวลาในการเดินทางเพื่อประโยชน์ที่ ดีในด้านเศรษฐกิจอีกด้วย
นะครั บ และยั งจะช่ วยลดการเกิดอุ บัติ เหตุ ได้ อีกด้ วย ช่ วยขยายความเจริ ญไปยังตาบลสนามจันทร์
ตาบลถนนขาด ตาบลดอนยายหอม ตาบลตลาดจินดา ตาบลบางแขม ตาบลวังเย็น ตาบลโคกพระเจดีย์
บ่อตะกั่วด้วยนะครับ และในขณะนี้กระผมยังได้ประสานขอไปอีกหนึ่งโครงการนะครับ คือโครงการ
สร้างสะพานข้ามถนนเพชรเกษมบริเวณวัดบ่อตะกั่วจะเป็นสะพานกลับรถเกือกม้านะครับ ขณะนี้
อยู่ในขั้นตอนการดาเนินติดตามผลอยู่นะครับ ขอกราบเรียนชี้แจงให้เพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐมทุกท่าน ทราบนะครับ
ผมอยากจะกราบเรียนไปยังพี่น้องประชาชนชาวตาบลดอนยายหอม และตาบลโคก
พระเจดีย์ ว่าในขณะนี้กระผมได้รับการประสานงานกับทางหัวหน้ากลุ่มชาวบ้านคือท่านไชยา สะสมทรัพย์
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ ส.ส.รัฐกร เจนกิจณรงค์ ขณะนี้เรามีโครงข่ายงบประมาณ
ของทางหลวงชนบทในพื้นที่ใดตาบลใดที่พี่น้องประชาชนมีปัญหาขอให้ท่านจัดทาโครงการเสนอ
เข้ามาด่วนเลยนะครับ ช่วงภายในเดือนนี้นะครับ ให้ท่านไปตรวจสอบเลยว่าถนนเส้นไหนเป็นของ
องค์การบริหารส่วนตาบล หรือเป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ถ้าเป็นถนนของทางหลวง
ชนบทให้ท่ านรีบ ทาโครงการเข้ามาเลย มาถึง กระผมหรือ ถึง ท่า นไชยา สะสมทรั พย์ ก็ ได้ นะครับ
กระผมจะดาเนินการให้เพราะว่าทางท่านไชยา สะสมทรัพย์ ได้ให้ ท่าน ส.ส.รัฐกร เจนกิจณรงค์
จัดการเรื่องนี้อยูเ่ ราได้งบประมาณมาหลายล้านบาทเพื่อที่จะมาช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพีน่ ้องประชาชน
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แต่จะต้องเป็นโครงข่ายของทางหลวงชนบทนะครับ กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม เพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และผู้มีเกียรติทุกท่านให้ทราบ
ว่าโครงข่ายใดที่จะดาเนินการจัดทาก็ให้ไปศึกษา และส่งโครงการภายในสิ้นเดื อนมิถุนายนนี้นะครับ
กระผมก็ขอขอบคุณท่านเพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ที่ทาหน้าที่ดูแลทุกข์
สุขของพี่ น้องประชาชนไม่ ว่าจะในเรื่อ งของการประชุม สภาองค์ การบริห ารส่ วนจั งหวั ด นครปฐม
ในเรื่องของการให้ความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครปฐม ขอบคุณ ท่านปรีชา ฟุ้งขจร
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคกพระเจดีย์ ท่านสุพจน์ พุกพบสุข รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
โคกพระเจดีย์ ท่านทวนชัย อังกาพย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคกพระเจดีย์ ท่านสุนทร ปรีชา
สุข ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโคกพระเจดีย์ พร้ อมท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลโคกพระเจดีย์ ท่านหั วหน้ าส่ วนราชการองค์ การบริ หารส่ วนต าบลโคกพระเจดี ย์ และท่ านกานัน
ผู้ใหญ่บ้านตาบลโคกพระเจดีย์ ทุกท่าน ท่านหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตาบลโคกพระ
เจดีย์ และ ท่านกานันผู้ใหญ่บ้านตาบลโคกพระเจดีย์ ท่านพิมพ์สุรางค์ โลหิตคุปต์ นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลถนนขาด และท่านหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตาบลถนนขาด ทุกท่าน
ท่านธวัฒน์ชัย ศุภมงคลชัยสิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลดอนยายหอม และท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนยายหอม ทุกท่าน กระผมต้องขอขอบคุ ณ ด้วยความจริงใจนะครับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมเป็นของพี่น้องประชาชนทุกท่าน สิ่งใดที่จะทาให้พี่น้องประชาชน
ได้ประโยชน์ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมไม่เคยงดเว้น ขอบคุณเพื่อนสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดทุกท่านที่ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครปฐม
ขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ครับ มีสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านใดมีเรื่องอื่นๆ จะอภิปรายไหมครับเชิญครับ มีไหมครับ ไม่มีนะครับ
ถ้าไม่มี ผมขอขอบคุณ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เพื่อนสมาชิกสภาองค์การ
บริห ารส่ว นจัง หวัด นครปฐม ทุก ท่า น คณะผู ้บ ริห ารองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด นครปฐม และ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านปรีชา ฟุ้งขจร นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
โคกพระเจดีย์ ท่านสุพจน์ พุกพบสุข รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคกพระเจดีย์ ท่านทวนชัย อังกาพย์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคกพระเจดีย์ ท่านสุนทร ปรีชาสุข ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลโคกพระเจดีย์ พร้อมท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโคกพระเจดีย์ ท่านหัวหน้าส่วน
ราชการองค์การบริหารส่วนตาบลโคกพระเจดีย์ และท่านกานันผู้ใหญ่บ้านตาบลโคกพระเจดีย์ ทุกท่าน
ท่านพิมพ์สุรางค์ โลหิตคุปต์ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลถนนขาด ท่านธวัฒน์ชัย ศุภมงคลชัยสิริ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลถนนขาด ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบนถนนขาด ทุกท่าน
ท่านหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตาบลถนนขาด และท่านกานันผู้ใหญ่บ้านตาบลถนนขาด
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ทุกท่าน ตลอดจนผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม ทุกท่าน ที่ทาให้การประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม ในวันนี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดีทุกประการ ขอขอบพระคุณมากครับ ผมขอเลิกประชุม
ครับ
..................................................................
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