(สำเนำ)
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครปฐม
สมัยวิสำมัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๖
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
วันที่ ๑๑ กรกฎำคม ๒๕๕๖ เวลำ ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครปฐม
…………………………
เริ่มประชุมเวลำ ๑๓.๓๐ 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
นายแมน
นายสมนึก
นายสมชาย
นายมะเนตร
นายจักรกฤษณ์

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

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

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

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

ผู้ลำกำรประชุม
๑. นายสาเริง
๒. นายชัชวาล

บุญอรุณรักษา
บุญอาไพ

๓. นายทรงพล

ชูศิลป์กุล

๒

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

นายกองตรี พเยาว์
นายวิวัฒน์
นายประวัติ
นายกิติ
นางรัชนี
นางสาวณัฏฐภัทร์
นางศิรินทร์สิยา
นายอนุสรณ์
นายเทียมจิตร
นางนิลุบล
นายณรงค์

เนียะแก้ว
นันทวรากร
หิรัญ
วัตรเอก
สุริยาวงษ์
ปานรักษา
สะสมทรัพย์
บุญกวิน
ฉิ่งทองคา
เดชเกตุ
มั่นศรีจันทร์

๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.

นายสิทธิศักดิ์
นางเสาวลักษณ์
นางวาสนา
นายนิวัฒน์
นางแสงเดือน
นางสาวสุวรรณี
นางจารุวรรณ
นางกัญญาภัทร
นางสาวพัฑฒิดา
นางสาวใกล้รุ่ง
นางสาวสุริยงค์
นางอาไพ
นางสาวสลิตตา
นายธีรศานต์
นางสาวชุติมณฑน์
นางอรอุมา
นายอัคคพล
นายจีรพันธ์
นายณัฐดล
นางสาวสุภาวดี
นางสาวยิ่งลักษณ์

ทรัพย์วุฒิเลิศ
ลี้เจริญ
ทวีนุช
อ่าหนองโพ
หลักแดน
ภู่สกุล
วรรณา
ศรีชาหลวง
ปัญญาเลิศ
กองแก้ว
เพิ่มนาม
นิลหยก
มีเนตรขา
ฉันธรอาภรณ์
บริสุทธิ์
สุธาทรัพย์
บริสุทธิ์
ธรรมาภิมุข
สวัสดี
เก้าลิ้ม
โศภณพิมลสิริ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
หัวหน้าสานักปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กองกิจการ
สภา อบจ./เจ้าหน้าที่รักษาความสงบฯ
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล
หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์
หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการกีฬาและการท่องเที่ยว
รก.ในตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รก.ในตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
รก.ในตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงิน
รก.ในตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายกิจการสภา อบจ.
รก.ในตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายการประชุม/จนท.รักษาความสงบฯ
รก.ในตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
รก.ในตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
รก.ในตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายสารวจและออกแบบ
รก.ในตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายสาธารณภัยและสิง่ แวดล้อม
รก.ในตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบารุง
รก.ในตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายการบริหารการศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๕

๓

๓๓.
๓๔
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.

นางสาวกรวรรณ
นางสาวลาวัลย์
นางสาวชนาทิพย์
นางวิระตา
นางสาวจุฑามาศ
นายนที
นางสาวศิราพร
นางสาวชุติมา
นางสาวเพ็ญนภา
นางสาวบุหงา

สุริยาวงษ์
ชาวสวนงาม
นาคาประสิทธิ์
มะหะหมัด
โพธิ์ศรีเจริญ
เลิกเปลี่ยน
สุวรรณเอี่ยม
เก้าลิ้ม
ศรีสรรพางค์
ธงชัย

นักพัฒนาชุมชน ๔
นักพัฒนาชุมชน ๔
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ๔
เสมียนพนักงาน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประชาชนผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.

นายสุรเชษฐ
นายชนธัญ
นางบุญเตือน
นายประดิษฐ์
นายปิติวัฒน์
นางปราณี
นายปัญญา
นายพนม
นายชูชีพ
นายธงพร
นายเทพรส
นายธวัฒน์ชัย
นายบุญเอิบ
นายสุชัย
นายจิตติพงษ์
นางสาวศรีนวล

จาปาศรี
กลิ่นสุวรรณ
เกตุทองอู่
สถิตวัฒนวิบูลย์
คานุชนาถร
อินพ่วง
เสือคา
เพชรแอ
มั่นศรีจันทร์
วาดด้วงมา
สุขศรีสวัสดิ์
ศุภมงคลชัยสิริ
ชาวนาเมือง
ลิ้มศิริวัฒน์
แยงคา
ลักษมีวาณิชย์

รองนายกเทศมนตรีตาบลดอนยายหอม
ผู้อานวยการกองช่างเทศบาลตาบลดอนยายหอม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลถนนขาด
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบลถนนขาด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลถนนขาด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลถนนขาด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลถนนขาด
หัวหน้าส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตาบลถนนขาด
นายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนตาบลถนนขาด
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลพระประโทน
นายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนตาบลพระประโทน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลดอนยายหอม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดอนยายหอม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลดอนยายหอม
นิติกร องค์การบริหารส่วนตาบลดอนยายหอม
ผู้ช่วยนักวิชาการ องค์การบริหารส่วนตาบลดอนยายหอม

๔

เมื่อเวลา ๑๓.๓๐ น. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มาครบองค์
ประชุมแล้ว เลขานุการสภาองค์การบริ หารส่วนจังหวัดนครปฐม เชิญประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐม จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐม ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๖ ด้วย สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม มีค วามจ าเป็น ที่จ ะต้ องพิจ ารณาข้อ ราชการขององค์ การบริห ารส่ว นจั งหวัด นครปฐม
เป็นการรีบด่วน จึงเห็นสมควรเรียกประชุมเป็นการประชุมสมัยวิสามัญ ฉะนั้น อาศัยอานาจตาม
ความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ และฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๖ จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยวิสามัญ
สมัยที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๖ มีกาหนด ๗ วัน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖ 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
๑๓.๓๐ น. และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้มาประชุมพร้อมกันแล้วนะ
ครับ กระผมจึ ง ขอเปิด การประชุมสภาองค์การบริหารส่ วนจังหวัดนครปฐม สมัย วิสามัญ สมัยที่ ๓
ประจาปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ ณ บัดนี้ ขอให้การประชุมครั้งนี้ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อยตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ทุกประการ ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๑ ครับ

ระเบียบวำระที่ ๑

เรื่องที่ประธำนแจ้งให้ทรำบ

เรื่องที่แจ้งให้ทราบวันนี้ไม่มีนะครับ ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๒ ครับ

ระเบียบวำระที่ ๒ เรือ่ ง รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
นครปฐม สมัยวิสำมัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๑
กรกฎำคม ๒๕๕๖

๕

ต่อไปเป็นการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นะครับ
ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ทุกท่าน ช่วยกันตรวจดูทีละหน้านะครับ ว่ามี
ถ้อยคาหรือข้อความใดที่ต้องการจะขอแก้ไขเพิ่มเติม ก็ขอให้ยกมือขึ้นด้วยนะครับ หน้าที่ ๑ ครับ
หน้าที่ ๒, หน้าที่ ๓, หน้าที่ ๔, หน้าที่ ๕, หน้าที่ ๖, หน้าที่ ๗, หน้าที่ ๘, หน้าที่ ๙, และหน้าที่ ๑๐
ครบทั้ง ๑๐ หน้า แล้วนะครับ ผมขอถามมติที่ประชุม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม ท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยวิสามัญ
สมัยที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ขอให้ยกมือขึ้นด้วย
ครับ ขอบคุณครับ สมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านใดไม่รับรองรายงานการ
ประชุมดังกล่าวครับ มีไหมครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติให้รับรองรายงานการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่
๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ แล้วนะครับ ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๓ ครับ

ระเบียบวำระที่ ๓ ญัตติ เรื่อง ขอควำมเห็นชอบในกำรเข้ำเป็นสมำชิกของสมำคม
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
เชิญท่านนายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ครับ
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครปฐม
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ที่เคารพ ท่านรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ท่านที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ท่านสุรเชษฐ์
จาปาศรี รองนายกเทศมนตรีตาบลดอนยายหอม และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตาบลดอนยายหอม
ท่านบุญเตือน เกตุทองอู่ รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลถนนขาด คณะผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนตาบลถนนขาด และสมาชิกสภาองค์ การบริ หารส่ว นต าบลถนนขาด ท่านธงพร วาดด้ว งมา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลพระประโทน และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตาบล
พระประโทน ท่ านธวั ฒ น์ ชัย ศุ ภมงคลชั ย สิ ริ รองนายกองค์ ก ารบริ หารส่ ว นต าบลดอนยายหอม
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดอนยายหอม และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตาบล

๖

ดอนยายหอม พร้อมทั้งผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม ทุกท่าน กระผมนายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่าย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบารุงสมาคม พ.ศ.๒๕๕๕ กาหนดให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสามารถตั้งรายจ่ายเป็นค่าบารุงสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยได้ในกรณีที่
เป็นสมาคมที่ประกอบด้วยสมาชิกส่วนใหญ่ที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเดียวกันกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะจ่ายค่าบารุงสมาคม ซึ่งมีวัตถุประสงค์สาคัญเพื่อการส่งเสริมกิจการและการ
ดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นสมาชิก และสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ให้ความ
เห็นชอบในการเข้ าเป็นสมาชิกของสมาคมองค์ การบริ หารส่วนจั งหวั ดแห่งประเทศไทย เพื่ อให้ การ
ดาเนินการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมเป็นไปด้วยความถูกต้อง บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยข้างต้น รวมทั้งเป็นการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการ
ดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ เห็นสมควรที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐมสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบารุ งสมาคม
พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๔ (๒) สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้ความเห็นชอบในการเข้าเป็นสมาชิกของ
สมาคม จึงเรียนมาเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครปฐม
ขอบคุณท่านนายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ครับ ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้เสนอญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบในการ
เข้าเป็นสมาชิกของสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย เพื่อขอรับความเห็นชอบจากสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม แห่งนี้ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านใด
จะอภิปรายไหมครับ เชิญท่าน ส.จ.อภินันท์ ศิริรังษี ครับ
ส.จ.อภินันท์ ศิริรังษี
เรียนท่ านประธานสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ว นจัง หวั ด นครปฐม ที่เคารพ ท่ านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจั งหวัดนครปฐม และท่าน
สมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครปฐม ผู้ ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ า น ท่ า นสุ ร เชษฐ์ จ าปาศรี
รองนายกเทศมนตรี ต าบลดอนยายหอม และหั ว หน้ า ส่ ว นราชการเทศบาลต าบลดอนยายหอม
ท่านบุญเตือน เกตุทองอู่ รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลถนนขาด คณะผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนตาบลถนนขาด และสมาชิกสภาองค์ การบริ หารส่ว นต าบลถนนขาด ท่านธงพร วาดด้ว งมา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลพระประโทน และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตาบล

๗

พระประโทน ท่ านธวั ฒ น์ ชัย ศุ ภมงคลชั ย สิ ริ รองนายกองค์ ก ารบริ หารส่ ว นต าบลดอนยายหอม
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดอนยายหอม และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วน
ตาบลดอนยายหอม พร้อมทั้งผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม ทุกท่าน กระผมนายอภินันท์ ศิริรังษี สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๘ อาเภอเมืองนครปฐม ครับตามญัตติเรื่องขอ
ความเห็นชอบในการเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ตามที่
ท่านนายกองตรีพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เสนอต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแห่งนี้ กระผมเองในนามสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมเห็นด้วย
เป็นอย่างยิ่งนะครับ เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย กระผมคิดว่าในการที่เราเข้า
ร่ ว มเป็ น สมาชิ ก ของสมาคมองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด แห่ ง ประเทศไทย เพื่ อ เป็ น การส่ ง เสริ ม
สนับสนุน และพัฒนาการดาเนิ นงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพราะฉะนั้นกระผมเองในฐานะ
ตัวแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งนะครับ ขอขอบคุณครับ
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครปฐม
ครับขอบคุณท่าน ส.จ.อภินันท์ ศิริรังษี มากครับ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม ท่านใด จะอภิปรายไหมครับมีไหมครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีผมขอถามมติที่ประชุมเลย
นะครับ สมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านใดเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วน
จัง หวั ด นครปฐม สมั ค รเข้าเป็ น สมาชิ ก ของสมาคมองค์ ก ารบริ ห ารส่ วนจั ง หวั ดแห่ ง ประเทศไทย
ตามญัตติดังกล่าวครับ โปรดยกมือขึ้นด้วยครับ ขอบคุณครับ เอามือลงได้ครับ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านใด ไม่เห็นชอบครับ โปรดยกมือ ขึ้นครับ มีไหมครับ ไม่มีนะครับ
ถ้าไม่มีถือว่าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม แห่งนี้มีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วน
จัง หวั ด นครปฐม สมั ค รเข้าเป็ น สมาชิ ก ของสมาคมองค์ ก ารบริ ห ารส่ วนจั ง หวั ดแห่ ง ประเทศไทย
ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้เสนอมาแล้วนะครับ ต่อไปเข้าสู่ระเบียบ
วาระที่ ๔

ระเบียบวำระที่ ๔ เรือ่ งอื่นๆ
มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านใดมีเรื่องอื่นๆ จะอภิปรายไหม
ครับเชิญครับ มีไหมครับ ไม่มีนะครับถ้าไม่มี ผมขอขอบคุณ ท่านนายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครปฐม ทุกท่าน
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ท่านสุรเชษฐ์ จาปาศรี รองนายกเทศมนตรีตาบลดอนยายหอม และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตาบล

๘

ดอนยายหอม ท่านบุญเตือน เกตุทองอู่ รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลถนนขาด คณะผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตาบลถนนขาด และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลถนนขาด ท่านธงพร
วาดด้วงมา รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลพระประโทน และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหาร
ส่วนตาบลพระประโทน ท่านธวัฒน์ชัย ศุภมงคลชัยสิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลดอนยายหอม
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดอนยายหอม และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วน
ตาบลดอนยายหอม พร้อมทั้งผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม ทุกท่าน ที่ทาให้การประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐม ในวันนี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี ทุกประการขอขอบพระคุณมากครับ ผมขอเลิก
ประชุมครับ

..................................................................

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๒๐ น.

