(สำเนำ)

รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครปฐม
สมัยวิสำมัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๖
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
วันที่ ๒๕ ธันวำคม ๒๕๕๖ เวลำ ๑๖.๐๐ 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.
๑๓.

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

ผู้ลำกำรประชุมฯ
๑. นายสมศักดิ์

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

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

นายทองดี
นายทรงพล
นายธนพันธ์
นายชัชวาล
นายบุญส่ง
นายสังเวียน
นายนิมิตร
นายปิติพงษ์
นายเสฐียรพงษ์
นายชรินทร์
นายบัญชา
นายวินัย

๒. นายบัณฑิต

มิ่งขวัญ
ชูศิลป์กุล
โชคดารงสุข
บุญอาไพ
นัดสูงวงศ์
นัดสูงวงศ์
จงอักษร
ไทยโพธิ์ศรี
รัตนภิรมย์
ลี้ไพบูลย์
บุญวงษ์
วิจิตรโสภณ

เล้าอรุณ

๒

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

นายกองตรี พเยาว์
นายวิวัฒน์
นายกิติ
นางสาวณัฏฐภัทร์
นางรัชนี
นายอนุสรณ์
นายเทียมจิตร
นางนิลุบล
นายณรงค์

เนียะแก้ว
นันทวรากร
วัตรเอก
ปานรักษา
สุริยาวงษ์
บุญกวิน
ฉิ่งทองคา
เดชเกตุ
มั่นศรีจันทร์

๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.

นายสิทธิศักดิ์
นางเสาวลักษณ์
นางวาสนา
นางสาวสุวรรณี
นางจารุวรรณ
นางกัญญาภัทร
นางสาวพัฑฒิดา
นางสาวสุริยงค์
นางอาไพ
นางสาวสลิตตา
นายธีรศานต์
นางสาวชุติมณฑน์
นางอรอุมา
นางสาวสุภาวดี
นางสาวเสาวลักษณ์
นางสาวผกาทิพย์
นางสาวอรุณศรี
นางสาวจุฑามาศ
นางสาวยิ่งลักษณ์
นางวิระตา
นางสาวจุฑามาศ
นางสาวศิราพร
นางสาวเพ็ญนภา

ทรัพย์วุฒิเลิศ
ลี้เจริญ
ทวีนุช
ภู่สกุล
วรรณา
ศรีชาหลวง
ปัญญาเลิศ
เพิ่มนาม
นิลหยก
มีเนตรขา
ฉันธรอาภรณ์
บริสุทธิ์
สุธาทรัพย์
เก้าลิ้ม
แสงนิ่ม
นวลจันทร์
อานาจวสุสิน
นคราพานิช
โศภณพิมลสิริ
มะหะหมัด
โพธิ์ศรีเจริญ
สุวรรณเอี่ยม
ศรีสรรพางค์

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
หัวหน้าสานักปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กองกิจการ
สภา อบจ./เจ้าหน้าที่รักษาความสงบฯ
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการกีฬาและการท่องเที่ยว
รก.ในตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
รก.ในตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงิน
รก.ในตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายกิจการสภา อบจ.
รก.ในตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายการประชุม/จนท.รักษาความสงบฯ
รก.ในตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
รก.ในตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
รก.ในตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายการบริหารการศึกษา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๗ว
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๖
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๕
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๕
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๕
เสมียนพนักงาน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

๓

๓๓. นางสาวบุหงา
๓๔. นางสาวปานทิพย์

ธงชัย
สุขสวัสดิ์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เมื่ อ สมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครปฐม มาครบองค์ ป ระชุ ม แล้ ว
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจั งหวัดนครปฐม เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ 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 ๔ ประจาปี ๒๕๕๖ มีกาหนด ๗ วัน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงชื่อ นายธงชัย
ศรีสุขจร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครปฐม
เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน เมื่อสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครปฐมได้ม าประชุม พร้อ มกันแล้ว ผมขอดาเนิน ประชุม สภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ประจาปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ ณ บัดนี้ ขอให้
การประชุมครั้งนี้ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ทุกประการ ต่อไปเข้าสู่
ระเบียบวาระที่ ๑ ครับ

ระเบียบวำระที่ ๑

เรื่องที่ประธำนแจ้งให้ทรำบ

เรื่องที่แจ้งให้ทราบในวันนี้ ไม่มีนะครับ ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๒ ครับ

ระเบียบวำระที่ ๒ เรื่อง รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
นครปฐม สมัยสำมัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมือ่ วันที่ ๒๗
กันยำยน ๒๕๕๖

๔

ต่อไปเป็นการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ นะครับ
ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ทุกท่าน ช่วยกันตรวจดูทีละหน้านะครับว่ามี
ถ้อยคาหรือข้อความใดที่ต้องการจะขอแก้ไขเพิ่มเติม ก็ขอให้ยกมือขึ้นด้วยนะครับ หน้าที่ ๑ ครับ หน้าที่
๒, หน้าที่ ๓, หน้าที่ ๔, หน้ าที่ ๕, หน้ าที่ ๖, หน้ าที่ ๗, หน้ าที่ ๘, หน้า ที่ ๙, หน้าที่ ๑๐,
หน้าที่ ๑๑, หน้าที่ ๑๒, หน้าที่ ๑๓, หน้าที่ ๑๔ และหน้าที่ ๑๕ ครบทั้ง ๑๕ หน้า แล้วนะครับ ผมขอ
ถามมติที่ประชุม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านใดรับรองรายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อ
วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ ขอให้ยกมือขึ้นด้วยครับ ขอบคุณครับ สมาชิก สภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม ท่านใดไม่รับรองรายงานการประชุม ดังกล่าวครับ มีไหมครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีถือ
ว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติให้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์ก ารบริหารส่วนจังหวัด สมัยวิสามัญ
สมัยที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ แล้วนะครับ ต่อไปเข้าสู่
ระเบียบวาระที่ ๓ ครับ

ระเบียบวำระที่ ๓ ญัต ติ รำยงำนกำรติ ด ตำมและประเมิ น ผลแผนพั ฒนำองค์ ก ำร
บริหำรส่วนจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมำณ ๒๕๕๖
เชิญท่านนายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ครับ
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครปฐม
เรี ยน ท่ านประธานสภาองค์ การบริ ห ารส่ วนจั ง หวั ดนครปฐม ที่ เคารพ ท่ านรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ท่านที่ ปรึกษานายกองค์ การบริหารส่ วนจั งหวั ดนครปฐม ท่ านเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม
นายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ด้วยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้ส่งรายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ซึ่ งได้ดาเนินการตาม
แนวทางของคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทาและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมาเพื่อดาเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๒๙ (๓) เพื่อให้
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
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สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม ปรากฏรายละเอียด ดังนี้
๑. การจัดทาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๘) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม มีการดาเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘
๒. มีการนานโยบายการดาเนินงานของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมที่ได้
แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมไปปฏิบัติซึ่งดาเนินการครบทั้ง ๖ ด้าน
๓. การพั ฒนาท้ องถิ่ นขององค์ การบริ หารส่ วนจั งหวั ดนครปฐม มี ความสอดคล้ อง
สนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัดนครปฐม กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดนครปฐม และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมในทุกด้าน
๔. โครงการและงบประมาณที่บรรจุในแผนพัฒนาประจาปี ๒๕๕๖ เป็นโครงการที่มา
จากการประชุมประชาคม โครงการประสานแผนระดับจังหวัดและโครงการที่หน่วยงานราชการ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ขอรับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
๕. ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนา ประจาปี ๒๕๕๖ สรุปได้ดังนี้
๕.๑ โครงการตามแผนพัฒนาประจาปี ๒๕๕๖ จานวน ๓๕๐ โครงการ
โครงการที่ดาเนินการ
จานวน ๒๒๘ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๑๔
๕.๒ งบประมาณตามแผนพัฒนาประจาปี ๒๕๕๖
จานวนเงิน ๘๐๐,๓๐๐,๙๐๐ บาท (แปดร้อยล้านสามแสนเก้าร้อยบาทถ้วน)
งบประมาณที่ดาเนินการ จานวนเงิน ๗๗๓,๑๑๐,๗๓๓ บาท (เจ็ดร้อย
เจ็ดสิบสามล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยสามสิบสามบาทถ้วน)
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๖๐
๖. การประเมินผลความพึงพอใจจากประชาชนและผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อผลการดาเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมในภาพรวมแต่ละยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม ผลการประเมินองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมสามารถดาเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายที่
กาหนด
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๗. การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๘
รายละเอียดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ปรากฏตามเอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์ การบริหารส่วนจั งหวัดนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จึ งน าเรี ยนเสนอให้ สภาองค์ การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐมทราบ
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครปฐม
ขอบคุณท่านนายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ครับ
ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม ได้รับทราบเรียบร้อยแล้วระเบียบวาระนี้ไม่มีการลงมตินะครับ ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๔

ระเบียบวำระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ
มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านใด มีเรื่องอื่นๆ จะอภิปรายไหม
ครับ เชิญท่าน ส.จ.อภินันท์ ศิริรังษี ครับ
ส.จ.อภินันท์ ศิริรังษี
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่เคารพ ท่านรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ท่านเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายอภินันท์ ศิริรังษี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่ว นจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๘ อาเภอเมืองนครปฐม กระผมเองใน
ฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จะต้องขอเรียนท่านประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ผ่านไปยัง คณะผู้บริหารเพื่อช่วยประสานงาน ในตาบลสนามจันทร์นี้ซึ่ง
เป็นที่ตั้งในเขตชุมชน และโดยเฉพาะกระผมได้รับเรื่องร้องเรียนมาจากพี่น้องประชาชนหลายตาบล
ไม่ว่าจะเป็นตาบลสนามจันทร์ ตาบลห้วยจระเข้ ตาบลถนนขาด ในเรื่องสิ่งแวดล้ อมของเรานั้นมี
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มลพิษ ซึ่งมาจากโรงงานทีต่ ั้งอยู่ห่างจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมไม่เกิน ๒๐๐ เมตร นะครับ
เป็นโรงงานผลิตสารป้อ งกันและกาจัดวัชพืช ชื่อบริษัทเอราวัณเคมีเกษตร จากัด กระผมขอกราบ
เรี ยนว่า ได้ สร้างความเดื อดร้อ นให้กั บพี่ น้อ งประชาชนตาบลต่า งๆ ตามที่ก ระผมได้ กล่ าวไปแล้ ว
มากมายนะครับ โดยเฉพาะช่ วงเวลา ๒๐.๐๐ น. เป็น ต้นไป ทางโรงงานมีการปล่ อยกลิ่นออกมา
กระผมเชื่อว่าเพื่อนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมหลายๆท่านคงจะเคยได้กลิ่นนะครับ
ตัวกระผมเองนั้นก็ได้ปรึกษาหารือถึงปัญหากับคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ไปบางส่วนบ้า งแล้ว นะครับ เมื่อ วานนี้ก ระผมได้ป ระสานงานไปยัง องค์ก ารบริห ารส่ว นตาบล
สนามจัน ทร์เพื่อสอบถามว่าโรงงานแห่งนี้ได้ขออนุญาตตั้งโรงงานอย่างถูกต้องหรือไม่ ทางองค์การ
บริหารส่วนตาบลสนามจันทร์ก็ได้ให้คาตอบมาว่าทางบริษัทเอราวัณเคมีเกษตร จากัด นั้น ได้ทา
หนังสือขออนุญาตก่อสร้างโรงงานอย่างถูกต้อง แต่ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและมลพิษนั้นต้องประสาน
ไปยังอุตสาหกรรม แต่กระผมเชื่อว่าสิ่งหนึ่งนั้นข้อกาหนด กฎเกณฑ์ ในการจัดตั้งโรงงานจะต้องไม่
ถูกต้องอย่างแน่นอน เพราะสถานที่ตั้งอยู่ติ ดกับเขตเทศบาลนครนครปฐม เขตชุมชน เขตโรงเรียน
และหมู่บ้านจัดสรรอีกมากมายนะครับ ได้รับผลกระทบเป็นมลพิษเหล่านี้มากมายนะครับ กระผมขอ
ฝากท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้ ช่วยประสานงานไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องว่าโรงงานแห่ง นี้ขออนุญาตโดยถูกต้องหรือไม่ แล้วถ้าขออนุญาตถูกต้องแล้วทาไมถึงยังก่อ
ปัญหามลพิษให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ขอขอบคุณครับ
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครปฐม
ขอบคุณท่าน ส.จ.อภินันท์ ศิริรังษี ครับ มีสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ท่านใด มีเรื่องอื่นๆ จะอภิปรายไหมครับ เชิญท่าน ส.จ.ธงชัย ศิริเฑียรทอง ครับ
ส.จ.ธงชัย ศิริเฑียรทอง
เรีย น ท่านประธานสภาองค์ ก ารบริ หารส่ว นจัง หวั ดนครปฐม ที่ เคารพ ท่ านรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ท่ านที่ ปรึ กษานายกองค์ การบริ หารส่ วนจั งหวั ดนครปฐม ท่ า นเลขานุ ก ารนายกองค์ ก ารบริ ห าร
ส่ ว นจั งหวั ดนครปฐม และสมาชิ กสภาองค์ การบริ หารส่ วนจั งหวั ดนครปฐม ผู้ ทรงเกี ยรติ ทุ กท่ าน
กระผมนายธงชั ย ศิริเฑี ยรทอง สมาชิกสภาองค์ การบริ หารส่ว นจังหวั ดนครปฐม เขตเลื อกตั้งที่ ๓
อาเภอเมืองนครปฐมวันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ซึ่งท่านนายกองตรี
พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้แถลงการณ์ดาเนินงานของท่านในปี
พ.ศ.๒๕๕๖ นะครับ ก็เป็นที่น่าภาคภูมิใจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมของเราซึ่งท่าน
นายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เป็นผู้ดาเนินการและการ
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ประเมินผลออกมานั้นได้ผลดีเยี่ยม การดาเนินงานตามแผนงานและขั้นตอนต่างๆ เป็นที่ชื่นชอบและ
เป็ น ผลดี ต่ อ หน่ ว ยงานของเรานะครั บ พี่ น้ อ งประชาชนชาวจั ง หวั ด นครปฐมของเรามี ค วาม
สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัด
นครปฐมได้มากยิ่งขึ้นในวันนี้กระผมก็ขอขอบพระคุณท่านนายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ที่ท่านได้เป็นที่พึ่งของชาวจังหวัดนครปฐมของเรานะครับ กระผมขอ
กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มีอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ผมอยากจะ
นาเสนอต่อ สภาองค์ก ารบริห ารส่ วนจั งหวั ด นครปฐม คือ ในเขตพื้ น ที่ ของกระผมในขณะนี้มี ก าร
ก่อสร้างสะพานข้ามแยก จานวน ๒ สะพาน ด้วยกันซึ่งมักจะมีปัญหาในการก่อสร้างเสมอกระผมต้อง
ขอชื่นชมนะครับว่าที่กระผมได้เสนอไปยังที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครปฐม ไปเมื่อ
ครั้งที่แล้วท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และท่านนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม ได้ช่วยประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการแก้ไขเรื่องสัญญาณไฟและ
ป้ายแจ้งเตือนผู้ที่สัญจรไปมาให้ระมัดระวังการใช้ รถใช้ถนนมากยิ่งขึ้นนะครับ อีกเรื่องหนึ่งนะครับ
กระผมขอรบกวนฝากท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ให้ช่วยประสานไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการก่อสร้างสะพานข้ามแยก ให้ช่วยจัดทาป้ายบอกเลี่ยงเส้นทาง
ต่างๆ เพื่อช่วยให้ ประชาชนผู้ที่ต้องใช้ ถนนเส้นทางนี้ได้ เลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่น เพื่อความคล่องตัว
กระผมเห็นว่ามีป้ายบอกเลี่ยงเส้นทางน้อยมากครับ และในวันนี้นะครับก็ใกล้จะวันปีใหม่แล้วกระผม
ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆ ครับ ขอบคุณครับ
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครปฐม
ขอบคุณท่าน ส.จ.ธงชัย ศิริเฑียรทอง ครับ มีสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม ท่านใด มีเรื่องอื่นๆ จะอภิปรายไหมครับ เชิญท่าน ส.จ.เสฐียรพงษ์ รัตนภิรมย์ ครับ
ส.จ.เสฐียรพงษ์ รัตนภิรมย์
เรีย น ท่านประธานสภาองค์ ก ารบริ หารส่ว นจัง หวั ดนครปฐม ที่ เคารพ ท่ านรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ท่ านที่ ปรึ กษานายกองค์ การบริ หารส่ วนจั งหวั ดนครปฐม ท่ า นเลขานุ ก ารนายกองค์ ก ารบริ ห าร
ส่ ว นจั งหวั ดนครปฐม และสมาชิ กสภาองค์ การบริ หารส่ วนจั งหวั ดนครปฐม ผู้ ทรงเกี ยรติ ทุ กท่ าน
กระผมนายเสถียรพงษ์ รัตนภิรมย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๓
อาเภอบางเลน วันนี้ในฐานะที่กระผมเป็นสมาชิกสภาองค์การบริ หารส่วนจังหวัดนครปฐม ถือได้ว่า
เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนชาวตาบลนราภิรมย์ อาเภอบางเลน ซึ่งจะมีการจัดงานบุญงานกุศล
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อันยิ่งใหญ่ในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗ คืองานผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิตของวัดสว่างอารมณ์ หมู่ที่ ๖
ตาบลนราภิรมย์ อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ไม่ว่าจะเป็นเจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ และพี่น้อง
ประชาชนชาวตาบลนราภิรมย์ ได้ฝากกระผมมาให้ช่วยแจ้งไปยังท่านนายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ว่าขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านได้สนับสนุนงบประมาณ
ส่งเครื่องจักรกลไปทาการซ่อมแซมปรับ ปรุงผิวการจราจรที่ใช้สัญจรให้สะดวกและปลอดภัย ก็ถือว่า
ท่านนายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เล็งเห็นถึงความสาคัญ
ของการท าบุ ญ ในครั้ ง นี้ น ะครั บ แม้ ว่ า จะอยู่ ห่ า งไกลแต่ ท่ า นก็ ไ ด้ ช่ ว ยเหลื อ โดยการสนั บ สนุ น
งบประมาณในการปรับปรุงและก่อสร้างถนนที่ใช้สัญจรไปมาในตาบลนราภิรมย์นะครับ กระผมเองใน
ฐานะที่เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนชาวตาบลนราภิรมย์ และตาบลใกล้เคียงต้องขอชื่นชมและ
ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ช่วยเหลือในด้านของงบประมาณมาด้วยดีเสมอมานะครับ และ
เรื่องที่สองเองนะครับกระผมเองต้องขอชื่นชมท่านนายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ที่ท่านได้แถลงผลงานทั้ง ๖ ด้านที่ท่านได้ดาเนินงานมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖
ที่ท่านได้ทานั้นถือว่าท่านทาไปเกือบ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ กระผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนชาวจังหวัด
นครปฐมจะมี ค วามอยู่ ดี มี ค วามสุ ข ทั่ ว ถึ ง กั น ทุ ก ต าบล ทุ ก อ าเภอ นะครั บ ต้ อ งขอชื่ น ชมและ
ขอขอบพระคุณอีกครั้งนะครับ ขอบคุณมากครับ
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครปฐม
ขอบคุณท่าน ส.จ.เสฐียรพงษ์ รัตนภิรมย์ ครับ มีสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม ท่านใด มีเรื่องอื่นๆ จะอภิปรายไหมครับ เชิญท่าน นายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ครับ
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครปฐม
เรี ยน ท่ านประธานสภาองค์ การบริ ห ารส่ วนจั ง หวั ดนครปฐม ที่ เคารพ ท่ านรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ท่านที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม
นายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การ บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม กระผมได้ดาเนินการ
คณะกรรมการติดตามการดาเนินงานแผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม ซึ่งผลที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้ทาการประเมินว่าองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม ตั้งงบประมาณไว้ได้ดาเนินการจริงหรือไม่ และได้ผลประการใด ความพึงพอใจของ
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พี่น้องประชาชนเป็นอย่างไรองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมได้ประหยัดงบประมาณประเภท
เงิ นเดื อน ค่ าใช้ สอย ค่ าวั ส ดุ เพื่ อ นาเอาไปดาเนิน โครงการให้กั บประชาชนโดยผ่ า นการประชุ ม
ประชาคม โครงการประสานแผนระดับจังหวัดและโครงการที่หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น ต่ า งๆ ขอรั บ การสนั บ สนุ น ซึ่ ง องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครปฐมด าเนิ น การไป
๗๗๓,๑๑๐,๗๓๓ บาท คิ ดเป็น ร้อยละ ๙๖.๖๐ ถื อว่ าบรรลุเป้าหมายตามวัต ถุป ระสงค์ข องสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม นั่นหมายถึงจานวนเงินทุกบาททุกสตางค์ที่สภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐมแห่งนี้ได้อนุมัติ โดยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมทุกท่าน
ซึ่งเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนทุกเขตพื้นที่ ที่ได้อนุมัติงบประมาณให้กับคณะผู้บริหารไปดาเนินการ
จัดทาโครงการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติงบประมาณต่อไป คณะผู้บริหารและข้าราชการได้ดาเนินการ
ก็ถือว่าประสบผลสาเร็จอย่างสูง ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐม ตามที่ผมกล่าวรายงานไปแล้วซึ่งได้ประเมินจากพื้นที่จริงกับระเบียบการจริงผล
การดาเนินงานก็เป็นที่น่าพอใจ กระผมขอบคุณท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ที่ ได้ อนุ มัติง บประมาณแต่ ละปี เพื่ อก่อ ให้ เกิด ประโยชน์ กับพี่ น้อ งประชาชน
ตามที่ท่าน ส.จ.อภินันท์ ศิริรังษี ได้อภิปรายให้ท่านสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ทุกท่าน ได้ทราบถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลภาวะทางอากาศ ได้กล่าวให้ท่านประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และคณะผู้บริหารทาหนังสือไปถึงส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้เข้าไปดูแล
โรงงานแห่งนี้ ซึ่งโรงงานดังกล่าวนี้ ได้ทาให้ เกิดมลภาวะทางอากาศให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อน
อย่างไร มีกลิ่นเหม็นอย่างไร และเมื่อสูดดมเข้าไปแล้วจะทาให้เกิดอันตรายถึงกับชีวิตหรือไม่ นั้นคือ
ขบวนการขั้นตอนที่ท่าน ส.จ.อภินันท์ ศิริรังษี จะต้องได้รับข้อมูลที่ เป็นจริงแน่นอน เพราะท่าน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และคณะผู้บริหารจะได้ดาเนินการได้ถูกต้องการที่
เราจะทาหนังสือส่งไปถึงแต่ละหน่วยงาน เราเองจะต้องมีความเป็นธรรมให้กับทุกๆ ฝ่ายนะครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ผ่านไปถึงท่าน
ส.จ.อภินันท์ ศิริรังษี ให้ช่วยประสานงานให้ได้ข้อมูลที่มากกว่านี้นะครับ ส่วนในเรื่องของท่าน ส.จ.ธงชัย
ศิริเฑียรทอง ที่ได้ฝากผ่านให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมช่วยดาเนินการติดต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่ก่อ สร้างสะพานข้ามแยก ให้จัดทาป้ายบอกเส้นทางให้ชัดเจน
เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ใช้รถใช้ถนนได้สะดวก พร้อมลดอุบัติเหตุและประหยัด เวลาในการเดินทาง
ผมขอขอบคุณท่าน ส.จ.ธงชั ย ศิริเฑีย รทอง ที่ ห่วงใยประชาชนซึ่ง ขณะนี้ ทางจังหวัด นครปฐมได้
ดาเนินการไปบ้างแล้วในบางส่วน ผมได้มอบท่านรองฯ วิวัฒน์ นันทวรากร รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐม ไปเข้าร่วมประชุมที่จังหวัดซึ่ง ท่านวิวัฒน์ฯ แจ้งว่าครั้งได้ฝากเรื่องไว้กับทาง
จังหวัดแล้วในเรื่องของป้ายบอกการเลี่ยงเส้นทางโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยก ผมขอขอบคุณ
ท่าน ส.จ.ธงชัย ศิริเฑียรทอง ที่เป็นห่วงเป็นใยประชาชนนะครับ ขอบคุณครับ
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ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครปฐม
ขอบคุณท่านนายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ครับ
มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านใด มีเรื่องอื่นๆ จะอภิปรายไหมครับ เชิญท่าน
ส.จ.อภินันท์ ศิริรังษี ครับ
ส.จ.อภินันท์ ศิริรังษี
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่เคารพ ท่านรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ท่านเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายอภินันท์ ศิริรังษี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๘ อาเภอเมืองนครปฐม กระผมขอฝาก
ให้ท่านนายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เป็นผู้ประสานงาน
ทาหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของมลพิษที่จะเป็นโทษต่อประชาชนด้วยนะครับ และขอ
ฝากท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ด้วยนะครับว่าสารเคมีที่ทางโรงงานได้
ปล่อยออกมาคือยาฆ่าหญ้า ซึ่งทาให้ประชาชนเดือดร้อนและได้มาร้องเรียนถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
คือมีกลิ่นเหม็นจัดทาให้ประชาชนที่พักอาศัยใกล้บริเวณโรงงานดังกล่าวนั้น ส่วนใหญ่ มีอาการเวียน
ศรีษะ เราถือว่าโรงงานนี้เป็นโรงงานที่สร้างมลภาวะให้กับประชาชนโดยตรงซึ่งอาจก่อให้เกิดโรคร้าย
เรื้อรังได้ ขอบคุณครับ
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครปฐม
ขอบคุณท่าน ส.จ.อภินันท์ ศิริรังษี ครับ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ท่านใด มีเรื่องอื่นๆ จะอภิปรายไหมครับ เชิญท่าน ส.จ.จักรกฤษณ์ สงประชา ครับ
ส.จ.จักรกฤษณ์ สงประชำ
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่เคารพ ท่านรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ท่านเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายจักรกฤษณ์ สงประชา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๕ อาเภอสามพราน ในวันนี้ผมมี ๒ เรื่อง
นะครับ เรื่องแรกสืบเนื่องมาจากที่ผมได้เข้าร่วมประชุมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่ บ้าน
อาเภอสามพราน ในเขตพื้นรับผิดชอบของผมครับสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
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อาเภอสามพรานได้ฝากขอบคุณท่านนายกองตรี พะเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม ทีไ่ ด้สนับสนุนงบประมาณไปเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมาครับ และอีกเรื่อง
หนึง่ นะครับ คือทางสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านอาเภอสามพราน ฝากถามเรื่องบัตร
ประจ าตั ว อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจ าหมู่ บ้ า น ว่ า เมื่ อ ไหร่ จ ะได้ รั บ บั ต รประจ าตั ว อาสาสมั ค ร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้าน เพราะว่าบัตรประจาตัวมีความจาเป็นอย่างมากในการออกปฏิบัติหน้าที่
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านในงานด้านสาธารณสุขต่างๆ อาจมีปัญหากับส่วนราชการต่างๆ
จะได้แสดงบัตรประจาตัวได้ ทันที ที่สาคัญ อีกอย่างหนึ่งคือบัตรประจาตัวอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้านสามารถใช้เป็นค่าลดหย่อนในการเข้ารักษาตามโรงพยาบาลได้ และอาจมีส่วนอื่นๆ ที่
สามารถนาใช้ประโยชน์ ได้ ผมขอฝากท่านประธานสภาองค์การบริหารสวนจังหวัดนครปฐมช่วย
สอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องบัตรประจาตัว ของสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครปฐม
ขอบคุณท่าน ส.จ.จักรกฤษณ์ สงประชา ครับ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม ท่านใด มีเรื่องอื่นๆ จะอภิปรายไหมครับ เชิญท่าน นายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ครับ
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครปฐม
เรี ยน ท่ านประธานสภาองค์ การบริ ห ารส่ วนจั ง หวั ดนครปฐม ที่ เคารพ ท่ านรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ท่านที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม
นายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ในเรื่องของบัตรประจาตัว
สมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน ผมต้องขอขอบคุณท่าน ส.จ.จักรกฤษณ์ สงค์ประชา
มากครับ ผมขอแจ้งนะครับว่างบประมาณที่สนับสนุน ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
เป็นงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ในเรื่องนี้ถ้าทางอาเภอใดมีปัญหาติดขัดใน
เรื่องอะไรให้ทาหนังสือแจ้งมาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมได้เลยครับ และผมจะมอบหมาย
ให้ท่านรัชนี สุริยาวงษ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และท่านอนุสรณ์ บุญกวิ น
ปลั ดองค์ก ารบริหารส่ว นจั ง หวั ด นครปฐม ประสานงานในแต่ ละอ าเภอให้ด าเนิ น การจัด ทาบั ต ร
ให้กับสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านให้แล้วเสร็จไม่เกินวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗

๑๓

กระผมขอฝากท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ไปถึงท่าน ส.จ.จักรกฤษณ์ สงค์ประชา
นะครับ ท่านสามารถแจ้งให้สมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านทราบได้เลยครับว่า ภายใน
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ ทุกคนจะต้องได้รับบัตรประจาตัวครับ ขอบคุณครับ
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครปฐม
ขอบคุณท่านนายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ครับ
มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านใด มีเรื่องอื่นๆ จะอภิปรายไหมครับ เชิญครับ
มีไหมครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มี ผมขอขอบคุณท่านนายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐม เพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ทุกท่าน คณะผู้บริหาร และ
ข้าราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม ทุกท่าน ที่ทาให้การประชุม สภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดในวันนี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดีทุกประการ ขอขอบพระคุณมากครับผมขอเลิกประชุมครับ
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