(สําเนา)

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําปี ๒๕๕๗
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
……………………………………………
เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.
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๔.

นายอภินันท์
นายนิมิตร
นายวิเชต
นางสาวปทุมมาศ

ศิริรังษี
จงอักษร
จําปาทอง
กมลเวช

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

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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๑๐.
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พ.ต.ท.ชาญ
นายธงชัย
นายสุรพงศ์
นายชัยยศ
นายสุเทพ
นายสมศักดิ์
นายแมน
นายสมนึก
นายสมชาย
นายมะเนตร
นายสําเริง
นายจักรกฤษณ์
นายสุรชัย

ผู้ลาการประชุมฯ
๑. นายสมพงษ์

ใจเย็น
ศิริเฑียรทอง
นิ่มปุญญกําพงษ์
บุญยงค์
บุญนิยม
โตศรีพลับ
มุ้ยมี
สกุลรัตนกุลชัย
มณีรัตน์
โคจริยาวัฒน์
บุญอรุณรักษา
สงประชา
อนุตธโต
ปิยนันท์จรัสศรี
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นายทองดี
นายทรงพล
นายประดิษฐ์
นายบัณฑิต
นายชัชวาล
นายบุญส่ง
นายสังเวียน
นายปิติพงษ์
นายเสฐียรพงษ์
นายชรินทร์
นายบัญชา
นายวินัย

๒. นายธนพันธ์

มิ่งขวัญ
ชูศิลป์กุล
ศรีสุขจร
เล้าอรุณ
บุญอําไพ
นัดสูงวงศ์
นัดสูงวงศ์
ไทยโพธิ์ศรี
รัตนภิรมย์
ลี้ไพบูลย์
บุญวงษ์
วิจิตรโสภณ

โชคดํารงสุข
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ผู้เข้าร่วมประชุม
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นายกองตรี พเยาว์
นายวิวัฒน์
นายประวัติ
นางรัชนี
นางสาวณัฏฐภัทร์
นางศิรินทร์สิยา
นายชิษณุพงศ์
นายอนุสรณ์
นายเทียมจิตร
นางนิลุบล
นายณรงค์
นางเสาวลักษณ์
นายสิทธิศักดิ์
นางวาสนา
นางจารุวรรณ
นางกัญญาภัทร
นางสาวพัฑฒิดา
นางอําไพ
นางสาวใกล้รุ่ง
นางสาวสุริยงค์
นางสาวสลิตตา
นางสาวชุติมณฑน์
นางอรอุมา
นางสาวสุภาวดี
นางสาวเสาวลักษณ์
นางวิไลวรรณ
นางสาวพินทิพย์
นางสาวผกาทิพย์
นางสาวพัชญ์สิตา
นางสาวอรุณศรี
นางสาวจุฑามาศ
นางสาวยิ่งลักษณ์
นางสาวลาวัลย์

เนียะแก้ว
นันทวรากร
หิรัญ
สุริยาวงษ์
ปานรักษา
สะสมทรัพย์
สะสมทรัพย์
บุญกวิน
ฉิ่งทองคํา
เดชเกตุ
มั่นศรีจันทร์
ลี้เจริญ
ทรัพย์วุฒิเลิศ
ทวีนุช
วรรณา
ศรีชาหลวง
ปัญญาเลิศ
นิลหยก
กองแก้ว
เพิ่มนาม
มีเนตรขํา
บริสุทธิ์
สุธาทรัพย์
เก้าลิ้ม
แสงนิ่ม
จงวิมาณสินธุ์
ไขประกาย
นวลจันทร์
กุลวรศักดิ์ศิริ
อํานาจวสุสิน
นคราพานิช
โศภณพิมลสิริ
ชาวสวนงาม

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
หัวหน้าสํานักปลัด อบจ./จนท.รักษาความสงบฯ
ผู้อํานวยการกองคลัง
ผู้อํานวยการกองช่าง
ผู้อํานวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการกีฬาและการท่องเที่ยว
รก.ในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงิน
รก.ในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รก.ในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
รก.ในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายกิจการสภา อบจ.
รก.ในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
รก.ในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
รก.ในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายการบริหารการศึกษา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๗ว
เจ้าพนักงานธุรการ ๖ว
เจ้าพนักงานธุรการ ๖ว
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๖
นักพัฒนาชุมชน ๖
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๕
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๕
เจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ ไป ๕
นักพัฒนาชุมชน ๔

๓
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๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.
๔๖.

นางสาวกรรวรรณ
นางสาววงเดือน
นางวิระตา
นางสาวประภาศรี
นางจารุวรรณ
นายชนันท์ชัย
นางสาวจุฑามาศ
นางสาวศิราพร
นางสาวเพ็ญนภา
นางสาวบุหงา
นางสาวหวานตาล
นางสาวชุติมา
นางสาวปานทิพย์

สุริยาวงษ์
ปัสสี
มะหะหมัด
ยกกลิ่น
ราชวงศ์
กุลวรศักดิ์ศิริ
โพธิ์ศรีเจริญ
สุวรรณเอี่ยม
ศรีสรรพางค์
ธงชัย
มณีธรรมรัชต์
เก้าลิ้ม
สุขสวัสดิ์

นักพัฒนาชุมชน ๔
เจ้าพนักงานธุรการ ๔
เสมียนพนักงาน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มาครบองค์ประชุมแล้ว
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เรื่อง เรียกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําปี ๒๕๕๗ ด้วย สภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม มีความจําเป็นที่จะต้องพิจารณาข้อราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เป็นการรีบด่วน จึงเห็นสมควรเรียกประชุมเป็นการประชุมสมัยวิสามัญ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตาม
ความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ และฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๖ จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยวิสามัญ
สมัยที่ ๑ ประจําปี ๒๕๕๗ มีกําหนด ๗ วัน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ลงชื่อนายอภินันท์
ศิริรังษี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน เมื่อสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมได้ม าประชุม พร้อ มกันแล้ว ผมขอดํา เนินประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ณ บัดนี้ ขอให้

๔
การประชุมครั้งนี้ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ทุกประการ ต่อไปเข้าสู่
ระเบียบวาระที่ ๑ ครับ

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ด้ว ยท่ า น ส.จ.ชัย ยศ บุ ญ ยงค์ สมาชิ กสภาองค์ ก ารบริห ารส่ วนจั งหวั ดนครปฐม
เขตเลือกตั้งที่ ๕ อําเภอเมืองนครปฐม ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตําแหน่งรองประธานสภาองค์การ
บริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครปฐม คนที่ ๑ ต่ อ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด นครปฐมแล้ ว ตั้ ง แต่ เ มื่ อ วั น ที่ ๒๙
พฤษภาคม ๒๕๕๗ เนื่องจากมีภารกิจมากนะครับ ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๒ ครับ เชิญท่าน
ส.จ.จักรกฤษณ์ สงประชา ครับ
ส.จ.จักรกฤษณ์ สงประชา
เรี ย นท่ า นประธานสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครปฐม ที่ เ คารพ ท่ า นรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายจักรกฤษณ์ สงประชา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๕ อําเภอสามพราน กระผมขอเรียนปรึกษาท่านประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และเพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม วันนี้เรา
ได้มาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมพร้อมกันแล้ว เราควรที่จะมีการเลือกรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม คนที่ ๑ กันในวันนี้เลย
ผมจึ งขอเสนอให้มี การบรรจุว าระการเลือกรองประธานสภาองค์ การบริ หารส่ว น
จังหวัดนครปฐม คนที่ ๑ เข้าในระเบียบวาระการประชุมคราวนี้ครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ขอบคุณท่าน ส.จ.จักรกฤษณ์ สงประชา มากครับ ขอผู้รับรองด้วยครับ มีผู้รับรอง
ถูกต้องนะครับ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗
ข้อ ๒๘ กําหนดว่า “ให้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ตกลง
เป็นอย่างอื่นในคราวประชุมนั้น”
มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีก ไหมครับ
ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชุมแห่งนี้ มีมติให้บรรจุวาระการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหาร

๕
ส่วนจังหวัดนครปฐม คนที่ ๑ ไว้ในระเบียบวาระการประชุมคราวนี้นะครับ
ผมขอความเห็นชอบต่อที่ป ระชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม แห่ง นี้
นะครับว่าเราจะมีการ
บรรจุวาระ เรื่อง การเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม คนที่ ๑
แทนตําแหน่งที่ว่าง ไว้ในระเบียบวาระที่ ๓
ผู้ใดเห็นชอบ ขอได้โปรดยกมือขึ้นด้วยครับ ขอบคุณครับ สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านใดไม่เห็นชอบครับ โปรดยกมือขึ้นครับ มีไหมครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มี
ถือว่าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมแห่งนี้ มีมติเห็นชอบให้
บรรจุวาระ เรื่อง การเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม คนที่ ๑
แทนตําแหน่งที่ว่าง ไว้ในระเบียบวาระที่ ๓
ดังนั้น จึงต้องเลื่อนระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม คนใหม่ปฏิญาณตน ไปอยู่ในระเบียบวาระที่ ๔
ระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติ เรื่อง การคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม เป็นคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ไปอยู่ในระเบียบวาระที่ ๕
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง รายงานผลการประเมินตนเองการจัดบริการสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม รอบที่ ๓ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ไปอยู่ในระเบียบวาระที่ ๖
และระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ ไปอยู่ระเบีย บวาระที่ ๗ นะครับ ต่อ ไปเข้า สู่
ระเบียบวาระที่ ๒ ครับ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สมัยสามัญ สมัยที๑่ ประจําปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมือ่ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗
ต่อไปเป็นการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗ นะครับ
ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ทุกท่าน ช่วยกันตรวจดูทีละหน้านะครับว่ามี
ถ้ อยคํ าหรื อข้ อความใดที่ ต้ องการจะขอแก้ ไขเพิ่ มเติ ม ก็ ขอให้ ยกมื อขึ้ นด้ วยนะครั บ หน้ าที่ ๑ ครั บ
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 และหน้าที่ ๒๒ ครบทั้ง ๒๒ หน้า แล้วนะครับ ผมขอถามมติ
ที่ประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗

๖
มีนาคม ๒๕๕๗ ขอให้ย กมือ ขึ้น ด้ว ยครับ ขอบคุณ ครับ สมาชิก สภาองค์ การบริ ห ารส่ วนจั งหวั ด
นครปฐม ท่านใดไม่รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวครับ มีไหมครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มถี ือว่าที่
ประชุมแห่งนี้มีมติให้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยสามัญ สมัยที่ ๑
ประจําปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗ แล้วนะครับ ต่อไปเข้าสู่ระเบียบ
วาระที่ ๓ ครับ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง การเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
คนที่ ๑ แทนตําแหน่งที่ว่าง
ตามที่ ประชุ มสภาองค์ การบริ หารส่ วนจั งหวั ดนครปฐม แห่ งนี้ ได้ มี มติ ให้ เลื อกรอง
ประธานสภาองค์ การบริหารส่วนจั งหวัดนครปฐม คนที่ ๑ แทนท่าน ส.จ.ชัยยศ บุญยงค์ ที่ ได้ยื่ น
หนังสือลาออกจากตําแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
นครปฐม เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ขอเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมอ่านระเบียบครับ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๑๙ บัญญัติว่า
“เมื่อตําแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออก
ตามอายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้มีการ
เลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี แทนตําแหน่งที่ว่างภายในสิบห้าวันนับ
แต่วนั ที่ตําแหน่งนั้น ว่างลง”
และมาตรา ๑๘ วรรคสาม บัญญัติวา “ให้รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ที่ได้รับเลือกใหม่อยู่ในตําแหน่งตามวาระของผู้ซึ่งตนแทน”
สํ า หรั 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 กําหนดว่า “วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้นําความในข้อ ๘ (การเลือกประธานสภา
ท้องถิ่น) มาใช้บังคับโดยอนุโลม”
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ฉบับแก้ไข
เพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๘ กําหนดว่า “วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดํารงตําแหน่ง
รองประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียวชื่อที่เสนอไม่จํากัดจํานวน และให้สมาชิก

๗
สภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละ
หนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนน
สูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะ ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด
นั้นโดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลาก
เฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน
วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้นําความในข้อ ๓๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับคะแนน
วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานที่ประชุมดําเนินการให้ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน
ตกลงกันเสียก่อนว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้ ให้ประธานที่ประชุมจับ
สลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง แล้วให้จัดทําบัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกันตาม
จํานวนเท่ากับจํานวนผู้ ได้รับคะแนนสูงสุดเท่า กัน โดยเขียนข้อความว่า “ได้รับเลือกเป็นรอง
ประธานสภาท้องถิ่น” เพียงบัตรเดียว นอกนั้นเขียนข้อความว่า “ไม่ได้รับเลือกเป็นรองประธานสภา
ท้องถิ่น”
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗
ข้อ ๑๔ กําหนดว่า ในการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น “ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้ง
เพียงคนเดียวให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก”
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ขอบคุณท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มากครับ ต่อไปเป็น
การเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม คนที่ ๑ แทนตําแหน่งที่ว่าง นะครับ
ขอเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เสนอชื่อผู้ที่ท่านเห็นสมควรให้เป็นรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม คนที่ ๑ เชิญครับ ขอเชิญท่าน ส.จ.ปิติพงษ์ ไทยโพธิ์ศรี
ครับ
ส.จ.ปิติพงษ์ ไทยโพธิ์ศรี
เรี ย นท่ า นประธานสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครปฐม ที่ เ คารพ ท่ า นรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายปิติพงษ์ ไทยโพธิ์ศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๒ อําเภอบางเลน ขอเสนอท่าน ส.จ.นิมิตร จงอักษร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๑ อําเภอบางเลน เป็นรองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม คนที่ ๑ ครับ ขอบคุณครับ

๘
ประธานสภาองค์การบริหารสวนจังหวัดนครปฐม
ครับตามที่ท่าน ส.จ.ปิติพงษ์ ไทยโพธิ์ศรี ได้เสนอให้ ท่าน ส.จ.นิมิตร จงอักษร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๑ อําเภอบางเลน เป็นรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม คนที่ ๑ ขอผู้รับรองด้วยครับ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม ท่านใด จะเสนอชื่อผู้อื่นอีกไหมครับ มีไหมครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุม
แห่งนี้มีมติเลือก ท่าน ส.จ.นิมิตร จงอักษร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๑
อําเภอบางเลน เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม คนที่ ๑ โดยไม่ต้องลงคะแนน
แล้วนะครับ ผมขอแสดงความยินดีด้วยครับ ขอเชิญท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม ขึ้นทําหน้าทีร่ องประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ด้วยครับ
ครั บ เชิ ญท่ า นรองประธานสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครปฐม กล่ าวแสดง
ความรู้สึกด้วยครับ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม คนที่ ๑
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ที่เคารพ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และท่าน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายนิมิตร จงอักษร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๑ อําเภอบางเลน กระผมรู้สึกเป็น
เกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการเลือกให้ดํารงตําแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
คนที่ ๑ ก็ขอขอบคุณ เพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ทุกท่าน ที่ท่านได้ให้
ความไว้วางใจในตัวกระผม กระผมจะทําหน้าที่ให้ดีที่สุด และหากท่านมีข้อแนะนําและข้อติติงใดๆ ก็
โปรดกรุณาให้ความอนุเคราะห์ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภาองค์การบริหารสวนจังหวัดนครปฐม
ขอบคุณท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ครับ ต่อไปเข้าสู่
ระเบียบวาระที่ ๔ ครับ

ระเบียบวาระที่ ๔ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม คนใหม่ปฏิญาณตน
ตามที่ ได้ มี ก ารเลื อ กตั้ ง ซ่ อ มสมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครปฐม
เขตเลือกตั้งที่ ๓ อําเภอกําแพงแสน แทนตําแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗ ไปแล้วนั้น

๙
บั ด นี้ คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ได้ ป ระกาศรั บ รองผลการเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ให้นายประดิษฐ์ ศรีสุขจร เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๓ อําเภอกําแพงแสน แล้ว
ตามพระราชบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐
มาตรา ๑๒ ก่อนเข้ารับหน้าที่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องปฏิญาณตน
ในที่ ป ระชุ ม สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ว่ า “จะรั ก ษาไว้ แ ละปฏิ บั ติ ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย จะซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประชาชน” ขอเชิญท่าน
ส.จ.ประดิษฐ์ ศรีสุขจร กล่าวปฏิญาณตน ด้วยครับ
ส.จ.ประดิษฐ์ ศรีสุขจร
เรี ย น ท่ า นประธานสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครปฐม ที่ เ คารพ ท่ า นรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ทั้ง ๒ ท่าน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายประดิษฐ์ ศรีสุขจร สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๓ อําเภอกําแพงแสน ขอปฏิญาณตนต่อสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม แห่งนี้ว่า ข้าพเจ้า “จะรักษาไว้ และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
จะซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประชาชน” ขอขอบคุณครับ
ประธานสภาองค์การบริหารสวนจังหวัดนครปฐม
ครับ ขอขอบคุณท่าน ส.จ.ประดิษฐ์ ศรีสุขจร มากครับ กระผมในนามตัวแทนสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ขอแสดงความยินดีต่อท่าน ส.จ.ประดิษฐ์ ศรีสุขจร ที่ได้รับ
ความไว้วางใจจากประชาชนให้เข้ามาทําหน้าที่อันทรงเกียรตินี้ด้วยครับ ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕

ระเบียบวาระที่ ๕ ญัตติ เรื่อง การคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐมเป็นคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘
เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ครับ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เรี ย น ท่ า นประธานสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครปฐม ที่ เ คารพ ท่ า นรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

๑๐
ท่ านที่ ปรึ กษานายกองค์ การบริ หารส่ วนจั งหวั ดนครปฐม ท่ า นเลขานุ ก ารนายกองค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนจังหวัดนครปฐม และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน
กระผมนายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ด้วยองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม ตามที่อ งค์ การบริห ารส่ว นจัง หวั ดนครปฐม ได้ มีคํ าสั่ งแต่ งตั้ งสมาชิก สภาองค์ การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม จํานวน ๓ ท่าน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม จํานวน ๓ ท่าน ตามคําสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ที่ ๓๘๗/๒๕๕๕
ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕, คําสั่งที่ ๗๖๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕, คําสั่งที่
๓๘๙/๒๕๕๕ และคําสั่งที่ ๗๖๒/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ ตามลําดับไปแล้วนั้น
เนื่ อ งจากระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ได้กําหนดให้คณะกรรมการมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปี
ซึ่ง คณะกรรมการดัง กล่า วครบวาระการดํา รงตํา แหน่ง ไปแล้ว เมื่อ วัน ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมจึงจําเป็นต้องมีการคัดเลือกคณะกรรมการขึ้นมาใหม่ โดยการ
คัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการติดตามและ
ประเมิน ผลแผนพัฒ นาท้อ งถิ ่น ตามระเบีย บฯ ข้อ ๘ (๓) และข้อ ๒๘ (๑) ให้ส ภาท้อ งถิ ่น
พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นในการประชุมสภาท้องถิ่น
จึงเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้โปรดพิจารณาคัดเลือกสมาชิก
สภาองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด นครปฐม จํา นวนทั้ง หมด ๖ ท่า น เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จํานวน ๓ ท่าน และแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จํานวน ๓ ท่าน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตาม
ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ศ.๒๕๔๘ ต่อไป
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ครับ ตามที่ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้เสนอญัตติ เรื่องการคัดเลือก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เป็นคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ นั้นนะครับ ขอเชิญท่าน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม ผู้ที่ท่านเห็นสมควรจํานวน ๓ ท่าน ให้ร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจั งหวัดนครปฐม เสนอญัตติด้วยนะ ครั บ
ขอเชิญท่าน ส.จ.ธงชัย ศิริเฑียรทอง ครับ

๑๑
ส.จ.ธงชัย ศิริเฑียรทอง
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านรองประธานสภา
องค์ การบริ หารส่ วนจั งหวั ดนครปฐม ที่ เคารพ ท่ านนายก องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครปฐม
ท่านหัวหน้าส่วนราชการประจําองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ทุกท่าน และท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายธงชัย ศิริเฑียรทอง สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๓ อําเภอเมืองนครปฐม กระผมขอเสนอให้
๑.ส.จ.บัณฑิต เล้าอรุณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เขตเลือกตั้งที่ ๔ อําเภอกําแพงแสน
๒.ส.จ.ชรินทร์ ลี้ไพบูลย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เขตเลือกตั้งที่ ๑ อําเภอดอนตูม
๓.ส.จ.แมน มุ้ยมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เขตเลือกตั้งที่ ๙ อําเภอเมืองนครปฐม
ร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ครับ ตามี่ท่าน ส.จ.ธงชัย ศิริเฑียรทอง เสนอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม จํานวน ๓ ท่าน ได้แก่
๑.ส.จ.บัณฑิต เล้าอรุณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เขตเลือกตั้งที่ ๔ อําเภอกําแพงแสน
๒.ส.จ.ชรินทร์ ลี้ไพบูลย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เขตเลือกตั้งที่ ๑ อําเภอดอนตูม
๓.ส.จ.แมน มุ้ยมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เขตเลือกตั้งที่ ๙ อําเภอเมืองนครปฐม
ร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ครับ ขอบคุณครับ ขอผู้รับรอง
ด้วยครับ มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านใดจะ
เสนอชื่อผู้อื่นอีกไหมครับ มีไหมครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม แห่งนี้ มีมติให้
๑.ส.จ.บัณฑิต เล้าอรุณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เขตเลือกตั้งที่ ๔ อําเภอกําแพงแสน
๒.ส.จ.ชรินทร์ ลี้ไพบูลย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เขตเลือกตั้งที่ ๑ อําเภอดอนตูม

๑๒
๓.ส.จ.แมน มุ้ยมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เขตเลือกตั้งที่ ๙ อําเภอเมืองนครปฐม
ร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดยไม่ต้องลงคะแนนแล้วนะครับ
ครับและผมขอเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่ว นจังหวัดนครปฐม เสนอชื่ อ
สมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ดนครปฐม ที่ ท่ า นเห็น สมควร จํ า นวน ๓ ท่ า น ให้ ร่ ว มเป็ น
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ตามที่ท่าน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เสนอญัตติด้วยนะครับ ขอเชิญท่าน ส.จ.สําเริง บุญอรุณรักษา
ครับ
ส.จ.สําเริง บุญอรุณรักษา
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านรองประธานสภา
องค์ การบริ หารส่ วนจั งหวั ดนครปฐม ที่ เคารพ ท่ านนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครปฐม
ท่านหัวหน้าส่วนราชการประจําองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ทุกท่าน และท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายสําเริง บุญอรุณรักษา สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๔ อําเภอสามพราน กระผมขอเสนอให้
๑.ส.จ.ชัชวาล บุญอําไพ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เขตเลือกตั้งที่ ๒ อําเภอนครชัยศรี
๒.ส.จ.จักรกฤษณ์ สงประชา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เขตเลือกตั้งที่ ๕ อําเภอสามพราน
๓.ส.จ.นิมิตร จงอักษร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เขตเลือกตั้งที่ ๑ อําเภอบางเลน
ร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ครับ ตามทีท่ ่าน ส.จ.สําเริง บุญอรุณรักษา เสนอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม จํานวน ๓ ท่าน ได้แก่
๑.ส.จ.ชัชวาล บุญอําไพ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เขตเลือกตั้งที่ ๒ อําเภอนครชัยศรี
๒.ส.จ.จักรกฤษณ์ สงประชา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เขตเลือกตั้งที่ ๕ อําเภอสามพราน

๑๓
๓.ส.จ.นิมิตร จงอักษร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เขตเลือกตั้งที่ ๑ อําเภอบางเลน
ร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ขอผู้รับรองด้วยครับ มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ มีส มาชิกสภาองค์การบริหารส่ว น
จังหวัดนครปฐม ท่านใดจะเสนอชื่อผู้อื่นอีกไหมครับ ไหมครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม แห่งนี้ มีมติให้
๑.ส.จ.ชัชวาล บุญอําไพ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เขตเลือกตั้งที่ ๒ อําเภอนครชัยศรี
๒.ส.จ.จักรกฤษณ์ สงประชา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เขตเลือกตั้งที่ ๕ อําเภอสามพราน
๓.ส.จ.นิมิตร จงอักษร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เขตเลือกตั้งที่ ๑ อําเภอบางเลน
ร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
โดยไม่ต้องลงคะแนนแล้วนะครับ
ครับผมขอเรียนว่าเนื่องจากขณะนี้เป็นเวลา ๑๖.๔๐ น. แล้วกระผมของพักการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่เวลา ๑๖.๔๐ น. ถึง เวลา ๑๗.๐๐ น.
เพื่อให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้พักและรับประทานอาหารก่อนนะครับ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านรองนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และสมาชิกสภา
องค์ การบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครปฐม ผู้ท รงเกี ย รติ ทุก ท่ า น บั ดนี้ เวลา ๑๗.๐๐ น. สมาชิก สภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมพร้อมแล้ว ผมขอดําเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม ต่อเลยนะครับ ต่อเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๖

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง รายงานผลการประเมินตนเองการจัดบริการสาธารณะ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม รอบที่ ๓ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗
เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ครับ

๑๔
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เรี ย น ท่ า นประธานสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครปฐม ที่ เ คารพ ท่ า นรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ท่ านที่ ปรึ กษานายกองค์ การบริ หารส่ วนจั งหวั ดนครปฐม ท่ า นเลขานุ ก ารนายกองค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนจังหวัดนครปฐม และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน
กระผมนายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ด้วยสํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี โดยสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ได้ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการประเมินตนเองในการ
ติดตามประเมินผลค่าเป้าหมายขั้นต่ําการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด รอบที่ ๓
โดยในการดําเนินการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้แต่งตั้ง “คณะทํางานประเมินตนเอง” เพื่อทําการ
ประเมินตนเองตามภารกิจการให้บริการสาธารณะในแต่ละด้า นขององค์ก ารบริหารส่วนจังหวั ด
ตามแบบติดตามประเมินผลที่จัดส่งให้ จํานวน ๒ แบบ คือ
๑. แบบ อบจ. ๑ แบบรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
๒. แบบ อบจ. ๒ แบบรวบรวมข้อมูลการจัดบริการสาธารณะของ อบจ. ในภารกิจ
แต่ละด้าน มีจํานวน ๕ ด้าน ดังนี้
๑. ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
๒. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๓. ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
๔. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
๕. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
บัดนี้ “คณะทํางานการประเมินตนเองการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐม” ได้ทําการประเมินตนเองในการให้บริการสาธารณะเรียบร้อยแล้ว รายละเอียด
ผลการประเมินปรากฏตามเอกสารรายงานผลการประเมินตนเองในการจัดบริการสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม รอบที่ ๓ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ที่เสนอมาพร้อมนี้
จึงนําเรียนเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมทราบ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ขอบคุ ณครั บ ท่า นนายกองค์ก ารบริห ารส่ วนจัง หวั ด นครปฐม ได้ รายงานผลการ
ประเมินตนเองการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม รอบที่ ๓ ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๕๗ เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้รับทราบเรียบร้อยแล้ว
ระเบียบวาระนี้ไม่มีการลงมตินะครับ ต่อไปเข้าสู่เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๗

๑๕

ระเบียบวาระที่ ๗

เรื่องอื่นๆ

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ครับมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านใด มีเรื่องอื่นๆ จะอภิปราย
ไหมครับ เชิญครับ มีไหมครับ เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ครับ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เรี ย น ท่ า นประธานสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครปฐม ที่ เ คารพ ท่ า นรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ท่านที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
จั ง หวั ด นครปฐม และสมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครปฐม ผู้ ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ า น
กระผมนายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม กระผมขอแนะนําผู้ที่มา
ดํารงตําแหน่งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ให้กับท่านประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม พร้อมทั้งเพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ทุกท่าน
และคณะผู้ บ ริ ห ารองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครปฐม ทุ ก ท่ า น ได้ รู้ จั ก ครั บ กระผมขอแนะนํ า
นายชิษณุพงศ์ สะสมทรัพย์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมนะครับ โดยมาทํา
หน้าที่ช่วยเหลือการปฏิบัติราชการในอํานาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครปฐมได้พัฒนาไปยิ่งขึ้นนะครับ ขอบคุณท่านประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ครับ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ครับขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ที่ได้แนะนําเลขานุการ
นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครปฐม คนใหม่ ให้ ส มาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
นครปฐมได้รู้จักนะครับ ครับมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านใด มีเรื่องอื่นๆ
จะอภิปรายไหมครับ เชิญครับ มีไหมครับ เชิญท่าน ส.จ.สุรชัย อนุตธโต ครับ
ส.จ.สุรชัย อนุตธโต
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านรองประธานสภา
องค์ การบริ หารส่ วนจั งหวั ดนครปฐม ที่ เคารพ ท่ านนายก องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครปฐม
ท่านหัวหน้าส่วนราชการประจําองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ทุกท่าน และท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายสุรชัย อนุตธโต สมาชิกสภา

๑๖
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๖ อําเภอสามพราน กระผมขอกราบเรียนผ่าน
ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ไปยังท่านนายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ด้วยความเคารพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐม ทุกท่าน และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านนะครับ ซึ่งวันนี้เป็นวันที่เราได้ช่วย
บรรเทาทุกข์ให้กับชาวนา โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมนําโดยท่านนายกองตรี พเยาว์
เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้มอบเงินฝากเข้าธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์ เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องชาวนาจังหวัดนครปฐม ซึ่งชาวนาได้เข้า
โครงการรับจํานําข้าวกับรัฐบาล แต่ด้วยเหตุที่ผ่านมาทางรัฐบาลไม่สามารถจ่ายเงินจํานําข้าวให้กับ
ชาวนาได้ ชาวนาจึงได้รับความทุกข์อย่างแสนสาหัสนะครับ พวกเราสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม ได้ตระหนักถึงปัญหานี้เป็น อย่างยิ่ง และที่ผ่านมาท่านนายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมของเราได้มอบเงินเพื่อช่วยบรรเทาทุกข์ และแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนให้กับชาวนาจังหวัดนครปฐมนะครับ ซึ่งครั้งแรกเป็นเงินจํานวนหนึ่งร้อยล้านบาท
และในวันนี้ท่านนายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้มอบเงิน
ฝากกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ เพิ่มอีกสองร้อยยี่สิบล้านบาท เป็นงวดที่สองซึ่งถือว่าเป็น
การกระทําที่มีจิตอันเป็นกุศลอย่างยิ่งได้ช่วยเหลือให้ชาวนามีความสุขและเป็นการบรรเทาทุกข์ให้กับ
ชาวนาจังหวัดนครปฐมครับ กระผมในนามของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
พร้อมด้วยประชาชนชาวจังหวัดนครปฐมขอชื่นชม และยินดีที่ท่านนายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้
กระทําความดีในครั้งนี้นะครับ กระผมจึงขออนุญาตเรียนเชิญเพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด นครปฐมทุ กท่า น ช่ว ยกัน ปรบมื อเพื่ อเป็น กําลั งใจกับ ท่า นนายกองตรี พเยาว์ เนี ยะแก้ ว
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐม ทุกท่าน ด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ขอบคุณ ท่าน ส.จ.สุรชัย อนุตธโต มากครับ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม ท่านใด มีเรื่องอื่นๆ จะอภิปรายไหมครับ เชิญครับ มีไหมครับ ไม่มีนะครับถ้าไม่มี ผมขอ
ขอบคุณท่านนายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เพื่อนสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ทุกท่าน คณะผู้บริหาร และข้าราชการ ทุกท่าน ที่ทําให้การประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดในวันนี้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีทุกประการ ขอขอบพระคุณมากครับผมขอ
เลิกประชุมครับ
.......................................................
เลิกประชุมเวลา ๑๗.๔๐ น.

๑๗

ลงชื่อ

เลขานุการสภาฯ/ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวปทุมมาศ กมลเวช)
ผู้อํานวยการกองกิจการสภา อบจ.

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ต รวจสอบรายงานการประชุม สภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เมื่อวันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ลงชื่อ

ประธานคณะกรรมการ
(นายสมศักดิ์ โตศรีพลับ)

ลงชื่อ พ.ต.ท.

กรรมการ
(ชาญ ใจเย็น)

ลงชื่อ

กรรมการ
(นายสุเทพ บุญนิยม)

ลงชื่อ

กรรมการ
(นายวิเชต จําปาทอง)

ลงชื่อ
เลขานุการคณะกรรมการ
(นายสมพงษ์ ปิยนันท์จรัสศรี)

๑๘
ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้รับรองรายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดครั้งนี้แล้ว เมื่อวันที่ ๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ลงชื่อ
(นายอภินันท์ ศิริรังษี)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

ได้ปิดประกาศประชาสัมพันธ์แล้ว เมื่อวันที่

๖

เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นางสาวปทุมมาศ กมลเวช)
เลขานุการสภาฯ

