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เมื่ อ สมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครปฐม มาครบองค์ ป ระชุ ม แล้ ว
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เชิญรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม คนที่ ๑ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เรื่อง เปิดสมัยประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําปี ๒๕๕๘ ตามที่ส ภาองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด
นครปฐม ได้มีมติกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปีข องสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําปี ๒๕๕๘ กําหนดให้วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็นวันเริ่มสมัยประชุม
สามัญประจําปี ๒๕๕๘ มีกําหนด ๔๕ วัน นั้น ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒, ๒๔ แห่ง
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๖
จึงขอเปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําปี ๒๕๕๘
มีกํา หนด ๔๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ จึงประกาศให้
ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ ลงชื่อนายอภินันท์ ศิริรังษี
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

๓

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม คนที่ ๑
เรียน ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ท่านปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจําองค์การบริหารส่วนจังหวัด บัดนี้ เวลา ๑๕.๐๐ น.
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมได้มาประชุมพร้อมกันแล้ว ผมขอดําเนินการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ณ บัดนี้
ขอให้การประชุมครั้งนี้ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ทุกประการ ต่อไป
เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๑ ครับ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
เรื่องที่จะแจ้งให้ทราบในวันนี้ นะครับ ด้วยท่าน ส.จ.อภินันท์ ศิริรังษี สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๘ อําเภอเมืองนครปฐม ได้ยื่นหนังสือลาออกจาก
ตําแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม แล้วตั้งแต่
เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เนื่องจากมีภารกิจมากนะครับ ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๒ ครับ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
ต่อไปเป็นการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ นะครับ
ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ทุกท่าน ช่วยกันตรวจดูทีละหน้านะครับ ว่ามี
ถ้อยคําหรือข้อความใดที่ต้องการจะขอแก้ไขเพิ่มเติม 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 และหน้าที่ ๑๗ ครบทั้ง
๑๗ หน้า แล้วนะครับ ต่อไปผมขอถามมติที่ประชุมว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒
ประจําปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ขอให้ยกมือขึ้นด้วยครับ ขอให้
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ทุกท่าน ยกมือไว้ก่อนนะครับ เดี๋ยวเจ้าหน้าที่เข้าไป
นับนะครับว่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ที่เห็นชอบมีจํานวนเท่าไหร่นะครับ
เรียบร้อยแล้วนะครับ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ที่เห็นชอบ
ทั้งหมดมีจํานวน ๒๖ ท่าน นะครับ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านใดไม่เห็นชอบ
ขอให้ยกมือขึ้นด้วยนะครับ มีไหมครับ ไม่มีนะครับ และมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวั ด
นครปฐม ท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับ หรือท่านใดงดออกเสียงมีไหมครับ ไม่มีนะครับ

๔

ผมขอสรุปนะครับ วันนี้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เข้าร่วม
ประชุมทั้งสิ้น ๒๖ ท่านไม่เข้าร่วมประชุม ๓ ท่าน มีท่าน ส.จ.แมน มุ้ยมี, ท่าน ส.จ.สมนึก สกุลรัตนกุลชัย
และท่าน ส.จ.สังเวียน นัดสูงวงศ์ มีสมาชิกสภาองค์การบิหารส่วนจังหวัดนครปฐม เห็นชอบทั้งสิ้น
๒๖ ท่าน ไม่มีผู้ไม่เห็นชอบ และไม่มีผู้ไม่ออกเสียง ครับถือว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติให้รับรองรายงานการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อ
วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ แล้วนะครับ ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๓ ครับ
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง การเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
แทนตําแหน่งที่ว่าง
ตามที่ ท่าน ส.จ.อภินันท์ ศิริรังษี ที่ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตําแหน่งประธานสภาฯ
ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ไปแล้วนั้น ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม อ่านระเบียบด้วยครับ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๑๙ ได้กําหนดให้
“เมื่อตําแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ
มีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้มีการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี แทนตําแหน่งที่ว่าภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ตําแหน่งนั้นว่างลง”
และมาตรา ๑๘ วรรค ๓ ได้กําหนดให้ “ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่
ได้รับเลือกใหม่ อยู่ในตําแหน่งตามวาระของผู้ซึ่งตนแทน
สําหรับวิธีการเลือกประธานสภาฯ นั้น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๘ กําหนดว่า “วิธี
เลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่
ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดํารงตําแหน่งประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
รับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่
เสนอไม่จํากัดจํานวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัว
และชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนน
ต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้
เลือกใหม่เฉพาะ ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น โดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนน
สูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน
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วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้นําความในข้อ ๓๙ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม
ให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับคะแนน
วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานที่ประชุมดําเนินการให้ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน
ตกลงกันเสียก่อนว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้ ให้ประธานที่ประชุมจับ
สลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง แล้วให้จัดทําบัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกันตาม
จํานวนเท่ากับจํานวนผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน โดยเขียนข้อความว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภา
ท้องถิ่น” เพียงบัตรเดียว นอกนั้นเขียนข้อความว่า “ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น”
ข้อ ๑๔ กําหนดว่า ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น “ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับ
การแต่งตั้งเพียงตําแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก”
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม คนที่ ๑
ขอบคุณท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มากครับ ต่อไปเป็น
การเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม แทนตําแหน่งที่ว่าง นะครับ ขอเชิญท่าน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เสนอชื่อผู้ที่ท่านเห็นสมควรให้เป็นประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เชิญครับ ขอเชิญท่าน ส.จ.สมพงษ์ ปิยนันท์จรัสศรี ครับ
ส.จ.สมพงษ์ ปิยนันท์จรัสศรี
เรี ย น ท่ า นประธานสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครปฐม ที่ เ คารพ ท่ า นรอง
ประธานสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครปฐม และสมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
นครปฐม ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านและหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ทุกท่าน
กระผมนายสมพงษ์ ปิยนันท์จรัสศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๒
อําเภอเมืองนครปฐม กระผมขอเสนอท่าน ส.จ.สุรพงศ์ นิ่มปุญญกําพงษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๔ อําเภอเมืองนครปฐม เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม ครับ ขอบคุณครับ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม คนที่ ๑
เชิญท่าน ส.จ.สุรพงศ์ นิ่มปุญญกําพงษ์ ครับ
ส.จ.สุรพงศ์ นิ่มปุญญกําพงษ์
เรี ย น ท่ า นประธานสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครปฐม ที่ เ คารพ ท่ า นรอง
ประธาน สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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นครปฐม ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ทุกท่าน
กระผมนายสุรพงศ์ นิ่มปุญญกําพงษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๔
อําเภอเมืองนครปฐม กระผมขอถอนตัวจากการถูกเสนอชื่อให้เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม ครับ ขอบคุณครับ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม คนที่ ๑
ครั บ ท่ า น ส.จ.สุ ร พงศ์ นิ่ ม ปุ ญ ญกํ า พงษ์ ขอถอนตั ว จากการถู ก เสนอชื่ อ เป็ น
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม นะครับ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม เสนอชื่อผู้ที่ท่านเห็นสมควรให้เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เชิญท่าน ส.จ.อภินันท์ ศิริรังษี ครับ
ส.จ.อภินันท์ ศิริรังษี
เรี ย น ท่ า นประธานสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครปฐม ที่ เ คารพ ท่ า นรอง
ประธาน สภาองค์ การบริห ารส่ว นจั ง หวั ดนครปฐม และสมาชิ กสภาองค์ก ารบริห ารส่ว นจั งหวั ด
นครปฐม ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ทุกท่าน
กระผมนายอภิ นันท์ ศิ ริรัง ษี สมาชิก สภาองค์ การบริห ารส่ วนจั งหวัด นครปฐม เขตเลื อกตั้ งที่ ๘
อําเภอเมืองนครปฐม กระผมขอเสนอท่าน ส.จ.ชรินทร์ ลี้ไพบูลย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๑ อํา เภอดอนตูม เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวั ด
นครปฐม ครับ ขอบคุณครับ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม คนที่ ๑
ครับตามท่าน ส.จ.อภินันท์ ศิริรังษี ได้เสนอให้ ท่าน ส.จ. ชรินทร์ ลี้ไพบูลย์ สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้ง ๑ อําเภอดอนตูม เป็นประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ขอผู้รับรองด้วยครับ ผู้รับรองถูกต้องนะครับ มีสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านใดจะเสนอชื่อผู้อื่นอีกไหมครับ มีไ หมครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีถือว่าที่
ประชุมแห่งนี้มีมติเลือกท่าน ส.จ. ชรินทร์ ลี้ไพบูลย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เขตเลือกตั้ง ๑ อําเภอดอนตูม เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดยไม่ต้อง
ลงคะแนนแล้วนะครับ ผมขอแสดงความยินดีด้วยครับ
ครับ สําหรับการปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุมของกระผมในวันนี้หมดหน้าที่เพียง
เท่านี้ ขอเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม คนใหม่ขึ้นทําหน้าที่ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ด้วยครับ ขอบคุณครับ
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ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม คนใหม่
เรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ก่อนอื่น
กระผมต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ทุกท่าน ที่ได้ให้ความ
ไว้วางใจ และให้โอกาสกระผมขึ้นมาดํารงตําแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
โดยตัวกระผมเองจะปฏิบัติหน้าที่อันทรงเกียรตินี้ให้ดีที่สุดครับ ถ้ามีข้อบกพร่อง ผิดพลาดประการใด
ก็ขอน้อมรับคําติติงจากเพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ทุกท่าน นะครับ และ
ขอขอบพระคุณทุกท่าน ผมขอดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปเลยนะครับ ต่อไป
เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๔ ครับ
ระเบียบวาระที่ ๔ การเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม คนที่ ๒
แทนตําแหน่งที่ว่าง
ตามที่ท่าน ส.จ.วิเชต จําปาทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เขตเลือกตั้งที่ ๑ อําเภอนครชัยศรี ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตําแหน่ง รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม คนที่ ๒ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม แล้วนั้น เพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ่านระเบียบครับ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗
และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๒ วรรคหนึ่ง กําหนดว่า“ วิธีเลือกรองประธานสภา
ท้องถิ่นให้นําความในข้อ ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๘ กําหนดว่า “วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมี
สิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดํารงตําแหน่งรองประธานสภา
ท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
แต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จํากัดจํานวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
ลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อ
ตรวจนับแล้วให้ประธานสภาฯ ประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับ
เลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะ ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น โดยใช้วิธีเดิม
ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนน
สูงสุดเท่ากัน
วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้นําความในข้อ ๓๙ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม

๘

ให้ประธานสภาฯ เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับคะแนน
วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานสภาฯ ดําเนินการให้ผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันตก
ลงกันเสียก่อนว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้ ให้ประธานสภาฯ จับสลากว่า
ผู้ใดจะเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง แล้วให้จัดทําบัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกันตามจํานวน
เท่ากับจํานวนผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน โดยเขียนข้อความว่า “ได้รับเลือกเป็นรองประธานสภา
ท้องถิ่น” เพียงบัตรเดียว นอกนั้นเขียนข้อความว่า “ไม่ได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาท้องถิ่น”
ข้อ ๑๔ กํ า หนดว่ า ในการเลื อ กรองประธานสภาท้ อ งถิ่ น “ถ้ ามี ก ารเสนอชื่ อ ผู้
สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตําแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก”
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ขอบคุณท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มากครับ ต่อไปเป็น
การเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม คนที่ ๒ แทนตําแหน่งที่ว่าง นะครับ
ขอเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เสนอชื่อผู้ที่ท่านเห็นสมควรให้เป็นรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม คนที่ ๒ ขอเชิญครับ เชิญท่าน ส.จ.อภินันท์ ศิริรังษ์
ครับ
ส.จ.อภินันท์ ศิริรังษี
เรี ย น ท่ า นประธานสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครปฐม ที่ เ คารพ ท่ า นรอง
ประธานสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครปฐม และสมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
นครปฐม ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ทุกท่าน
กระผมนายอภิ นันท์ ศิ ริรัง ษี สมาชิก สภาองค์ การบริห ารส่ วนจั งหวัด นครปฐม เขตเลื อกตั้ งที่ ๘
อําเภอเมืองนครปฐม กระผมขอเสนอท่าน พ.ต.ท.ชาญ ใจเย็น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๑ อําเภอเมืองนครปฐม เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม ครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ขอบคุณครับ ตามที่ท่าน ส.จ.อภินันท์ ศิริรังษี ได้เสนอให้ ท่าน ส.จ. พ.ต.ท.ชาญ ใจเย็น
สมาชิ กสภาองค์ การบริ หารส่ วนจั งหวั ดนครปฐม เขตเลื อกตั้ งที่ ๑ อํ าเภอเมื องนครปฐม เป็ นรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม คนที่ ๒ ขอผู้รับรองด้วยครับ มีผู้รับรองถูกต้องนะ
ครับ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านใด จะเสนอชื่อผู้อื่นอีกไหมครับ มีไหมครับ
ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเลือก

๙

ท่าน พ.ต.ท.ชาญ ใจเย็น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๑
อําเภอเมืองนครปฐม เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม คนที่ ๒ โดยไม่ต้อง
ลงคะแนนแล้วนะครับ ผมขอแสดงความยินดีด้วยครับ และขอเชิญท่านรองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐม คนที่ ๒ ขึ้นทําหน้าที่รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ด้วยครับ เชิญท่านรองประธานสภาฯ กล่าวแสดงความรู้สึกด้วยครับ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม คนที่ ๒
เรี ยนท่ านสมาชิก สภาองค์ก ารบริห ารส่ วนจั งหวัด นครปฐม ผู้ ทรงเกี ยรติ ทุ กท่ า น
กระผมต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ทุกท่าน ที่ได้ให้เกียรติ
เลือกกระผมดํารงตําแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม กระผมขอขอบคุณ
เป็นอย่างสูงนะครับ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ขอบคุณท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ครับ ต่อไปเข้าสู่
ระเบียบวาระที่ ๕ ครับ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องการกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๘
เชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ครับ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
ข้อ ๒๑ ได้กําหนดเกี่ยวกับการเริ่มต้นประชุมไว้ว่า “การกําหนดวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ
ประจําปีของแต่ละสมัย ในปีนั้น ให้ประธานสภาท้องถิ่นนําปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจําปีสมัย
แรกของแต่ละปี โดยให้นําความในข้อ ๑๑ มาบังคับใช้โดยอนุโลม”
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ครับ ผมขอหารือที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม แห่งนี้ ว่าเราจะ
กําหนดให้วันใดเป็นวันเริ่มสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒
ประจําปี ๒๕๕๘ ครับ ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้เสนอด้วยครับ
เชิญท่าน ส.จ.บัณฑิต เล้าอรุณ ครับ

๑๐

ส.จ.บัณฑิต เล้าอรุณ
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 และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ทุกท่าน กระผมนายบัณฑิต เล้าอรุณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๔
อําเภอกําแพงแสน ขอเสนอให้วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เป็นวันเริ่มสมัยประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๘ ครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ครับ ขอผู้รับรองด้วยครับ มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกไหมครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีถือว่าสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม แห่งนี้มีมติกําหนดให้วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เป็นวันเริ่มสมัยประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๘ แล้วนะครับ ต่อไป
เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๖ ครับ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง การกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําปี ๒๕๕๙
เชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม อ่านระเบียบครับ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗
ข้อ ๒๑ ได้กําหนดเกี่ยวกับการเริ่มต้นประชุมไว้ว่า “การกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปี
สมัยแรกของปีถัดไปให้ประธานสภาท้องถิ่นนําปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของแต่ละปี
โดยให้นําความในข้อ ๑๑ มาบังคับใช้โดยอนุโลม”
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ขอบคุณท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ครับ ผมขอหารือที่ประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม แห่งนี้ ว่าเราจะกําหนดให้วันใดเป็นวันเริ่มสมัยประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําปี ๒๕๕๙ ครับ ขอเชิญสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้เสนอด้วยครับ เชิญ ส.จ. ชัยยศ บุญยงค์ ครับ

๑๑

ส.จ.ชัยยศ บุญยงค์
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ที่เคารพ ท่านรองประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ทั้ง ๒ ท่าน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ทุกท่าน
กระผมนายชัยยศ บุญยงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๕ อําเภอ
เมืองนครปฐม ขอเสนอให้วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๙ เป็นวันเริ่มสมัยประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําปี ๒๕๒๙ ครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ครับ ขอผู้รับรองด้วยครับ มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกไหมครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีถือว่าสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม แห่งนี้มีมติกําหนดให้วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นวันเริ่มสมัยประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําปี ๒๕๕๙ แล้วนะครับ ต่อไป
เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๗ ครับ
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านใดมีเรื่องอื่นๆ จะอภิปรายไหมครับ
เชิญครับ เชิญท่าน ส.จ.สุรชัย อนุตธโต ครับ
ส.จ.สุรชัย อนุตธโต
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ที่เคารพ ท่านรองประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ทั้ง ๒ ท่าน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ทุกท่าน
กระผมนายสุรชัย อนุตธโต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๖ อําเภอ
สามพราน ก่อนอื่นกระผมต้องขอแสดงความยินดีกับท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ที่ได้รับเลือกให้ดํารงตําแหน่งทั้ง ๒
ท่านนะครับ กระผมต้องขออนุญาตแจ้งในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ให้ทราบ
ว่ากระผมได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมกับทางจังหวัดนครปฐม โดยท่านผู้ว่าราชหารจังหวัดนครปฐมเป็น
ประธานในโครงการถนนสวยน้ําใส โดยกระผมเป็นตัวแทนของประชาชนลุ่มแม่น้ํานครชัยศรี และ
เป็นประธานชมรมเรารักแม่น้ําท่าจีน และยังได้ร่วมประชุมในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐมในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบซึ่งมีถนนบรมราชชนนี และอําเภอพุทธมณฑลไปจนถึง
อํ า เภอนครชั ย ศรี ซึ่ ง โครงการนี้ ท างผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด นครปฐมได้ มี ค วามตั้ ง ใจที่ จ ะทํ า ถนน
โดยเฉพาะถนนสายบรมราชชนนีและถนนเพชรเกษม ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐมให้เกิดความ
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สวยงามเพื่อผู้ที่เดินทางสัญจรไปมา เพราะถนนเส้นนี้เป็นถนนที่พระบรมวงศานุวงศ์ใช้เดินทางเป็น
ประจํา อีกทั้งประชาชนก็ใช้สัญจรไปมาออกต่างจังหวัดเกาะกลางถนนไม่ได้รับความดูแลจากองค์กร
หรือหน่วยงานใด และก็ได้เรียกแขวงการทางมาประชุมด้วยนะครับ
กระผมในฐานะที่มีโอกาสได้เข้าร่วมการประชุม ขออนุญาตถ่ายทอดบรรยากาศในวัน
นั้นนะครับ เพราะว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมของเรา โดยท่านผู้ว่า
ราชการจังหวัดนครปฐมได้ให้ข้อเสนอแนะว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม น่าจะมีส่วนเข้าร่วม
ในการรั บ ผิ ด ชอบในเรื่ อ งของโครงการถนนสวยน้ํ าใส เพราะถื อ ว่ า เป็ น องค์ ก รภาพรวม ซึ่ ง เป็ น
หน่วยงานหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ดูแลและสนับสนุนโครงการต่างๆ ของจังหวัด
นะครับ จังหวัดนครปฐมอาจจะขอความร่วมมือมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมของเรานะ
ครับเพื่อให้ช่วยสนับสนุนโครงการถนนสวยน้ําใส เพื่อเป็นที่เชิดหน้าชูตาของชาวจังหวัดนครปฐมครับ
ต้องขออนุญาตทุกท่านให้ช่วยกันสนับสนุนโครงการนี้ด้วยนะครับ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ขอบคุ ณ ท่ า น ส.จ.สุ ร ชั ย อนุ ต ธโต มากครั บ กระผมต้ อ งขอชื่ น ชมท่ า นนะครั บ
เพราะว่าท่านนั้นเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมในเขตพื้นที่และได้ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความตั้งใจนะครับ เพื่อทัศนียภาพอันสวยงามของชาวจังหวัดนครปฐม กระผมต้องขอฝากไปยัง
ท่านอนุสรณ์ บุญกวิน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม ได้ช่วยดําเนินการประสานงานตามอํานาจหน้าที่ที่จะดําเนินการได้นะครับ ขอบคุณ
ครับ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านใดมีเรื่องอื่นๆ จะอภิปรายไหมอีกไหมครับ
เชิญท่าน ส.จ.ธงชัย ศิริเฑียรทอง ครับ
ส.จ.ธงชัย ศิริเฑียรทอง
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ที่เคารพ ท่านรองประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ทั้ง ๒ ท่าน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ทุกท่าน
กระผมนายธงชัย ศิริเฑียรทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๓
อําเภอเมืองนครปฐม วันนี้กระผมมีเรื่องอยากจะปรึกษากับสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งนี้
เรื่องที่ ๑ คือ เรื่องการจราจรภายในเขตเทศบาลนครนครปฐมครับ ช่วงทางแยกข้ามบริเวณทางรถไฟ
ซึ่งแยกบริเวณดังกล่าวมีการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ค่อนข้างมากที่จะเดินทางจากตัวอําเภอเมือง
นคปฐมไปยังอําเภอดอนตูม และจากอําเภอดอนตูมเข้ามายังอําเภอเมืองนครปฐมนะครับ ซึ่งบริเวณ
นี้มีการใช้รถจักรยานยนต์ และรถยนต์สัญจรไปมาเป็นอย่างมาก โดยมีทางแยกบริเวณแยกสวน
ตะไคร้ แยกพญากง แยกหลังโรงเรียนบํารุงวิทยา แยกเข้าการประปานครปฐม อยากจะนําเรียนเสนอ
ปัญหานี้ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เพื่อให้ทางท่านประธานสภาองค์การ
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บริหารส่วนจังหวัดนครปฐมช่วยประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้ามาแก้ไ ขปัญหาและ
บรรเทาความเดือดร้อนตรงนี้ไปได้
กระผมจึงอยากจะนําเสนอโครงการนะครับ ถ้ามีความเป็นไปได้กระผมอยากให้มีการ
สร้ า งอุ โ มงค์ ล อดใต้ ท างรถไฟ เพื่ อ ใช้ ใ นการข้ า มทางรถไฟนะครั บ และเราก็ จ ะสามารถป้ อ งกั น
รถบรรทุกเข้ ามาในตัวเมืองอําเภอเมืองนครปฐมได้ด้วยนะครับ ก็อยากจะฝากปัญ หาของพี่น้อ ง
ประชาชนชาวจังหวัดนครปฐมในเขตพื้นที่ของเทศบาลนครนครปฐมนะครับ โดยให้ท่านประธานสภา
องค์ก ารบริหารส่ว นจัง หวัด นครปฐม ช่วยประสานงานไปยั งหน่ วยงานที่เ กี่ยวข้องเพื่อ จะได้ช่ว ย
บรรเทาปัญหาของพ่อแม่พี่น้องประชาชนในเขตอําเภอเมืองนครปฐมได้ด้วยครับ ขอบคุณมากครับ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ขอบคุ ณท่ าน ส.จ.ธงชั ย ศิ ริเ ฑีย รทอง มากครั บ กระผมเห็น ด้ว ยกั บท่ านนะครั บ
เพราะว่ากระผมเองก็เคยใช้เส้นทางดังกล่าวสัญจรไปมา และมีความคิดเช่นเดียวกับท่านนะครับว่า
ควรทําอุโมงค์ลอดใต้ทางรถไฟ เพราะในปัจจุบันนี้กระผมว่าการจราจรในเขตอําเภอเมืองนครปฐม
ค่อนข้างจะหนาแน่นเป็นอย่างมาก แต่ว่าคงจะต้องใช้งบประมาณอย่างมากเลยนะครับ ยกตัวอย่าง
การสร้างอุโมงค์ลอดทางรถไฟ เช่น ประเทศสิงคโปร์ และที่จังหวัดเชียงใหม่ ก็ได้กําเนินการสรางไป
แล้ว นะครับ แต่คงจะต้องไปหารื อกั บหน่ วยงานที่เ กี่ยวข้อ งต่อ ไป ซึ่ง กระผมก็ต้ องฝากท่านปลั ด
อนุสรณ์ฯ ช่วยประสานเรื่องนี้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับ ต้องขอแสดงความชื่นชมท่าน
ส.จ.ธงชัย ศิริเฑียรทอง นะครับ ที่ท่านมีวิสัยทัศน์ก้าวไกลมองถึงปัญหาต่างๆ ในเรื่องการจราจรใน
จัง หวั ด นครปฐมนะครั บ มี สมาชิ กสภาองค์ การบริหารส่ วนจั งหวั ดนครปฐม ท่ านใดมี เรื่ องอื่ นๆ จะ
อภิปรายไหมอีกไหมครับ เชิญท่าน ส.จ.จักรกฤษณ์ สงประชา ครับ
ส.จ.จักรกฤษณ์ สงประชา
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ที่เคารพ ท่านรองประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ทั้ง ๒ ท่าน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ทุกท่าน
กระผมนายจักรกฤษณ์ สงประชา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๕
อําเภอเมืองนครปฐม กระผมมีเรื่องที่จะรบกวนสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมแห่งนี้นะครับ
สืบ เนื่ องจากที่ กระผมที่ พบปะพี่น้ องประชาชนในพื้ นที่ และต่ างพื้น ที่ กระผมเห็น ว่าในปัจ จุบั น นี้
แรงงานต่างด้าวเข้า มาทํ างานในประเทศเราค่อ นข้า งมาก เหตุก ารณ์ ที่กระผมได้ป ระสบมาก็คื อ
แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทํางานไม่ว่าจะขึ้นทะเบียนหรือไม่ขึ้นทะเบียน ประการแรกเข้ามาทํางานมี
ครอบครั ว และเกิ ด การตั้ ง ครรภ์ แรงงานต่ า งด้ า วจะมี สิ ท ธิ เ ข้ า รั บ การรั ก ษาในโรงพยาบาลและ
สถานพยาบาลของรั ฐ ปั ญ หาคือ งบประมาณของจั ง หวั ด เราและประเทศเราได้ สูญ เสี ย ไปกั บ ค่ า
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รักษาพยาบาลให้กับแรงงานต่างด้าว กระผมไม่ระบุว่าเป็นแรงงานจากประเทศอะไรนะครับ กระผม
พูดในภาพรวมนะครับ
ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ลองคิดตามกระผมดูนะครับว่า
แรงงานต่างด้าว ๑ ครอบครัวกว่าจะคลอดต้องใช้งบประมาณของประเทศเรามากขนาดไหนนะครับ
ไม่ ว่ า จะเป็ น กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุ ข เราต้ อ งให้ ก ารเลี้ ย งดู เ ด็ ก เล็ ก นะครั บ
งบประมาณที่สนับสนุนกระทรวงสาธารณสุขมีมากมาย แต่เราจะต้องเจียดมาดูแลแรงงานต่างด้าว
พวกนี้นะครับ จึงขออนุญาตท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ในการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมครั้งหน้า ให้ทําหนังสือเชิญสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
ว่ามีมาตรการเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวอย่างไรนะครับ เพราะว่าเมื่อมีเด็กอยู่ในครรภ์ก็ต้องไปฝาก
ครรภ์ ที่ โ รงพยาบาล เมื่ อ คลอดมาแล้ ว ก็ ต้ อ งเข้ า เรี ย นในระดั บ อนุ บ าลก็ ต้ อ งใช้ ง บประมาณของ
กระทรวงศึกษาธิการ อันนี้คือเป็นปัญหาใหญ่นะครับ ตอนนี้แรงงานต่างด้าวเข้ามาตั้งกลุ่มขายของ
กันเอง ทําให้พ่อค้าแม่ค้าในประเทศของเราเองไม่สามารถที่จะขายของได้ อันนี้คือประเด็นที่สองครับ
กระผมอยากจะให้ทําหนังสือเชิญกระทรวงแรงงานจังหวัดนครปฐมมาเข้าร่วมประชุมด้วย กระผม
อยากทราบว่าทางกระทรวงแรงงานจะมีมาตรการดูแลเรื่องนี้อย่างไร เพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าฝาก
กระผมมาร้องเรียนว่าตอนนี้ไม่สามารถค้าขายกันได้แล้ว ไม่ว่าจะเป็นห้างร้านค้าขนาดใหญ่ หรือ
แม้แต่ร้านค้าโชห่วยก็ไม่สามารถค้าขายได้เพราะว่าแรงงานต่างด้าวตั้งกลุ่มซื้อขายกันเอง ทําให้เราจะ
อยู่กันไม่ได้แล้วนะครับ กระผมขอฝากทั้ง ๒ ประเด็นนี้นะครับ ขอบคุณมากครับ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ขอบคุณท่าน ส.จ.จักรกฤษณ์ สงประชา มากครับ ซึ่งเรื่องนี้กระผมก็ได้ตั้งข้อสังเกต
ตามที่ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้เสนอความคิดเห็นมานะครับ แต่เรื่อง
แรงงานต่างด้าวนั้นเป็นนโยบายของประเทศนะครับ ซึ่งเราอาจจะไม่สามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยวได้นะครับ
คนไทยในปัจจุบันมักจะไม่สนใจการใช้แรงงานซึ่งหันไปทํางานในระดับสูงขึ้นไป จึงทําให้ประเทศไทย
ต้องใช้แรงงานต่างด้าวในการทํางาน ซึ่งก่อให้เกิดการเข้ามาทํางานของแรงงานต่างด้าวเป็นจํานวน
มากปัญหาต่างๆ จึงเกิดขึ้นทําให้มีทั้งผลดีและผลเสียนะครับ ซึ่งเรื่องนี้อย่างที่ท่านได้แนะนําให้เชิญ
ผู้เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด กระผมก็ขอมอบหมายท่านปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ช่วยประสานงานให้ด้วยนะครับ ขอบคุณท่าน ส.จ.จักรกฤษณ์ สงประชา
นะครับที่ได้มองเห็นถึงปัญหาต่างๆ อย่างกว้างขวางและนํามาพูดคุยในที่ประชุมนะครับ ถือว่าทําให้
เกิดประโยชน์อย่างมากมายนะครับ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านใดมีเรื่อง
อื่นๆ จะอภิปรายไหมอีกไหมครับ เชิญท่าน ส.จ.สุรชัย อนุตธโต ครับ
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ส.จ.สุรชัย อนุตธโต
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ที่เคารพ ท่านรองประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ทั้ง ๒ ท่าน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ทุกท่าน
กระผมนายสุรชัย อนุตธโต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๖ อําเภอ
สามพราน กระผมขออนุญาตแจ้งประชาสัมพันธ์ ๒ เรื่องนะครับ เรื่องแรกคือสถานการณ์น้ําเค็มใน
แม่น้ําท่าจีนตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้วเพราะว่าน้ําเค็มที่มาอยู่บริเวณโรงเรียนนายร้อยตํารวจสามพราน
ขณะนี้เริ่มลดลงไปถึงปากคลองตลาดจินดาแล้วนะครับ ซึ่งบริเวณปากคลองจินดานั้นมีการนําเอา
บิ๊กแบ็กมากั้นไว้ทําให้ค่าความเค็มของน้ํานอกคลองซึ่งอยู่ในแม่น้ํามีค่าระดับความเค็มต่ํากว่าในคลอง
ซึ่งเป็นผลพวงจากการที่ไม่ได้ศึกษาถึงผลดีและผลเสีย ว่าผลในระยะยาวจะเป็นเช่นไร ซึ่งในตอนนี้มี
ปัญหาเรื่องน้ําไม่ไหลเวียนช่วงปลายคลองที่ปิดบิ๊กแบ๊กไว้น้ําเริ่มจะเน่าแล้วเพราะว่าน้ําที่ส่งไปตาม
คลองเจ็ด คลองห้าจากบ้านแพ้วไม่สามารถเข้าไปได้ครับ ซึ่งเครื่องที่ใช้ช่วยดูดน้ํามีเส้นผ่านศูนย์กลาง
เพียง ๑๒ นิ้ว กับ ๒๐ นิ้ว ไม่เพียงพอกับปริมาณน้ําในคลองที่จะดูดออกนะครับทําให้ประชาชน
ประสบปัญหาแต่ก็ไม่กล้านําบิ๊กแบ็กที่ได้กั้นออกเพราะกลัวว่าจะเกิดมีน้ําเค็มหนุนเพิ่มเข้ามาอีก ก็จะ
ทําให้เกิดปัญหาขึ้นมาอีก กระผมจึงขอเรียนให้ท่านทราบว่าสถานการณ์ในตอนนี้ค่อนข้างดีนะครับ
เพราะทางกรมชลประทานได้มีการปล่อยน้ําลงมาช่วยจากบริเวณคลองพระสันบางปลา และทาง
จังหวัดชัยนาทก็ได้ปล่อยน้ําลงมาจํานวน ๓๐ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทางจังหวัดได้แจ้งมานะ
ครับว่าเป็นน้ําที่เก็บไว้ใช้ในอนาคตเพื่อรองรับการทําภาคการเกษตรในปีหน้า แต่ต้องนํามาใช้ในช่วงนี้
ก่อนเพื่อช่วยเหลือสถานการณ์น้ําเค็มให้เบาบาลงไป และก็ได้ผลเป็นอย่างดีและเป็นที่น่าพึงพอใจ
ครับ
เรื่องที่สองนะครับ ทางแขวงการทางสมุทรสาครได้ฝากประชาสัมพันธ์เรื่องการขยาย
สะพานข้ามแม่น้ําท่าจีนบริเวณตําบลหอมเกร็ด ตรงบริเวณร้านอาหารชวัลครับกําลังขยายสะพาน
เป็น ๓ เลนนะครับ ขณะนี้กําลังดําเนินการก่อสร้างอยู่ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนมีนาคม
เป็นการทํางานโดยลูกจ้างของแขวงการทางเองนะครับ และยังมีการขยายถนนทางคู่ขนานควบคู่ไป
ด้วย อันนี้คือแขวงการทางได้ชี้แจงเอาไว้นะครับ แต่อาจจะมีการล่าช้าไปบ้างเป็นเพราะว่าผิวถนนบน
สะพานเกิดการชํารุดจากการเทคอนกรีตไว้ ทําให้มีปัญหาในตัวคอนกรีตใหม่กับการรวมตัวกันระว่าง
คอนกรีตใหม่และคอนกรีตเก่า จึงอาจทําให้เกิดวิกฤติรถติดขัดในช่วงบริเวณดังกล่าวได้นะครับ ก็ขอ
อนุญาตแจ้งประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมทุกท่านทราบนะ
ครับว่าในเร็ววันนี้ ทางแขวงการทางรับปากว่าจะรีบดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคมครับ
ขอบคุณครับ
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ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ขอบคุณท่าน ส.จ.สุรชัย อนุตธโต มากครับ ครับตามที่ท่าน ส.จ.สุรชัย อนุตธโต ได้
กล่ า วมานั้ น ที่ ป ระชุ ม สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครปฐมรั บ ทราบนะครั บ และจะช่ ว ย
ประชาสัมพันธ์ต่อไปนะครับ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านใด มีเรื่องอื่นๆ
จะอภิปรายไหมครับเชิญครับ มีไหมครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มี ผมขอ ขอบคุณ ท่านสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ทุกท่าน ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และหัวหน้าส่วน
ราชการ ทุกท่าน ที่ทําให้การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดในวันนี้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีทุก
ประการ ขอขอบพระคุณมากครับ ผมขอเลิกประชุมครับ
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