ที่ นฐ (สภ) ๕๑๐๐๒/ว๒๓

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ถนนยิงเป้าใต้ ตาบลสนามจันทร์ นฐ ๗๓๐๐๐
๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗
เรื่อง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
เรียน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
จานวน ๑ ฉบับ
๒. ระเบียบวาระการประชุม
จานวน ๑ ฉบับ
๓. สาเนารายงานการประชุม
จานวน ๑ ชุด
๔. สาเนาญัตติฯ
จานวน ๒ ฉบับ
ด้วย สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๗ มีกาหนด ๗ วัน ตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗
เป็นต้นไป และได้กาหนดเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ในวันศุกร์ที่
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เพื่อพิจารณาข้อราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้
จัดส่งมาพร้อมนี้
จึง เรีย นมาเพื่อ ทราบ และเข้า ร่ว มประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดัง กล่า วโดย
พร้อมเพรียงกัน
ขอแสดงความนับถือ

(นายอภินันท์ ศิริรังษี)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

สานักงานเลขานุการสภาฯ
โทร. ๐ - ๓๔๙๖ – ๐๘๐๘
หมายเหตุ การแต่งกายเครื่องแบบสีกากี

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๗
……………………………………….……………
ด้ ว ย สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครปฐม มี ค วามจ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งพิ จ ารณา
ข้อราชการขององค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด นครปฐม เป็น การรีบ ด่ว น จึง เห็น สมควรเรีย กประชุม
เป็นการประชุมสมัยวิสามัญ
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๖ จึงเรียกประชุมสภาองค์ก าร
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๗ มีกาหนด ๗ วัน ทั้งนี้ตั้งแต่
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ

ณ วันที่

๒๓

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายอภินันท์ ศิริรังษี)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
วันศุกร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
………………………….………..…..
เมื่ อ สมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครปฐม มาครบองค์ ป ระชุ ม แล้ ว
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม จุ ด ธู ป เที ย นบู ช า พระรั ต นตรั ย เลขานุ ก ารสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครปฐม
อ่านประกาศเรียกประชุม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ทาหน้าที่ดาเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม คนใหม่
ปฏิญาณตน

ระเบียบวาระที่ ๔

ญัตติ เรื่อง การคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เป็นคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘
(นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ผู้เสนอ)

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่อง รายงานผลการประเมินตนเองการจัดบริการสาธารณะ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม รอบที่ ๓
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗
(นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ผู้รายงาน)

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
………………………….…………….…………..

