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ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
หัวหน้าสํานักปลัด อบจ./เจ้าหน้าที่รักษาความสงบฯ
รักษาราชการแทน ผู้อํานวยการกองคลัง
ผู้อํานวยการกองช่าง
ผู้อํานวยการกองแผนและงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๖ ว
จนท.ระบบงานคอมพิวเตอร์ ๕/จนท.รักษาความสงบฯ
นิติกร ๕
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๔
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ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์

เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มาครบองค์ประชุมแล้ว เลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เชิญรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม คนที่ ๑ จุดธูป
เทียนบูชา พระรัตนตรัย เลขานุการสภาฯ อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม คนที่ ๑ ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําปี ๒๕๕๔


ด้วย สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มีความจําเป็นที่จะต้องพิจารณาคัดเลือกสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมร่วมเป็นคณะกรรมการจริยธรรมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม แทนตําแหน่งที่ว่าง จึงเห็นสมควรเรียกประชุมเป็นการประชุมสมัยวิสามัญ ฉะนั้น อาศัย
อํานาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๖ จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓
ประจําปี ๒๕๕๔ มีกําหนด ๗ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่ว
กัน ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ นายบุญส่ง นัดสูงวงศ์ ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐม
เรียน ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจําองค์การบริหารส่วน
จังหวัด และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผูท้ รงเกียรติ ทุกท่าน บัดนี้ เวลา ๑๕.๐๐ น. สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมได้มาประชุมพร้อมกันแล้ว ผมขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ ณ บัดนี้ ขอให้การประชุม
ครั้งนี้ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ทุกประการ ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๑ ครับ

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ด้วย ท่านบุญส่ง นัดสูงวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๓
อําเภอนครชัยศรี ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตําแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครปฐม และนายปิติพงษ์ ไทยโพธิ์ศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๒
อําเภอบางเลน ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตําแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม คนที่ ๒
ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม แล้ว ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เนื่องจากมีภารกิจมาก ต่อไปเข้าสู่
ระเบียบวาระที่ ๒ ครับ เชิญท่าน ส.จ.แมน มุ้ยมี ครับ
ส.จ.แมน มุ้ยมี
เรียน ท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ทีเ่ คารพ ท่านปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านหัวหน้าส่วนราชการประจําองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ทุกท่าน
ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน และท่านพเยาว์ เนียะแก้ว ว่าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม กระผมนายแมน มุ้ยมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๙ อําเภอ
เมืองนครปฐม กระผมขอเรียนปรึกษาท่านรองประธานสภาฯ และเพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
วันนี้เราได้มาประชุมฯ พร้อมกันแล้วเราควรที่จะมีการเลือกประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ คนที่ ๒ กัน
ในวันนี้เลย ผมจึงขอเสนอให้มีการบรรจุวาระการเลือกประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ คนที่ ๒ เข้าใน
ระเบียบวาระการประชุมคราวนี้ครับ ขอบคุณครับ


รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม คนที่ ๑
ขอบคุณท่าน ส.จ.แมน มุ้ยมี มากครับ ขอผู้รับรองด้วยครับ มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ ขอเชิญ
เลขานุการสภาฯ อ่านระเบียบด้วยครับ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๒๘
กําหนดว่า “ให้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ตกลงเป็นอย่างอื่นในคราว
ประชุมนั้น”
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม คนที่ ๑
ขอบคุณครับ มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกไหมครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มี ถือว่า
ที่ประชุมแห่งนี้ มีมติให้บรรจุวาระการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม คนที่ ๒ ไว้ในระเบียบวาระการประชุมคราวนี้นะครับ ผมขอความเห็นชอบ
ต่อที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้นะครับว่า เราจะมีการ
- บรรจุวาระ เรื่อง การเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม แทนตําแหน่งที่ว่าง
ไว้ในระเบียบวาระที่ ๓
- และบรรจุวาระ เรื่อง การเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม คนที่ ๒
แทนตําแหน่งที่ว่าง ไว้ในระเบียบวาระที่ ๔
ผู้ใดเห็นชอบ ขอได้โปรดยกมือขึ้นด้วยครับ ขอบคุณครับ สมาชิกฯ ท่านใดไม่เห็นชอบครับ
โปรดยกมือขึ้นครับ มีไหมครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มี ถือว่าสภาฯ แห่งนีม้ ีมติเห็นชอบให้
- บรรจุวาระ เรื่อง การเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม แทนตําแหน่งที่ว่าง
ไว้ในระเบียบวาระที่ ๓
- และบรรจุวาระ เรื่อง การเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม คนที่ ๒
แทนตําแหน่งที่ว่าง ไว้ในระเบียบวาระที่ ๔
ดังนั้น จึงต้องเลื่อนระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง การคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐมเป็นคณะกรรมการจริยธรรมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม แทนตําแหน่งที่ว่าง
ไปอยู่ในระเบียบวาระที่ ๕ นะครับ และระเบียบวาระ ที่ ๔ เรื่องอื่นๆ ไปอยู่ในระเบียบวาระที่ ๖ นะครับ
ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๒ ครับ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔


ต่อไปเป็นการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยวิสามัญ
สมัยที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ นะครับ ขอให้สมาชิกฯ ทุกท่าน
ช่วยกันตรวจดูทีละหน้านะครับ ว่ามีถ้อยคําหรือข้อความใดที่ต้องการจะขอแก้ไขเพิ่มเติม ก็ขอให้ยกมือขึ้นด้วย
นะครับ หน้าที่ ๑ ครับ หน้าที่ ๒, หน้าที่ ๓, หน้าที่ ๔, หน้าที่ ๕, หน้าที่ ๖, หน้าที่ ๗, หน้าที่ ๘ เชิญท่าน
ส.จ.ธงชัย ศิริเฑียรทอง ครับ
ส.จ.ธงชัย ศิริเฑียรทอง
เรียน ท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ที่เคารพ ท่านปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านหัวหน้าส่วนราชการประจําองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ทุกท่าน
ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน และท่านพเยาว์ เนียะแก้ว ว่าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม กระผมนายธงชัย ศิริเฑียรทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๒
อําเภอเมืองนครปฐม กระผมขอแก้ไขถ้อยคําในรายงานการประชุมฯ หน้า ๘ นับจากท้าย บรรทัดที่ ๗ ข้อความ
“คลองลานบริเวณลําพยา” ขอแก้ไขเป็น “ตาลคอหวาย” ครับ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม คนที่ ๑
ขอบคุณครับ ตามที่ท่าน ส.จ.ธงชัย ศิริเฑียรทอง ได้เสนอให้แก้ไขถ้อยคําในรายงานการ
ประชุมฯ ขอผู้รับรองด้วยครับ มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๓๓ วรรค ๒ กําหนดว่า “การแก้ไขถ้อยคําในรายงานการประชุมให้กระทํา
โดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น” นั้น กระผมขอถามมติที่ประชุมแห่งนี้ สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบให้แก้ไขถ้อยคํา
ในรายงานการประชุมตามที่ท่าน ส.จ.ธงชัย ศิริเฑียรทอง เสนอมานั้น ขอให้ยกมือขึ้นด้วยครับ ขอบคุณครับ
สมาชิกฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบมีไหมครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติให้แก้ไขถ้อยคําใน
รายงานการประชุมที่ท่าน ส.จ.ธงชัย ศิริเฑียรทอง เสนอมาแล้วนะครับ
ต่อไป หน้าที่ ๙, หน้าที่ ๑๐ และหน้าที่ ๑๑ ครบทั้ง ๑๑ หน้า แล้วนะครับ ผมขอถามมติที่
ประชุม สมาชิกฯ ท่านใด รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒
ประจําปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ขอให้ยกมือขึ้นด้วยครับ ขอบคุณครับ
สมาชิกฯ ท่านใด ไม่รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวครับ มีไหมครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชุม
แห่งนี้มีมติให้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๔
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ แล้วนะครับ ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๓ ครับ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง การเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
แทนตําแหน่งที่ว่าง


ตามที่ ที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ได้มีมติให้เลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
แทนท่าน ส.จ.บุญส่ง นัดสูงวงศ์ ที่ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตําแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นั้น ขอเชิญเลขานุการสภาฯ อ่านระเบียบด้วยครับ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๑๙ ได้กําหนดให้มีการเลือก
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด แทนตําแหน่งที่ว่างภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ตําแหน่งนั้นว่างลง
และมาตรา ๑๘ วรรคสาม ได้กําหนดให้ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับเลือกใหม่
อยู่ในตําแหน่งตามวาระของผู้ซึ่งตนแทน
สําหรับวิธีการเลือกประธานสภาฯ นั้น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๘ กําหนดว่า “วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิก
สภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดํารงตําแหน่งประธานสภา
ท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรอง
ได้เพียงครั้งเดียวชื่อที่เสนอไม่จํากัดจํานวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธเี ขียนชื่อตัว
และชื่อสกุลของผู้ที่ถกู เสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุม
สภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะ ผู้ที่ได้คะแนน
สูงสุดนั้นโดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธจี ับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนน
สูงสุดเท่ากัน
วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้นําความในข้อ ๓๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับคะแนน
วิธจี ับสลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานที่ประชุมดําเนินการให้ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันตกลงกัน
เสียก่อนว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้ ให้ประธานที่ประชุมจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้จับสลาก
ก่อนหลัง แล้วให้จัดทําบัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกันตามจํานวนเท่ากับจํานวนผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน
โดยเขียนข้อความว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” เพียงบัตรเดียว นอกนั้นเขียนข้อความว่า “ไม่ได้รับเลือกเป็น
ประธานสภาท้องถิ่น”
ข้อ ๑๔ กําหนดว่า ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น “ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียง
คนเดียวให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก”
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม คนที่ ๑
ขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ มากครับ ต่อไปเป็นการเลือก ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม แทนตําแหน่งที่ว่าง นะครับ ขอเชิญท่านสมาชิกฯ เสนอชื่อผูท้ ี่ท่านเห็นสมควรให้เป็นประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เชิญครับ ขอเชิญท่าน ส.จ.อภินันท์ ศิริรังษี ครับ



ส.จ.อภินันท์ ศิริรังษี
เรียน ท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ที่เคารพ ท่านปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านหัวหน้าส่วนราชการประจําองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ทุกท่าน
ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน และท่านพเยาว์ เนียะแก้ว ว่าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม กระผมนายอภินันท์ ศิริรังษี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๘
อําเภอเมืองนครปฐม ขอเสนอท่าน ส.จ.ขจรพัฒน์ ลิ้มมโนสิทธิกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๓ อําเภอกําแพงแสน เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ครับ
ขอบคุณครับ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม คนที่ ๑
ครับตามที่ท่าน ส.จ.อภินันท์ ศิริรังษี ได้เสนอให้ ท่าน ส.จ.ขจรพัฒน์ ลิ้มมโนสิทธิกุล สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๓ อําเภอกําแพงแสน เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม ขอผู้รับรองด้วยครับ มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอชื่อผู้อื่นอีกไหมครับ
มีไหมครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเลือก ท่าน ส.จ.ขจรพัฒน์ ลิ้มมโนสิทธิกุล สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๓ อําเภอกําแพงแสน เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม โดยไม่ต้องลงคะแนนแล้วนะครับ ผมขอแสดงความยินดีด้วยครับ
สําหรับกระผมในวันนี้ มีเรื่องจะขอเรียนต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม แห่งนี้ว่า
กระผมเองนั้นก็มีความประสงค์จะขอลาออกจากตําแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม คนที่ ๑
ด้วยเช่นเดียวกัน กระผมจึงขออนุญาตต่อที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ว่า หลังจากการปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม
กระผมจะเดินทางไปยื่นหนังสือขอลาออกจากตําแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม คนที่ ๑
ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
สําหรับการปฏิบตั ิหน้าที่ประธานในที่ประชุมของกระผมในวันนี้ หมดหน้าที่เพียงเท่านี้ ขอเชิญท่าน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม คนใหม่ขึ้นทําหน้าที่ประธานสภาฯ ด้วยครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม (คนใหม่)
เรียน ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านหัวหน้าส่วนราชการประจําองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน และท่านพเยาว์ เนียะแก้ว ว่าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ก่อนอื่นกระผมต้องขอขอบคุณ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม ทุกท่าน ที่ได้ให้ความไว้วางใจและให้โอกาสกระผม ขึ้นมาดํารงตําแหน่งประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดยตัวกระผมเองจะปฏิบัติหน้าที่อันทรงเกียรตินี้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับ
ถ้ามีข้อบกพร่อง ผิดพลาดประการใด ก็ขอน้อมรับคําติติงจากเพื่อนสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ขอให้ท่านคอยชี้แนะ


ด้วยนะครับ และขอขอบพระคุณ ทุกท่าน ผมขอดําเนินการ ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปเลยนะครับ
ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๔ ครับ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม คนที่ ๒
แทนตําแหน่งที่ว่าง
ตามที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ได้มีมติให้เลือก รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม คนที่ ๒
แทนท่าน ส.จ.ปิติพงษ์ ไทยโพธิ์ศรี เชิญท่านเลขานุการสภาฯ อ่านระเบียบครับ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๑๙ บัญญัติว่า “เมื่อ
ตําแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้มีการเลือกรองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี แทนตําแหน่งที่ว่างภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตําแหน่งนั้น ว่างลง”
และมาตรา ๑๘ วรรคสาม บัญญัติวา่ “ให้รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับเลือกใหม่
อยู่ในตําแหน่งตามวาระของผู้ซึ่งตนแทน”
สําหรับวิธีการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๒ กําหนดว่า
“วิธีการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้นําความในข้อ ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม”
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และ
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๘ กําหนดว่า “วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
แต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดํารงตําแหน่งรองประธานสภาท้องถิ่น
การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรอง
ได้เพียงครั้งเดียวชื่อที่เสนอไม่จํากัดจํานวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียน
ชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชือ่ คนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภา
ท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะ ผู้ที่ได้คะแนน
สูงสุดนั้นโดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้
คะแนนสูงสุดเท่ากัน
วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้นําความในข้อ ๓๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับคะแนน
วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานที่ประชุมดําเนินการให้ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันตกลงกัน
เสียก่อนว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้ ให้ประธานที่ประชุมจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้จับ
สลากก่อนหลัง แล้วให้จัดทําบัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกันตามจํานวนเท่ากับจํานวนผู้ได้รับคะแนน

สูงสุดเท่ากัน โดยเขียนข้อความว่า “ได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาท้องถิ่น” เพียงบัตรเดียว นอกนั้นเขียนข้อความว่า
“ไม่ได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาท้องถิ่น”
ข้อ ๑๔ กําหนดว่า ในการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น “ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการ
แต่งตั้งเพียงคนเดียวให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก”
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ มากครับ ต่อไปเป็นการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐม คนที่ ๒ แทนตําแหน่งที่ว่าง นะครับ ขอเชิญท่านสมาชิกฯ เสนอชื่อผู้ทที่ ่านเห็นสมควรให้
เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม คนที่ ๒ ขอเชิญครับ เชิญท่าน ส.จ.ปิติพงษ์ ไทยโพธิ์ศรี
ส.จ.ปิติพงษ์ ไทยโพธิ์ศรี
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ที่เคารพ ท่านปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านหัวหน้าส่วนราชการประจําองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ทุกท่าน ท่านสมาชิกสภาฯ
ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน และท่านพเยาว์ เนียะแก้ว ว่าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม กระผมนายปิติพงษ์
ไทยโพธ์ศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๒ อําเภอบางเลน ขอเสนอท่าน
ส.จ.บัญชา บุญวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๒ อําเภอดอนตูม
เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม คนที่ ๒ ครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ขอบคุณครับ ตามที่ท่าน ส.จ.ปิติพงษ์ ไทยโพธิ์ศรี ได้เสนอให้ ท่าน ส.จ.บัญชา บุญวงษ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๒ อําเภอดอนตูม เป็นรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม คนที่ ๒ ขอผู้รับรองด้วยครับ มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ มีสมาชิกฯ
ท่านใด จะเสนอชื่อผู้อื่นอีกไหมครับ มีไหมครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเลือกท่าน
ส.จ.บัญชา บุญวงษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๒ อําเภอดอนตูม
เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม คนที่ ๒ โดยไม่ต้องลงคะแนนแล้ว นะครับ ผมขอ
แสดงความยินดีด้วยครับ และขอเชิญท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม คนที่ ๒
ขึ้นทําหน้าที่รองประธานสภาฯ ด้วยครับ เชิญท่านรองฯ กล่าวแสดงความรู้สึกด้วยครับ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม คนที่ ๒
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ที่เคารพ ท่านปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านหัวหน้าส่วนราชการประจําองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ทุกท่าน ท่านสมาชิกสภาฯ
ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน และท่านพเยาว์ เนียะแก้ว ว่าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม กระผมนายบัญชา

บุญวงษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๒ อําเภอดอนตูม ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณ
ท่านสมาชิกฯ ทุกท่าน ที่ให้เกียรติกระผมดํารงตําแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ต้องขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง และกระผมจะทําหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุด และถ้าหากว่ามีข้อผิดพลาดประการใด
กระผมต้องขออภัยด้วยนะครับ ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้ง ขอบคุณครับ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ขอบคุณท่านรองฯ ครับ ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕ ครับ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรือ่ ง การคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เป็น
คณะกรรมการจริยธรรมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม แทนตําแหน่งที่ว่าง
ตามที่ ท่านส.จ.ทองดี มิ่งขวัญ ได้ย่ืนหนังสือลาออกจากตําแหน่ง คณะกรรมการจริยธรรม
ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม นั้น เพื่อให้การทํางานของคณะกรรมการจริยธรรมของ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้อง ดังนั้นกระผม
ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ที่ท่านเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการจริยธรรมของสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ครับ เชิญท่าน ส.จ.บุญส่ง นัดสูงวงศ์ ครับ
ส.จ.บุญส่ง นัดสูงวงศ์
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ที่เคารพ ท่านรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านหัวหน้าส่วนราชการ
ประจําองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน และท่านพเยาว์ เนียะแก้ว
ว่าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม กระผมนายบุญส่ง นัดสูงวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๓ อําเภอนครชัยศรี ผมขอเสนอ ท่าน ส.จ.ชัชวาล บุญอําไพ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๒ อําเภอนครชัยศรี เป็นคณะกรรมการจริยธรรมของสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ขอบคุณครับ ตามที่ท่าน ส.จ.บุญส่ง นัดสูงวงศ์ ได้เสนอให้ ท่าน ส.จ.ชัชวาล บุญอําไพ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๒ อําเภอนครชัยศรี เป็นคณะกรรมการจริยธรรม
ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ขอผู้รับรองด้วยครับ มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ มีสมาชิกฯ
ท่านใด จะเสนอชื่อผู้อื่นอีกไหมครับ มีไหมครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเลือก ส.จ.ชัชวาล

บุญอําไพ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๒ อําเภอนครชัยศรี เป็นคณะกรรมการ
จริยธรรมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม แล้วนะครับ ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๖

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ

มีสมาชิกฯ ท่านใด มีเรื่องอื่นๆ จะอภิปรายไหมครับ มีไหมครับ เชิญท่าน ส.จ.จักรกฤษณ์
สงประชา ครับ
ส.จ.จักรกฤษณ์ สงประชา
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ที่เคารพ ท่านรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านหัวหน้าส่วนราชการประจําองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ทุกท่าน ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน และท่านพเยาว์ เนียะแก้ว ว่าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม กระผมนายจักรกฤษณ์ สงประชา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๕ อําเภอสามพราน กระผมขอเรียนต่อที่ประชุมแห่งนี้ว่า กระผมได้ยื่นหนังสือ
ลาออกจากตําแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม คนที่ ๑ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
นครปฐม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และกระผมขอเสนอให้มีการบรรจุวาระ การเลือกรองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐม คนที่ ๑ แทนตําแหน่งที่ว่าง กันในวันนี้เลยครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ครับ ตามที่ท่าน ส.จ.จักรกฤษณ์ สงประชา ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตําแหน่ง รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม คนที่ ๑ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม แล้วนั้น และได้เสนอให้มีการ
บรรจุวาระการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม คนที่ ๑ แทนตําแหน่งที่ว่างในวันนี้นั้น
ขอผู้รับรองด้วยครับ มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกไหมครับ ไม่มคี รับ ต่อไป
เป็นการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม คนที่ ๑ แทนตําแหน่งที่ว่าง นะครับขอเชิญ
ท่านสมาชิกฯ เสนอชื่อผู้ที่ท่านเห็นสมควรให้เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม คนที่ ๑
ขอเชิญครับ เชิญท่าน ส.จ.สุรชัย อนุตธโต ครับ
ส.จ.สุรชัย อนุตธโต
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ที่เคารพ ท่านรองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านหัวหน้าส่วนราชการประจํา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ทุกท่าน ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน และท่านพเยาว์ เนียะแก้ว
ว่าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม กระผมนายสุรชัย อนุตธโต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๓ อําเภอสามพราน ผมขอเสนอ ท่าน ส.จ.ทองดี มิ่งขวัญ สมาชิกสภาองค์การ


บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๔ อําเภอสามพราน เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม คนที่ ๑ ครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ขอบคุณครับ ตามที่ท่าน ส.จ.สุรชัย อนุตธโต ได้เสนอให้ ท่าน ส.จ.ทองดี มิ่งขวัญ สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๔ อําเภอสามพราน เป็นรองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม คนที่ ๑ ขอผู้รับรองด้วยครับ มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอ
ชื่อผูอ้ ื่นอีกไหมครับ มีไหมครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีถือว่า ที่ประชุมแห่งนี้มีมติเลือก ท่าน ส.จ.ทองดี มิ่งขวัญ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๔ อําเภอสามพราน เป็นรองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม คนที่ ๑ โดยไม่ต้องลงคะแนนแล้วนะครับ ผมขอแสดงความยินดีด้วยครับ และขอเชิญ
ท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม คนที่ ๑ ขึ้นทําหน้าที่รองประธานสภาฯ ด้วยครับ ขอเชิญ
ท่านรองฯ กล่าวแสดงความรู้สึกครับ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม คนที่ ๑
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ที่เคารพ เรียนท่านว่าที่นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านพเยาว์ เนียะแก้ว ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ท่านหัวหน้าส่วนราชการประจําองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ทุกท่าน ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน กระผมนายทองดี มิ่งขวัญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๔ อําเภอสามพราน
วันนี้ผมขอขอบคุณสภาฯ แห่งนี้นะครับ ที่ทุกท่านนั้นได้ไว้วางใจกระผมให้ดํารงตําแหน่งรองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ผมขอเรียนท่านสมาชิกฯ ว่าบางครั้งกระผมเองอาจจะพูดจาอะไรที่ไม่สมควร
กระผมต้องขออภัยด้วยนะครับ ส่วนเรื่องที่แล้วไปแล้วผมขอกราบอภัยด้วยนะครับ ต่อไปผมเองก็จะทําหน้าที่ตรง
นี้ให้ดีที่สุดครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ขอบคุณท่านรองฯ ครับ ครับมีสมาชิกฯ ท่านใด มีเรือ่ งอื่นๆ จะอภิปรายไหมครับ เชิญท่าน
ส.จ.ธงชัย ศิริเฑียรทอง ครับ
ส.จ.ธงชัย ศิริเฑียรทอง
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านรองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ทั้ง ๒ ท่าน ท่านว่าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านหัวหน้าส่วนราชการประจําองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ทุกท่าน
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ทุกท่านครับ กระผมนายธงชัย ศิริเฑียรทอง สมาชิกสภา


องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๓ อําเภอเมืองนครปฐม เรื่องวันนี้ที่จะมาขอรบกวนเวลาใน
สภาฯ คือเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนและฝนก็ตกชุกมาก ส่งผลความเดือดร้อนไปยังบริเวณพื้นที่ของเทศบาล
นครนครปฐม คือมีน้ําท่วมขังในหลายจุดของเขตเทศบาลนคร ตอนนี้ก็มีการประสานงานกับหน่วยงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วนะครับ ว่าจะมีการเข้าไปขุดลอกคลองจระเข้น้อยเป็นทางระบายน้ํา ขอขอบคุณ
ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งได้เข้าไปดูแลแก้ปัญหาน้ําท่วม ส่วนในพื้นที่ ที่มีน้ําทีท่ ่วมขังในเขตเทศบาลนคร
ยังไงก็ขอรบกวนขอฝากท่านประธานสภาฯ ประสานกับท่านปลัดฯ ในช่วงนี้ช่วยผลักดันโครงการแก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมของชาวเทศบาลนครนครปฐมด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ขอบคุณท่าน ส.จ.ธงชัย ศิริเฑียรทอง มากครับ ในเรื่องที่ท่าน ส.จ.ธงชัยฯ ฝากเรื่องเกี่ยวกับทาง
ระบายน้ําผมก็ขอฝากท่านปลัดฯ ช่วยดูแลเรื่องนี้ให้ด้วยนะครับ ครับมีสมาชิกฯ ท่านใด มีเรื่องอื่นๆ จะอภิปราย
ไหมครับ มีไหมครับ ถ้าไม่มีผมต้องขอขอบคุณ ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการ
ประจําองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน ตลอดจนผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม ทุกท่าน ต้องขอขอบคุณมากครับ การประชุมครั้งนี้ได้สําเร็จลุล่วง
ทุกประการ ขอเลิกประชุมครับ ขอบคุณครับ
******************

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๕ น.

