(สำเนำ)
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครปฐม
สมัยวิสำมัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๖
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
วันที่ ๙ สิงหำคม ๒๕๕๖ เวลำ ๑๓.๓๐ 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
นายสุเทพ
นายสมศักดิ์
นายอภินันท์
นายแมน
นายสมนึก
นายสมชาย
นายมะเนตร
นายสาเริง
นายจักรกฤษณ์
นายสุรชัย

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

ผู้ลำกำรประชุม
๑. นายสุรพงศ์

นิ่มปุญญกาพงษ์

๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.

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

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

๒

ผู้เข้ำร่วมประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

นายกองตรี พเยาว์
นางศิรินทร์สิยา
นายอนุสรณ์
นายเทียมจิตร
นางนิลุบล
นายณรงค์

เนียะแก้ว
สะสมทรัพย์
บุญกวิน
ฉิ่งทองคา
เดชเกตุ
มั่นศรีจันทร์

๗.
๘.
๙.
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
นายนิวัฒน์
นางสาวสุวรรณี
นางจารุวรรณ
นางกัญญาภัทร
นางสาวพัฑฒิดา
นางสาวใกล้รุ่ง
นางสาวสุริยงค์
นางอาไพ
นางสาวสลิตตา
นายธีรศานต์
นางสาวชุติมณฑน์
นางอรอุมา
นายอัคคพล
นายจีรพันธ์
นายณัฐดล
นางสาวสุภาวดี
นางสาวเสาวลักษณ์
นางสาวผกาทิพย์
นางสาวอรุณศรี
นางสาวจุฑามาศ
นางสาวยิ่งลักษณ์
นางสาวชนาทิพย์
นางวิระตา

ทรัพย์วุฒิเลิศ
ลี้เจริญ
ทวีนุช
อ่าหนองโพ
ภู่สกุล
วรรณา
ศรีชาหลวง
ปัญญาเลิศ
กองแก้ว
เพิ่มนาม
นิลหยก
มีเนตรขา
ฉันธรอาภรณ์
บริสุทธิ์
สุธาทรัพย์
บริสุทธิ์
ธรรมาภิมุข
สวัสดี
เก้าลิ้ม
แสงนิ่ม
นวลจันทร์
อานาจวสุสิน
นคราพานิช
โศภณพิมลสิริ
นาคาประสิทธิ์
มะหะหมัด

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
หัวหน้าสานักปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กองกิจการ
สภา อบจ./เจ้าหน้าที่รักษาความสงบฯ
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล
หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการกีฬาและการท่องเที่ยว
รก.ในตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รก.ในตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
รก.ในตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงิน
รก.ในตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายกิจการสภา อบจ.
รก.ในตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายการประชุม/จนท.รักษาความสงบฯ
รก.ในตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
รก.ในตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
รก.ในตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายสารวจและออกแบบ
รก.ในตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายสาธารณภัยและสิง่ แวดล้อม
รก.ในตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบารุง
รก.ในตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายการบริหารการศึกษา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๖ว
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๕
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๕
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๕
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๕
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ๔
เสมียนพนักงาน

๓

๓๓.
๓๔
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.

นางสาวจุฑามาศ
นางสาวศิราพร
นางสาวเพ็ญนภา
นางสาวบุหงา
นางสาวนุชนารถ
นางสาวปานทิพย์

โพธิ์ศรีเจริญ
สุวรรณเอี่ยม
ศรีสรรพางค์
ธงชัย
สุขสาราญ
สุขสวัสดิ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประชาชนผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

นายวิเชียร
นายธวัฒน์ชัย
นายวิจิตร
นางจุรีรีตน์
นายสายัน
นางฉลวย
นายณรงค์

ร่อนอบ
ศุภมงคลชัยศิริ
เที่ยงตรง
สุขศีลล้าเลิศ
ถึกกวย
จันทร์เจริญ
จอมทอง

นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดอนยายหอม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลดอนยายหอม
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบลดอนยายหอม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดอนยายหอม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดอนยายหอม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดอนยายหอม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดอนยายหอม

เมื่อเวลา ๑๓.๓๐ น. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มาครบองค์
ประชุมแล้ว เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เชิญประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐม จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐม ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจาปี ๒๕๕๖ ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม มีค วามจ าเป็น ที่จ ะต้ องพิจ ารณาข้อ ราชการขององค์ การบริห ารส่ว นจั งหวัด นครปฐม
เป็นการรีบด่วน จึงเห็น สมควรเรียกประชุมเป็นการประชุมสมัยวิสามัญ ฉะนั้น อาศัยอานาจตาม
ความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ และฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๖ จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยวิสามัญ
สมัยที่ ๓ ประจาปี ๒๕๕๖ มีกาหนด ๗ วัน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป จึงประกาศ
ให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ นายธงชัย ศรีสุขจร ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

๔

ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครปฐม
เรีย น ท่ านนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ท่ า นรองนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น
จังหวัด ท่านเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน บัดนี้เวลา ๑๓.๓๐ น.
และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้มาประชุมพร้อมกันแล้วนะครับ กระผม
จึงขอเปิด การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจาปี ๒๕๕๖
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ ณ บัดนี้ ขอให้การประชุมครั้งนี้ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ที่
กาหนดไว้ทุกประการ ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๑ ครับ

ระเบียบวำระที่ ๑ เรือ่ งที่ประธำนแจ้งให้ทรำบ
เรื่องที่แจ้งให้ทราบวันนี้ไม่มีนะครับ ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๒ ครับ

ระเบียบวำระที่ ๒ เรือ่ งรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
นครปฐม สมัยวิสำมัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๑
กรกฎำคม ๒๕๕๖
ต่อไปเป็นการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นะครับ
ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ทุกท่าน ช่วยกันตรวจดูทีละ
หน้านะครับ ว่ามีถ้อยคาหรือข้อความใดที่ต้องการจะขอแก้ไขเพิ่มเติม ก็ขอให้ยกมือขึ้นด้วยนะครับ
หน้าที่ ๑ ครับ หน้าที่ ๒, หน้าที่ ๓, หน้าที่ ๔, หน้าที่ ๕, หน้าที่ ๖, หน้าที่ ๗, หน้าที่ ๘, หน้าที่ ๙,
หน้าที่ ๑๐ และหน้าที่ ๑๐ ครบทั้ง ๑๐ หน้า แล้วนะครับ ผมขอถามมติที่ประชุม สมาชิก สภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ขอให้ยกมือขึ้นด้วยครับ ขอบคุณครับ สมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านใด
ไม่รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวครับ มีไหมครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติให้
รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ แล้วนะครับ ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๓ ครับ

ระเบียบวำระที่ ๓ เรือ่ งกำรกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดนครปฐม สมัยสำมัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๖

๕

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
ข้อ ๒๑ วรรคสาม “ในกรณีที่ไม่ได้กาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปีไว้ หรือไม่ได้กาหนดวันเริ่ม
ประชุมสามัญประจาปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้ หรือมีความจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญ
ประจาปี หรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจาปีที่กาหนดไว้แล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นนาปรึกษาใน
สมัยประชุมสามัญประจาปีอื่น หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้”
ครับ ผมขอหารือที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม แห่งนี้ ว่าเราจะ
กาหนดให้วันใดเป็นวันเริ่มสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒
ประจาปี ๒๕๕๖ ครับ ขอเชิญสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้เสนอด้วยครับ
เชิญท่าน ส.จ.จักรกฤษณ์ สงประชา ครับ
ส.จ.จักรกฤษณ์ สงประชำ
เรี ย นท่ า นประธานสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครปฐม ที่ เ คารพ ท่ า นรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้ ง ๒ ท่าน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ท่านเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ท่านวิเชียร ร่อนอบ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดอนยาย
หอม ท่านธวัฒน์ชัย ศุภมงคลชัยศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลดอนยายหอม ท่านวิจิตร
เที่ยงตรง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบลดอนยายหอม ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลดอนยายหอม กระผมนายจักรกฤษณ์ สงประชา สมาชิกสภาองค์ก ารบริห ารส่ว นจั ง หวัด
นครปฐม เขตเลือ กตั้ง ที่ ๕ อาเภอสามพราน ขอเสนอให้วัน ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ เป็นวันเริ่ม
สมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๖ ครับ
ขอบคุณครับ
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครปฐม
ครับ ขอผู้รับรองด้วยครับ มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม ท่านใดจะเสนอเป็นอย่ างอื่นอีกไหมครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีถือว่าสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม แห่งนี้มีมติกาหนดให้วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ เป็นวันเริ่มสมัยประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัย สามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๖ แล้วนะครับ
ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๔

ระเบียบวำระที่ ๔ เรือ่ งกำรกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
นครปฐม สมัยสำมัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗

๖

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
ข้อ ๒๑ วรรคสาม “ในกรณีที่ไม่ได้กาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปีไว้ หรือไม่ได้กาหนดวันเริ่ม
ประชุมสามัญประจาปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้ หรือมีความจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญ
ประจาปี หรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจาปีที่กาหนดไว้แล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นนาปรึกษาใน
สมัยประชุมสามัญประจาปีอื่น หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้”
ครับ ผมขอหารือที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม แห่งนี้ว่าเราจะ
กาหนดให้วันใดเป็นวันเริ่มสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑
ประจาปี ๒๕๕๗ ครับ ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้เสนอด้วยครับ
เชิญ ส.จ.บัณฑิต เล้าอรุณ ครับ
ส.จ.บัณฑิต เล้ำอรุณ
เรี ย นท่ า นประธานสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครปฐม ที่ เ คารพ ท่ า นรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้ง ๒ ท่าน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ท่านเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจัง หวัดนครปฐม และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ท่านวิเชียร ร่อนอบ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดอนยาย
หอม ท่านธวัฒน์ชัย ศุภมงคลชัยศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลดอนยายหอม ท่านวิจิตร
เที่ยงตรง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบลดอนยายหอม ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลดอนยายหอม กระผมนายบัณฑิต เล้าอรุณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เขตเลือกตั้งที่ ๔ อาเภอกาแพงแสน ขอเสนอ ให้วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เป็นวันเริ่มสมัยประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๗ ครับ ขอบคุณครับ
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครปฐม
ขอผู้รับรองด้วยครับ มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่าง
อื่นอีกไหมครับ ไม่มีนะครับ ไม่มีถือว่าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม แห่งนี้มีมติกาหนดให้
วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เป็นวันเริ่มสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ
สมัยที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๗ แล้วนะครับ ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕

ระเบียบวำระที่ ๕ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๖
ขอเชิญท่านนายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ครับ

๗

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครปฐม
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ที่เคารพ ท่านรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ท่านวิเชียร ร่อนอบ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดอนยายหอม ท่านธวัฒน์ชัย ศุภมงคลชัยศิริ รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลดอนยายหอม ท่านวิจิตร เที่ยงตรง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบลดอน
ยายหอม ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดอนยายหอม พร้อมทั้งผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม
ทุกท่าน กระผมนายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ด้วยองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม มีความจาเป็นต้องขออนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
ที่ตั้งจ่ายไว้ที่สานักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด และกองช่าง จากโครงการที่ไม่มีความจาเป็นต้อง
ดาเนินการ ดังนี้
สานักปลัดฯ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
๑. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ของสถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
และสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์ ) เนื่องจากได้รับการสนับสนุน
งบประมาณเป็ นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จากกรมส่งเสริม การปกครองท้ องถิ่นในการด าเนินการแล้ ว
โดยขอโอนลด ๑,๐๒๙,๔๐๐ บาท
กองช่าง หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
๑. โครงการจั ด ซื้ อ รถสุ ข าเคลื่ อ นที่ ชนิ ด ๖ ล้ อ จ านวน ๑ คั น งบประมาณตั้ ง ไว้
๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท ขอโอนลด ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมมี
รถสุขาเคลื่อนที่ใช้อยู่แล้ว จานวน ๑ คัน ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนที่มาขอใช้บริการ
๒. โครงการจ้ า งเหมาก่ อ สร้ า งปรั บ ปรุ ง ถนนลาดยางแอสฟั ล ท์ ติ ก คอนกรี ต
สายโรมั น – เที ยนดั ด หมู่ ที่ ๑, ๒, ๔, ๕ ต าบลท่ าข้ าม เชื่ อมต่ อต าบลบ้ านใหม่ อ าเภอสามพราน
งบประมาณตั้งไว้ ๑,๙๙๐,๐๐๐ บาท ขอโอนลด ๑,๙๙๐,๐๐๐ บาท เนื่องจาก อบต.ท่าข้าม ได้
ดาเนินการก่อสร้างปรับปรุงถนนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
รวมโอนลด จานวนเงิน ๑๐,๕๑๙,๔๐๐ บาท
โอนเพิ่ ม กองช่ าง ในหมวดค่ าครุ ภั ณฑ์ ที่ ดิ นและสิ่ งก่ อสร้ าง เพื่ อแก้ ไขปั ญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนในการสัญจรไป – มา ตามที่ได้รับการร้องขอ จานวน ๓ โครงการ ดังนี้
กองช่าง
๑. โครงการจ้ างเหมาก่อสร้างเขื่อน คสล. ซอยเปโตร ๑ เลียบคลองนา หมู่ที่ ๖
ตาบลท่าข้าม อาเภอสามพราน ขนาดสูง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๓๓๐ เมตร ตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐม พร้อมป้ายโครงการ จานวนเงิน ๒,๒๔๔,๐๐๐ บาท

๘

๒. โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ ๔
ตาบลดอนยายหอม เชื่อมต่อตาบลถนนขาด อาเภอเมืองนครปฐม ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๒๘๕ ตารางเมตร
ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม พร้อมป้ายโครงการ จานวนเงิน ๔,๐๖๙,๔๐๐ บาท
๓. โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ ๘
ตาบลดอนยายหอม อาเภอเมืองนครปฐม เชื่อมต่อตาบลโคกพระเจดีย์ อาเภอนครชัยศรี ขนาดพื้นที่
ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม พร้อมป้ายโครงการ
จานวนเงิน ๔,๒๐๖,๐๐๐ บาท
รวมโอนเพิ่ม ๓ โครงการ จานวนเงิน ๑๐,๕๑๙,๔๐๐ บาท
เนื่องจากการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายตามรายการข้างต้น เป็นการโอนเงินงบประมาณ
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็ น รายการใหม่ ต้ อ งได้ รั บ การอนุ มั ติ จ ากสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ. ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๗
จึงนาเรียนสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้โปรดพิจารณาอนุมัติให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามรายการ
ดังกล่าวข้างต้นด้วย
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครปฐม
ขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ครับ ตามที่ท่านนายกองค์การ
บริหารส่ วนจั งหวั ดนครปฐม ได้เสนอญั ตติ เรื่อ ง ขออนุมัติ โอนเงิน งบประมาณรายจ่ าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม แห่งนี้มี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านใด จะอภิปรายไหมครับ มีไหมครับ ไม่มีนะครับ
ถ้าไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุมเลยนะครับ สมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านใด
เห็ นชอบอนุ มั ติ ให้ องค์ การบริ หารส่ วนจั งหวั ดนครปฐม โอนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ตามญัตติดังกล่าวครับ โปรดยกมือขึ้นด้วยครับ ขอบคุณครับ เอามือลงได้
ครับ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านใด ไม่เห็นชอบครับ โปรดยกมือขึ้นครับ มี
ไหมครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มี ถือว่าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม แห่งนี้ มีมติเห็นชอบ
อนุมัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๖ ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้เสนอมาแล้วนะครับ ต่อไปเข้าสู่
ระเบียบวาระที่ ๖

๙

ระเบียบวำระที่ ๖

เรือ่ งอื่นๆ

มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านใดมีเรื่องอื่นๆ จะอภิปรายไหม
ครับ เชิญท่าน ส.จ.ชัยยศ บุญยงค์ ครับ
ส.จ.ชัยยศ บุญยงค์
เรี ย นท่ า นประธานสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครปฐม ที่ เ คารพ ท่ า นรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้ง ๒ ท่าน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ท่านเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ท่านวิเชียร ร่อนอบ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดอนยาย
หอม ท่านธวัฒน์ชัย ศุภมงคลชัยศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลดอนยายหอม ท่านวิจิตร
เที่ยงตรง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบลดอนยายหอม ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลดอนยายหอม กระผมชัยยศ บุญยงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เขต
เลือกตั้งที่ ๕ อาเภอเมืองนครปฐม เขตพื้นที่ตาบลดอนยายหอมเป็นเขตพื้นที่ที่กระผมดูแลนะครับ
ในวันนี้กระผมต้องขอขอบคุณแทนพี่น้องประชาชนชาวตาบลดอนยายหอมนะครับ โดยเฉพาะในเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนยายหอม โดยการนาของท่านนายกวิเชียร ร่อนอบ นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลดอนยายหอม ท่านรองธวัชชัย ศุภมงคลชัยสิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ดอนยายหอม พร้อมทั้งคณะสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตาบลดอนยายหอมทุกท่าน ต้องขอ
ขอบคุณสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมมา ณ ที่นี้ด้วยนะครับที่ได้เล็งเห็นความสาคัญของ
ตาบลดอนยายหอม ซึ่ ง ได้ อ นุ มัติ โ ครงการจ้ า งเหมาก่ อ สร้ า งปรั บ ปรุ ง ถนนลาดยางแอสฟั ล ท์ ติ ก
คอนกรีตสายหมู่ที่ ๔ ตาบลดอนยายหอม เชื่อมต่อตาบลถนนขาด อาเภอเมืองนครปฐม และโครงการ
จ้ างเหมาก่ อสร้ างปรั บปรุ งถนนลาดยางแอสฟั ลท์ ติ กคอนกรี ต สายหมู่ ที่ ๘ ต าบลดอนยายหอม
อ าเภอเมื อ งนครปฐม เชื่ อ มต่ อ ต าบลโคกพระเจดี ย์ อ าเภอนครชั ย ศรี ด้ ว ยงบประมาณทั้ ง สิ้ น
๘,๒๗๕,๔๐๐ บาท เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ถนนสัญจรไปมาสะดวกยิ่งขึ้น ต้องขอกราบขอบพระคุณ
มากนะครับ
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครปฐม
ขอบคุณท่าน ส.จ.ชัยยศ บุญยงค์ ครับ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ท่านใดมีเรื่องอื่นๆ จะอภิปรายไหมครับ เชิญท่าน ส.จ.สาเริง บุญอรุณรักษา ครับ
ส.จ.สำเริง บุญอรุณรักษำ
เรี ย นท่ า นประธานสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครปฐม ที่ เ คารพ ท่ า นรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้ง ๒ ท่าน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
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ท่านเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านท่านวิเชียร ร่อนอบ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดอนยายหอม
ท่ า นธวั ฒ น์ ชั ย ศุ ภ มงคลชั ย ศิ ริ รองนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลดอนยายหอม ท่ า นวิ จิ ต ร
เที่ยงตรง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบลดอนยายหอม ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลดอนยายหอม กระผมนายสาเริง บุญอรุณรักษา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๔ อาเภอสามพราน ต้อ งขอขอบคุ ณท่า นนายกองตรี พเยาว์ เนีย ะแก้ ว
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ที่ได้อนุมัติโครงการจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อน คสล. ซอยเปโตร ๑
เลียบคลองนา หมู่ที่ ๖ ตาบลท่าข้าม อาเภอสามพราน ด้วยงบประมาณ ๒,๒๔๔,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็น
จุดที่จะต้องขยายออกเพื่อที่จะทาให้การจราจรไม่ติดขัด กระผมขอเป็นตัวแทนพี่ น้องประชาชนชาว
ตาบลท่ าข้ าม ขอขอบคุณท่านนายกองตรี พเยาว์ เนีย ะแก้ว นายกองค์ก ารบริ หารส่ วนจัง หวั ด
นครปฐม คณะผู้ บริห าร ข้าราชการองค์ก ารบริ หารส่ วนจั งหวัด นครปฐม พร้อมด้วยสมาชิ กสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ทุกท่านนะครับ
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครปฐม
ขอบคุณ ท่ าน ส.จ.ส าเริง บุ ญอรุณรักษา ครับ มีส มาชิก สภาองค์ก ารบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม ท่านใดมีเรื่องอื่นๆ จะอภิ ปรายไหมครับเชิญครั บ มีไหมครับ ไม่มีนะครับถ้าไม่มี
ผมขอขอบคุณ ท่านนายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เพื่อน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครปฐม ทุกท่าน คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านวิเชียร ร่อนอบ นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลดอนยายหอม ท่านธวัฒน์ชัย ศุภมงคลชัยศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลดอนยายหอม
ท่านวิจิตร เที่ยงตรง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบลดอนยายหอม ท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนยายหอมพร้อมทั้งผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม ทุกท่าน ที่ทาให้การประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ในวันนี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดีทุกประการขอขอบพระคุณมากครับ
ผมขอเลิกประชุมครับ
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เลิกประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

