(สำเนำ)
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครปฐม
สมัยสำมัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๖
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖
ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครปฐม
วันที่ ๑๖ กันยำยน ๒๕๕๖ เวลำ ๑๓.๓๐ น.
…………………………
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.
๑๔.

พ.ต.ท.ชาญ
นายสมพงษ์
นายธงชัย
นายสุเทพ
นายสุรพงศ์
นายสมศักดิ์
นายอภินันท์
นายแมน
นายสมนึก
นายสมชาย
นายมะเนตร
นายสาเริง
นายจักรกฤษณ์
นายสุรชัย

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

๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.

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.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

นายกองตรี พเยาว์
นายวิวัฒน์
นายกิติ
นายประวัติ
นางสาวณัฏฐภัทร์
นางรัชนี
นางศิรินทร์สิยา
นายเทียมจิตร
นางนิลุบล
นายณรงค์

เนียะแก้ว
นันทวรากร
วัตรเอก
หิรัญ
ปานรักษา
สุริยาวงษ์
สะสมทรัพย์
ฉิ่งทองคา
เดชเกตุ
มั่นศรีจันทร์

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
นางสาวสุริยงค์
นางอาไพ
นางสาวสลิตตา
นายธีรศานต์
นางสาวชุติมณฑน์
นางอรอุมา
นางสาวสุภาวดี
นางสาวเสาวลักษณ์
นางสาวผกาทิพย์
นางสาวอรุณศรี
นางวิระตา
นางสาวศิราพร
นางสาวเพ็ญนภา
นางสาวบุหงา

ทรัพย์วุฒิเลิศ
ลี้เจริญ
ทวีนุช
อ่าหนองโพ
ภู่สกุล
วรรณา
ศรีชาหลวง
ปัญญาเลิศ
เพิ่มนาม
นิลหยก
มีเนตรขา
ฉันธรอาภรณ์
บริสุทธิ์
สุธาทรัพย์
เก้าลิ้ม
แสงนิ่ม
นวลจันทร์
อานาจวสุสิน
มะหะหมัด
สุวรรณเอี่ยม
ศรีสรรพางค์
ธงชัย

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
หัวหน้าสานักปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กองกิจการ
สภา อบจ./เจ้าหน้าที่รักษาความสงบฯ
ผูอ้ านวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล
หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการกีฬาและการท่องเที่ยว
รก.ในตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
รก.ในตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงิน
รก.ในตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายกิจการสภา อบจ.
รก.ในตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายการประชุม/จนท.รักษาความสงบฯ
รก.ในตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
รก.ในตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
รก.ในตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายการบริหารการศึกษา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๗ว
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๖ว
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๕
เสมียนพนักงาน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

๓

๓๓. นางสาวจุฑามาศ
๓๔. นางสาวนุชนารถ
๓๕. นางสาวปานทิพย์

โพธิ์ศรีเจริญ
สุขสาราญ
สุขสวัสดิ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประชำชนผู้เข้ำร่วมรับฟังกำรประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.

นายณัฐวัฒน์
นายประสิทธิ์
นายปัญญา
นายวีระกิตติ์
นายสยาม
นายเปรม
นางสาวทิพวรรณ
นายสุภาพ
นายสมบูรณ์
นายประพันธ์
นายสมปอง
นายสุวัจชัย
นายสมจิต
นายบุญสม
นายชลอ
นายสิทธิพงษ์
นายสมศักดิ์
นายอาทิตย์
นายสมบูรณ์
นางสาวกัญณัฏฐ์
นางวริศา
นายกฤตภาที

ชั้นอินทร์งาม
การดาริห์
เพ่งนาเลน
ชั้นอินทร์งาม
แจ่มกระจ่าง
นรารัตน์
บรรเลง
ภิรมย์พูล
สาเพิ่มทรัพย์
หว่างดอนไพร
ศรีประมงค์
เกียรติสกุลทอง
สมบุญเก่า
ศรีแสงทรัพย์
สามงามตัน
ไทรแก้ว
เชื้อปั้นหลวง
สามบุญศรี
ทองขาว
วชิรโชติพันธ์
ทองสงค์
สุวรรณเสริม

นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางระกา
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบางระกา
กานันตาบลบางระกา
สารวัตรกานันตาบลบางระกา
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนราภิรมย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนราภิรมย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลนราภิรมย์
ผู้ใหญ่บ้านตาบลนราภิรมย์
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม่วง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม่วง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม่วง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสระพัฒนา
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางภาษี
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบางภาษี
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ ตาบลสามง่าม
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ ตาบลสามง่าม
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ ตาบลสามง่าม
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ ตาบลลาลูกบัว
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ ตาบลลาลูกบัว
นักข่าวเคเบิ้ลทีวี
นักข่าวหนังสือพิมพ์นครปฐมนิวส์
นักข่าวหนังสือพิมพ์พลังชน

เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มาครบองค์ประชุมแล้ว
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

๔

เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม ท่านที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านเลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการประจาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนคปฐม และท่าน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน บัดนี้ เวลา ๑๓.๓๐ น. ผมขอ
ดาเนิน การประชุม สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๖
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ ณ บัดนี้ ขอให้การประชุมครั้งนี้ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์
ที่กาหนดไว้ทุกประการ ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๑ ครับ

ระเบียบวำระที่ ๑

เรื่องที่ประธำนแจ้งให้ทรำบ

เรื่องที่แจ้งให้ทราบในวันนี้ ไม่มีนะครับ ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๒ ครับ

ระเบียบวำระที่ ๒ เรื่อง รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
นครปฐม สมัยสำมัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมือ่ วันที่ ๑๙
สิงหำคม ๒๕๕๖
ต่อไปเป็นการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ นะครับ
ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ทุกท่าน ช่วยกันตรวจดูทีละหน้านะครับ ว่ามี
ถ้อยคาหรือข้อความใดที่ต้องการจะขอแก้ไขเพิ่มเติม 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 และหน้าที่ ๑๓ ครบทั้ง ๑๓ หน้า แล้วนะครับ ผมขอถามมติที่ประชุม สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ขอให้ยกมือขึ้น
ด้วยครับ ขอบคุณครับ สมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านใดไม่รับรองรายงาน
การประชุมดังกล่าวครับ มีไหมครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติให้รับรองรายงานการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ แล้วนะครับ ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๓ ครับ
ระเบียบวำระที่ ๓ ญัตติร่ำงข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๖ พิจำรณำวำระที่ ๑ ขั้นรับหลักกำร
ขอเชิญท่านนายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ครับ

๕

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครปฐม
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริ หารส่วนจังหวัดนครปฐม ที่เคารพ ท่านรอง
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
ท่านณัฐวัฒน์ ชั้นอินทร์งาม นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางระกา สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลบางระกา ผู้นาท้องที่ตาบลบางระกา ท่านสยาม แจ่มกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลนราภิ รมย์ สมาชิก สภาองค์ การบริ หารส่ว นตาบลนราภิ รมย์ ผู้น าท้อ งที่ต าบลนราภิรมย์
หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตาบลนราภิรมย์ ท่านสมบูรณ์ สาเพิ่มทรัพย์ นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลห้วยม่วง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม่วง ท่านสุวัจชัย เกียรติสกุลทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสระพัฒนา ท่านสมจิต สมบุญเก่า นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
บางภาษี ท่านบุญสม ศรีแสงทรัพย์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบางภาษี ผู้นาท้องที่
ต าบลสามง่ า ม และต าบลล าลู ก บั ว ตลอดจนประชาชนผู ้เ ข้า ร่ว มรั บฟั งการประชุ ม ทุ กท่ าน
กระผมนายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ด้วยองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้ดาเนินการจัดทาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เนื่ อ งจากมี ร ายรั บ เพิ่ ม ขึ้ น จากที่ ไ ด้ ป ระมาณการไว้
ทาให้ มี ค วามจ าเป็ น ต้อ งตั้ ง งบประมาณรายจ่ า ยเพิ่ ม เติ ม โดยที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ก ารบริห าร
ส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๒) มาตรา ๕๙ บัญญัติว่า
“ถ้ า ในปี ใ ดจ านวนเงิ น ที่ ไ ด้ อ นุ มั ติ ไ ว้ ต ามข้ อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ
ไม่ พ อส าหรั บ การใช้ จ่ า ยประจ าปี หรื อ มี ค วามจ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งตั้ ง งบประมาณรายจ่ า ยขึ้ น ใหม่
ในระหว่างปี ให้ทาเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม”
ต า ม ที่ ส ภ า อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น จั ง ห วั ด น ค ร ป ฐ ม ได้พิจ ารณาอนุมัติ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไปแล้วนั้น
บั ด นี้ ป รากฏว่ า องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครปฐม มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งตั้ ง
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีรายรับบางประเภทเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับองค์การบริหาร
ส่ ว นจั ง หวั ด นครปฐม มี ร ายรั บ เกิ น ยอดรวมทั้ ง สิ้ น ของประมาณการรายรั บ เป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น
๑๔๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท ทาให้มีค วามจาเป็น ต้อ งตั้ง งบประมาณรายจ่า ยเพิ่ม เติม ฉบับ ที่ ๑
เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

๖

หลักการ
ด้ำนบริหำรทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ด้ำนกำรเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการเกษตร
ด้ำนกำรดำเนินงำนอื่น
แผนงานงบกลาง

ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม

รวมทั้งสิ้น

ยอดรวม

๑,๕๘๐,๐๐๐
๑,๕๘๐,๐๐๐
๕๗,๙๒๖,๐๐๐
๔๕,๙๙๘,๐๐๐
๑๑,๘๓๐,๐๐๐
๙๘,๐๐๐
๘๗,๐๑๒,๐๐๐
๗๒,๒๕๓,๐๐๐
๑๔,๗๕๙,๐๐๐
๑,๔๘๒,๐๐๐
๑,๔๘๒,๐๐๐

บำท
บาท
บำท
บาท
บาท
บาท
บำท
บาท
บาท
บำท
บาท

๑๔๘,๐๐๐,๐๐๐ บำท

รายละเอียดปรากฏอยู่ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมฯ หน้าที่ ๔
ฉะนั้น จึงขอเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครปฐม
ครับ ขอบคุณท่านนายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม ครับ เชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม อ่านระเบียบด้วยครับ
เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครปฐม
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
ข้อ ๔๕ วรรคสาม กาหนดว่า “ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะพิจารณาสาม
วาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้กาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติไว้
ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่น มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น”
ข้อ ๔๗ วรรคหนึ่ง กาหนดว่า “ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง
ให้ที่ประชุ มสภาท้อ งถิ่ น ปรึกษาในหลัก การแห่งร่ างข้อ บัญ ญัติ และลงมติ ว่า จะรับ หลั กการแห่ ง
ร่างข้อบั ญญั ตินั้น หรือ ไม่ หากมี สมาชิก สภาท้อ งถิ่ น ประสงค์จะอภิป ราย ห้ ามไม่ใ ห้ลงมติก่ อนที่
สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว”

๗

ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครปฐม
ครั บ ตามที่ ท่ า นนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครปฐม ได้ เ สนอ ญั ต ติ ร่ า ง
ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ พิจารณา
วาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม แห่งนี้พิจารณา มีสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านใดจะอภิปรายไหมครับ เชิญท่าน ส.จ.อภินันท์ ศิริรังษี
ครับ
ส.จ.อภินันท์ ศิริรังษี
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ที่เคารพ ท่านรองประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครปฐม ท่านนายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านที่ปรึกษานายกองค์การ
บริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครปฐม ท่ า นเลขานุ ก ารนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั 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 ท่ า นณั ฐ วั ฒ น์
ชั้นอินทร์งาม นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางระกา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
บางระกา ผู้นาท้องที่ตาบลบางระกา ท่านสยาม แจ่มกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
นราภิ ร มย์ สมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลนราภิ ร มย์ ผู้ น าท้ อ งที่ ต าบลนราภิ ร มย์
หั ว หน้ า ส่ ว นราชการองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลนราภิ ร มย์ ท่ า นสมบู ร ณ์ สาเพิ่ ม ทรั พ ย์
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม่วง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม่วง ท่านสุวัจชัย
เกียรติสกุลทอง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสระพัฒนา ท่านสมจิต สมบุญเก่า นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลบางภาษี ท่านบุญสม ศรีแสงทรัพย์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
บางภาษี ผู้ น าท้ อ งที่ ต าบลสามง่ าม และต าบลล าลู ก บั ว ตลอดจนประชาชนผู ้เ ข้า ร่ว มรั บฟั ง
การประชุม ทุกท่าน กระผมนายอภินันท์ ศิริรังษี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เขตเลือกตั้งที่ ๘ อาเภอเมืองนครปฐม ตามที่ท่านนายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เสนอญัตติญัตติร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่
๑ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งบประมาณจานวน ๑๔๘,๐๐๐,๐๐๐ บาทนั้น ซึ่งวันนี้เป็น
วัน ที่ ๑๖ กัน ยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็ น ช่ วงเข้ าสู่ ป ลายปี งบประมาณแล้ ว กระผมต้อ งขอชื่ น ชม
ท่านนายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ซึ่งท่านได้จัดทา
ร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม เพื่อให้เงินงบประมาณนั้น ไม่ตกเป็นเงินสะสม
โดยเฉพาะเงิน ๑๔๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นความสามารถของคณะผู้บริหาร ที่บริหารงบประมาณไม่ให้งบประมาณตกไป
แต่นามาดาเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครปฐม กระผมในฐานะที่
เป็นตัวแทนสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ขอขอบคุณไปยังท่านประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ผ่านไปยังท่านนายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ

๘

ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครปฐม
ขอบคุณ ท่าน ส.จ.อภินันท์ ศิริรังษี ครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ
เชิญท่าน ส.จ.เสฐียรพงษ์ รัตนภิรมย์
ส.จ.เสฐียรพงษ์ รัตนภิรมย์
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ที่เคารพ ท่านรองประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครปฐม ท่านนายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านที่ปรึกษานายกองค์การ
บริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครปฐม ท่ า นเลขานุ ก ารนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั 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 ท่ า นณั ฐ วั ฒ น์
ชั้นอินทร์งาม นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางระกา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
บางระกา ผู้นาท้องที่ตาบลบางระกา ท่านสยาม แจ่มกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
นราภิ ร มย์ สมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลนราภิ ร มย์ ผู้ น าท้ อ งที่ ต าบลนราภิ ร มย์
หั ว หน้ า ส่ ว นราชการองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลนราภิ ร มย์ ท่ า นสมบู ร ณ์ สาเพิ่ ม ทรั พ ย์
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม่วง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม่วง ท่านสุวัจชัย
เกียรติสกุลทอง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสระพัฒนา ท่านสมจิต สมบุญเก่า นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลบางภาษี ท่านบุญสม ศรีแสงทรัพย์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
บางภาษี ผู้ น าท้ อ งที่ ต าบลสามง่ าม และต าบลล าลู ก บั ว ตลอดจนประชาชนผู ้เ ข้า ร่ว มรั บฟั ง
การประชุม ทุกท่าน กระผมนายเสฐียรพงษ์ รัตนภิรมย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม เขตเลือกตั้ งที่ ๓ อาเภอบางเลน ตามที่นายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้แถลงร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในวันนี้นั้นกระผมได้ศึกษาและตรวจสอบงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม ที่ท่านนายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจัง หวัดนครปฐม ได้ตั้ง
งบประมาณไว้ถือได้ว่าท่านมีวิสัยทัศน์ที่กว้างขวาง คือสามารถนางบประมาณที่ได้จากการจัด เก็บ
ภาษีมาบริหารให้เกิดประโยชน์ไม่ยอมให้ตกหล่น และนางบประมาณที่ได้มาพัฒนาจังหวัดนครปฐม
โครงการที่ท่านได้จัดสรรไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานการศึกษา และโครงการอืน่ ๆ
ถือว่าเป็นโครงการที่สาคั ญอย่างยิ่งนะครับ แม้แ ต่แผนงานการเกษตรนั้นนะครับ ท่านก็ไม่ไ ด้
นิ่งนอนใจ ท่านได้ตั้งงบประมาณไว้ ถึง ๑๔,๗๕๙,๐๐๐ บาท เพื่อช่วยเกษตรกรที่ยังลาบากเพื่อ
คุ ณ ชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น เพราะฉะนั้ น วั น นี้ ใ นนามของสมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครปฐม
เขตเลื อ กตั้ ง ที่ ๓ อ าเภอบางเลน ต้ อ งกราบขอบพระคุ ณ ท่ า นนายกองตรี พเยาว์ เนี ย ะแก้ ว
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เป็น อย่างยิ่งนะครับ ที่ท่านได้เล็งเห็นถึงความสาคัญ
เกี่ยวกับสะพาน จึงได้ตั้งงบประมาณก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองสว่างอารมณ์
หมู่ที่ ๖ ตาบลนราภิรมย์ อาเภอบางเลน ซึ่งเดิมทีเป็น สะพานแคบ รถที่สัญจรไปมาไม่สามารถ

๙

วิ่งสวนทางกันได้ ซึ่งประกอบกับ เทศกาลตรุษ จีนประมาณวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ นั้ น
วัดสว่างอารมณ์ ตาบลนราภิรมย์ จะทาการฝังลูกนิมิต ดังนั้นเมื่อสะพานแห่งนี้ได้ก่อสร้างขยายแล้ว
จะทาให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่พี่น้องประชาชนทั้งในตาบลนราภิรมย์ และตาบลใกล้เคียง ซึ่งก็คือ
ตาบลบางแก้วฟ้า ตาบลลาพญา ตาบลบางระกา ตาบลขุนศรี หรือแม้กระทั่งตาบลไทรใหญ่ อาเภอ
ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ก็ได้รับประโยชน์กันทุกคน ซึ่งสะพานแห่งนี้จะเป็นสะพานหลักของพี่น้อง
ประชาชนชาวตาบลนราภิรมย์ ที่สามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับ
โครงการที่ท่านดาเนินการมีประโยชน์สูงสุดทั้งนั้น นะครับ ไม่ว่าจะลาบากแค่ไหน
ท่านก็ ยินดี ที่จะดาเนิ นการอนุ มัติให้ เช่น โครงการก่อ สร้า งถนนลาดยางแอสฟั ลท์ติ กคอนกรีต
สายหมู่ที่ ๒ ตาบลนราภิรมย์ เชื่อมต่อหมู่ที่ ๕ ตาบลบางระกา อาเภอบางเลน, โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ ๒ ตาบลบางระกา อาเภอบางเลน เชื่อมต่อตาบล
บางแก้วฟ้า อาเภอนครชัยศรี แต่ท่านก็ยังเมตตาอนุมัติโครงการนะครับ รวมไปถึงโครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองไทรงาม หมู่ที่ ๑๕ ตาบลบางปลา เชื่อมต่อ
หมู่ที่ ๙ ตาบลดอนตูม อาเภอบางเลน ท่านก็จัดสรรงบประมาณไปให้ และได้จัดสรรงบประมาณ
ไปยั งตาบลหิ นมูล ด้วยนะครับ เพราะฉะนั้ นวัน นี้ กระผมในนามของสมาชิ กสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐม เขตอาเภอบางเลน ขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ทุกท่าน เห็นชอบกับงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมฉบับนี้ เพื่อที่จะได้พิจารณาวาระที่ ๒ และวาระที่
๓ ต่อไปนะครับ ขอบคุณมากครับ
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครปฐม
ขอบคุณ ท่า น ส.จ.เสฐีย รพงษ์ รัต นภิร มย์ ค รับ มีส มาชิก ท่า นใดจะอภิป ราย
อีก ไหมครับ มีไหมครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีกระผม จะขอถามมติที่ประชุมเลยนะครับ สมาชิกสภา
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครปฐม ท่ านใด มี มติ เห็ นชอบให้ รั บหลั กการแห่ งร่ างข้ อบั ญญั ติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามที่ท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ได้เสนอมา โปรดยกมือขึ้นด้วยครับ ขอบคุณครับ สมาชิก สภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านใดไม่เห็นชอบครับ มีไหมครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มี ถือว่าสภาองค์การ
บริ ห ารส่ว นจั ง หวั ด นครปฐม แห่ งนี้ มี มติ เห็นชอบ ให้ รั บหลั กการแห่ งร่ างข้ อบั ญญั ติ งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วนะครับ เชิญท่านเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม อ่านระเบียบด้วยครับ
เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครปฐม
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
ข้อ ๔๙ วรรคหนึ่ง กาหนดว่า “ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่ง
ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้น ไปให้คณะกรรมการ

๑๐

แปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและที่ประชุมสภาท้องถิ่น จะต้องกาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติ
ต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย”
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครปฐม
ครับ ขอบคุณท่ านเลขานุ ก ารสภาองค์ ก ารบริห ารส่ว นจั งหวั ด นครปฐม มากครับ
ดังนั้นในการพิจารณาวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เสนอด้วยนะครับ ว่าจะให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ดาเนินการแปรญัตติในวันที่เท่าใด
เวลาใด ณ ที่แห่งไหน แต่ทั้งนี้การกาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติต้องมีไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง
นะครั บ ขอเชิ ญท่ านสมาชิ ก สภาองค์ การบริ หารส่ วนจั งหวั ดนครปฐม เสนอด้ วยนะครั บ เชิ ญ ท่ าน
ส.จ.บัณฑิต เล้าอรุณ ครับ
ส.จ.บัณฑิต เล้ำอรุณ
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านนายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม ท่านเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่ว นจัง หวัดนครปฐม ผู้ทรงเกีย รติ ทุกท่ าน ท่ านณัฐวัฒ น์ ชั้ นอิน ทร์ง าม นายกองค์การ
บริห ารส่ว นต าบลบางระก า สมาชิ กสภาองค์ก ารบริห ารส่ว นต าบลบางระก า ผู้น าท้ องที่ต าบล
บางระกา ท่านสยาม แจ่มกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนราภิรมย์ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลนราภิรมย์ ผู้ นาท้องที่ตาบลนราภิรมย์ หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วน
ตาบลนราภิรมย์ ท่านสมบูรณ์ สาเพิ่มทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม่วง สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม่วง ท่านสุวัจชัย เกียรติสกุลทอง นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
สระพั ฒ นา ท่ า นสมจิ ต สมบุ ญ เก่ า นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบางภาษี ท่ า นบุ ญ สม
ศรีแสงทรัพย์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบางภาษี ผู้นาท้องที่ตาบลสามง่าม และตาบล
ลาลู กบัว ตลอดจนประชาชนผู ้เข้า ร่ว มรับฟังการประชุม ทุกท่าน กระผมนายบั ณฑิต เล้าอรุณ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๔ อาเภอกาแพงแสน กระผมขอเสนอ
ให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ดาเนินการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๔๐ น. ในวันที่ ๑๖ กันยายน
๒๕๕๖ ถึงเวลา ๑๓.๔๐ น. ของวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น ๓ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐม ครับ
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครปฐม
ขอขอบคุณท่าน ส.จ.บั ณฑิต เล้าอรุณ มากครับ ขอผู้ รับรองด้วยครับ มีผู้ รับรอง
ถูกต้องนะครับ มีสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีก

๑๑

ไหมครั บ ไม่ มี น ะครั บ ถ้ า ไม่ มี ถื อ ว่ า สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครปฐม แห่ ง นี้ มี ม ติ ใ ห้
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ดาเนินการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติตั้งแต่ เวลา ๑๓.๔๐ น.
ในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ ถึงเวลา ๑๓.๔๐ น. ของวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมเล็ก
ชั้น ๓ องค์ การบริหารส่วนจังหวั ดนครปฐม แล้ วนะครับ สมาชิ ก สภาองค์ก ารบริหารส่วนจั งหวั ด
นครปฐม ท่านใดมีความประสงค์ที่จะขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ขอเชิญที่ห้องประชุมเล็ก ชั้น ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ได้ตั้งแต่ เวลา ๑๓.๔๐ น. ของวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ นี้เป็นต้นไป
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ประกอบด้วย
๑. ท่านวินัย
วิจิตรโสภณ
ประธานกรรมการ
๒. ท่านบัญชา
บุญวงษ์
กรรมการ
๓. ท่านแมน
มุ้ยมี
กรรมการ
๔. ท่านปิติพงษ์
ไทยโพธิ์ศรี
กรรมการ
๕. ท่านบุญส่ง
นัดสูงวงศ์
กรรมการและเลขานุการ
ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ทาหน้าที่ เวลา ๑๓.๔๐ น. ด้วยนะครับ ครับ ต่อไป
เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๔
ระเบียบวำระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ
มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านใด มีเรื่องอื่นๆ จะอภิปรายไหมครับ
มีไหมครับ เชิญท่าน ส.จ.สุรชัย อนุตธโต ครับ
ส.จ.สุรชัย อนุตธโต
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ที่เคารพ ท่านรองประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านนายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านที่ปรึกษานายกองค์การ
บริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครปฐม ท่ า นเลขานุ ก ารนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด น ครปฐม
และสมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครปฐม ผู้ ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ า น ท่ า นณั ฐ วั ฒ น์
ชั้นอินทร์งาม นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางระกา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
บางระกา ผู้นาท้องที่ตาบลบางระกา ท่านสยาม แจ่มกระจ่าง นายกองค์ การบริหารส่วนตาบล
นราภิ ร มย์ สมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลนราภิ ร มย์ ผู้ น าท้ อ งที่ ต าบลนราภิ ร มย์
หั ว หน้ า ส่ ว นราชการองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลนราภิ ร มย์ ท่ า นสมบู ร ณ์ สาเพิ่ ม ทรั พ ย์
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม่วง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม่วง ท่านสุวัจชัย
เกียรติสกุลทอง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสระพัฒนา ท่านสมจิต สมบุญเก่า นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลบางภาษี ท่านบุญสม ศรีแสงทรัพย์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
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บางภาษี ผู้ น าท้ อ งที่ ต าบลสามง่ าม และต าบลล าลู ก บั ว ตลอดจนประชาชนผู ้เ ข้า ร่ว มรั บฟั ง
การประชุ ม ทุ กท่ าน กระผมนายสุ รชั ย อนุ ตธโต สมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นนครปฐม
เขตเลือกตั้งที่ ๖ อาเภอสามพราน อันดับแรกกระผมขออนุญาตขอบคุณท่านสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ผ่านไปยังท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม ที่สมาชิกทุกท่านได้สนับสนุนเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ฉบับที่ ๑ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยพร้อมเพรียงกัน
กระผมต้องขอขอบคุณในนามของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครปฐมทุกท่าน
ที่ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้ผ่านร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ นะครับ และก็ขอกราบขอบพระคุณ
ท่ า นนายกองตรี พเยาว์ เนี ย ะแก้ ว นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครปฐม ที่ ไ ด้ จั ด สรร
งบประมาณ รวมทั้งคณะผู้บริหารทุ กท่าน หัวหน้า ส่วนราชการทุก ท่ าน ที่ไ ด้ร่วมใจกันทางาน
เพื่ อ ความเป็ น อยู่ ที่ ดี ข องพี่ น้ อ งประชาชนชาวจั ง หวั ด นครปฐม ที่ ไ ด้ ตั้ ง งบประมาณเพิ่ ม เติ ม
ที่ค รอบคลุ ม ไว้ ห ลายๆ ด้ าน ไม่ ว่ าจะเป็น ด้ า นการศึ กษา หรื อ ว่ า ด้า นงบประมาณการก่ อ สร้าง
เพื่ออานวยความสะดวกสร้างสาธารณูปโภค ให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครปฐมของเรา
ซึ่ง ถือ ว่า นายกองตรี พเยาว์ เนีย ะแก้ว นายกองค์ก ารบริห ารส่วนจัง หวัด นครปฐม ได้ เป็น ผู้ที่มี
วิสัยทัศน์กว้างไกลนะครับ
กระผมในนามของพี่น้องประชาชนชาวอาเภอสามพรานทุกๆ ตาบล พร้อมทั้งสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมทุกท่าน ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านได้อนุมัติ
โครงการเป็นโครงการก่อสร้างถนน ๒ เส้นด้วยกัน ซึ่งเป็นถนนสายหลักที่ใช้ในการดาเนินชีวิตของ
พี่น้องประชาชนชาวอาเภอสามพราน ถนนสายแรกที่ ท่านได้อ นุมัติคื อ โครงการก่อ สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายสมเด็จย่า หมู่ที่ ๕ ตาบลทรงคนอง เชื่อมต่อตาบลบางเตย อาเภอสามพราน
ซึ่งถนนเส้นนี้มีประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการก่อสร้างถนนสายนี้อย่างมากมาย นอกจากพี่น้อง
ประชาชนชาวตาบลทรงคนองและพี่น้องประชาชนชาวตาบลบางเตยที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว พี่น้อง
ประชาชนชาวตาบลท่าตลาดพร้อมด้วยพี่น้องประชาชนชาวตาบลหอมเกร็ด อีกทั้งตาบลใกล้เคียง
ประมาณ ๕ ต าบลด้ ว ยกั น ได้ ใช้ ป ระโยชน์ จ ากถนนสายนี้ ด้ ว ยกั น ทั้ ง สิ้ น นะครั บ ซึ่ ง ถนนสายนี้
ใช้งบประมาณการก่อสร้างเกือบสิบล้ านบาทนะครับ ถนนสายนี้นอกจากจะใช้สัญจรไปมาแล้ ว
ยังใช้ในการขนส่งบรรทุกพืชพันธุ์ทางการเกษตรอีกด้วย แล้วที่สาคัญที่สุดคือถ้าเกิดอุทกภัยขึ้นมา
ถนนสายนี้ก็ได้ยกระดับให้สูงขึ้น ทาให้พี่น้องประชาชนในย่านนั้น ยังมีโอกาสใช้ถนนเส้นนี้ในการ
สัญจรไปมาเมื่อเกิดเหตุอุทกภัยน้าท่วม ในปี พุทธศักราช ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา ถนนเส้นนี้เป็นถนนเส้น
หลั ก ซึ่ ง ถื อ ว่ า ได้ ป ระโยชน์ ทั้ ง ในด้ า นการขนส่ ง ทั้ ง ประโยชน์ ใ นด้ า นท าเป็ น เขื่ อ นก็ ไ ด้ น ะครั บ
เพราะสามารถกั้นน้าได้ เพราะฉะนั้นกระผมในนามของประชาชนชาวอาเภอสามพราน ขอกราบ
ขอบคุณ สมาชิก สภาองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด นครปฐม ผู ้ท รงเกีย รติ ทุก ท่า น อีก ครั้ง หนึ ่ง
และขอกราบขอบพระคุณท่านนายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวั ด
นครปฐม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน อีกครั้งนะครับ ของคุณมากครับ
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ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครปฐม
มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านใด มีเรื่องอื่นๆ จะอภิปรายไหมครับ
มีไหมครับ เชิญท่านนายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ครับ
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครปฐม
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ที่เคารพ ท่านรองประธาน
สภาองค์ ก ารบริห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครปฐม ท่ า นรองนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครปฐม
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
ท่านณัฐวัฒน์ ชั้นอินทร์งาม นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางระกา สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลบางระกา ผู้นาท้องที่ตาบลบางระกา ท่านสยาม แจ่มกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลนราภิ รมย์ สมาชิก สภาองค์ การบริ หารส่ว นตาบลนราภิ รมย์ ผู้น าท้อ งที่ต าบลนราภิรมย์
หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตาบลนราภิรมย์ ท่านสมบูรณ์ สาเพิ่มทรัพย์ นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลห้วยม่วง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม่วง ท่านสุวัจชัย เกียรติสกุลทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสระพัฒนา ท่านสมจิต สมบุญเก่า นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
บางภาษี ท่านบุญสม ศรีแสงทรัพย์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบางภาษี ผู้นาท้องที่
ต าบลสามง่ า ม และต าบลล าลู ก บั ว ตลอดจนประชาชนผู ้เ ข้า ร่ว มรั บฟั งการประชุ ม ทุ กท่ าน
กระผมนายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ขอกราบขอบคุณ
ท่านสมาชิ ก สภาองค์ก ารบริห ารส่ว นจั งหวัด นครปฐม ผู้ทรงเกี ยรติ ทุกท่ าน ที่ ท่า นได้เล็ง เห็ น ถึ ง
ประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครปฐมโดยส่วนรวม ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐมได้จัดทาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๖ ซึ่ ง รายรั บ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น จากที่ ไ ด้ ป ระมาณการไว้ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครปฐมได้
ดาเนินการเป็นประจาทุกปี ซึ่งตรงนี้ต้องขอยกย่องหน่วยงานราชการในการดาเนินงานในเรื่องของ
รายรั บ ซึ่ งจะต้อ งรายงานให้ กับ คณะผู้ บริ ห ารทราบทุ ก วัน ว่ ามี ร ายรั บเข้ ามาเท่ าไหร่ เราจะได้
ประมาณการได้ถูกว่าก่อนสิน้ ปีงบประมาณ เราจะมีงบประมาณเท่าไหร่
การจัดทาร่างข้อบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ นั้น ถ้าเราไม่ได้ประมาณการ
ไว้ตั้งแต่ ๖ เดือนที่แล้ว ทุกปีที่ผ่านมาเราก็ไม่สามารถดาเนินการได้ทัน พร้อมทั้งตัดยอดของเดือน
สิงหาคม แต่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมของเรา มีศักยภาพในการทางานก็คือในส่วนของ
ราชการ ตั้งแต่ท่านปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านรองปลัด องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม ผู้อานวยการกองแต่ละกองจะมีหน้าที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐมจะดาเนินการตัดงบประมาณต้นเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ และยังเหลืองวดสุดท้ายของ
กลางเดือนกันยายน เป็นจานวนเงิน ๑๔๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อไม่ให้ตกไปเป็นเงินสะสม เราก็
บริหารเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์จากเงินภาษีของพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่
จะมากได้ เราใช้ วิ ธี ก ระจายงบประมาณโดยโครงสร้ า งพื้ น ฐานที่ ทางกองแผนและงบประมาณ
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ได้ดาเนินการจัดโครงการอยู่ในแผน ๓ ปี โดยมีผู้นาท้องถิ่นได้ส่งโครงการเข้ามา หรือที่ทางองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้ทาหนังสือแจ้งไปยังผู้นาท้องถิ่นทั้งหลายถ้าไม่ได้อยู่ในแผนของเรา
เราก็ไม่สามารถดาเนินการรองรับไว้ได้
โครงการต่างๆ ทั้ง ๗ อาเภอ ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สามารถไปดู ไ ด้ ว่ าในร่างข้ อ บัญ ญั ติ งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี ทุก ปี หรื อ งบประมาณรายจ่ าย
เพิ่มเติม เราใช้สัดส่วนของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นหลัก ๓๐ เขตพื้นที่ แต่ละพื้นที่
แต่ละอาเภอ หลักก็คือเราใช้จานวนประชากรเป็นหลัก แล้วเรากระจายไปทั้ง ๗ อาเภอ อาเภอไหน
ที่มีความเดือดร้อนมากเราก็จัดสรรเข้าไป การจัดงบประมาณนั้น กระผมยืนยันต่อท่านประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมต่อหน้าผู้นาท้องถิ่น ทุกปีที่เราดาเนินการมีความเป็นธรรมมาก
ที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้ โดยเราใช้ สมาชิกสภาองค์ก ารบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมเป็นหลั ก
เมื่อเขตพื้นที่ใดเกิดความเดือดร้อน ก็ให้นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตาบล สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตาบล ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ท่านกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ร้องขอมาทางท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดก็จะรับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่ของตนเอง เข้ามาสู่กระบวนการในเรื่องของการ
จัดทาแผนให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทางคณะผู้บริหารก็ดี เราก็จัดกระบวนการเข้าไปใน
แผนตามที่กรอบกระทรวงมหาดไทยได้กาหนดไว้ แต่ถ้าโครงการที่ไม่อยู่ในแผนขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เราก็พยายามหาทุกวิถีทางที่จะใส่เข้าไปในแผน แต่ในบางกรณีเป็นเรื่องที่ต้องเห็นใจใน
ส่วนราชการ ซึ่งลาบากมากในการจัดทาแผน เราต้องมีคณะกรรมการระดับจังหวัด อนุกรรมการ
เราประชุมแผนปีหนึ่ง ไม่ต่ากว่า ๑๕ ครั้ง กระทรวงเป็นผู้กาหนดขั้นตอนให้เราปฏิบัติ มีขั้นตอน
ยุ่งยากกว่าเดิมมาก
เรียนฝากท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ไปยังผู้นาท้องถิ่นว่า
ขอให้ส่งแผนของท่านเข้ามายังองค์การบริหารส่วนจังหวัด ถ้าไม่ส่งเข้ามาเราก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหา
ได้ ทั้งๆ ที่เป็นความเดือดร้อนของประชาชน ความผิดพลาดเกิดจากการที่ผู้นาท้องถิ่นที่ไม่ส่งแผน
เข้ามา สิ่งใดที่เป็นปัญหาของประชาชนท่านสามารถคิดก่อนล่วงหน้าได้เลย แล้วส่งเข้ามาบรรจุใน
แผนฯ ถ้าอยู่ในแผนฯ เราสามารถดึงโครงการมาจัดทาได้เลย
เรียนฝากท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สื่อสารไปยังผู้นาเทศบาล
และองค์การบริหารส่วนตาบล ที่ไม่ได้ส่งแผนเข้ามาแต่พอถึงเวลาก็จะเอาโครงการ ทางองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ก็ต้องการที่จะดาเนินการให้แต่ก็ไม่สามารถดาเนินการได้ เพราะว่ามัน
ผิดตามขั้นตอนระเบียบกระทรวงมหาดไทยได้ กาหนดหลักเกณฑ์ให้เราดาเนินการ ซึ่งระเบียบแผนฯ
ใหม่ ก็ได้แจ้งเวียนมาได้สองสัปดาห์ ที่ผ่านมา ในการที่จะดาเนินการประชุมงบประมาณ เรานา
ข้อเท็จจริงต่าง ๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณานะครับ เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่เกิดในพื้นที่มีการส่งเข้ามาที่กองแผนและงบประมาณ
บางทีส่งเข้ามาโดยที่ไม่มีรายละเอียดของโครงการ ทางปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวั ด ก็ได้จัดให้
กองช่ างจัด ส่งวิศ วกรออกไปดาเนิ นการสารวจออกแบบประเมินราคาถนน สะพาน ใช้แบบของ
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม หรือแบบของกรมโยธาธิการ เราก็สามารถที่จะออกแบบรองรับ
หากมีงบประมาณก็สามารถบรรจุ เข้าโครงการดังกล่าวได้ ในกรณีที่ป ระชาชนเดือดร้อนขณะนี้
ระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆ มีเป็นจานวนมาก ก่อให้เกิดความล่าช้าไม่เหมือนก่อน
กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อนสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ผู้นาท้องถิ่น ทุกท่าน ให้เข้าใจตรงกัน ในเรื่องของการส่งแผนเข้ามาองค์ก าร
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐมจะได้ ดาเนินการจัดทาทันท่วงที ขณะนี้อยู่ในช่วงเดือนกันยายน ๒๕๕๖
องค์การบริหารส่วนตาบล เทศบาล เรื่องงบประมาณมีปัญหาเรื่องภาษีล้อเลื่อน องค์การบริหารส่วน
จังหวัดจะได้เท่าไหร่ตัดตรงนั้นไปที่เกินกว่านั้นให้กับเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบลเป็น
รายรับเพิ่มขึ้น ซึ่งผมเองได้เคยประชุมในการจัดสรรเงินภาษีล้อเลื่อน ๗๖ จังหวัด ก็มีความคิดเห็น
ที่แตกต่างกันออกไป องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๕๐ เปอร์เซ็นต์ ที่เหลือจัดสรรให้องค์การบริหาร
ส่วนตาบลและเทศบาลไปจัดสรรกัน ก็มีการถกเถียงกันเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน ข้อสรุปคือว่าตัด
ของปี ๒๕๕๕ นะครับ ขอบคุณมากครับ
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครปฐม
ขอบคุณ ท่านนายกองตรี พเยาว์ เนีย ะแก้ว นายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด
นครปฐม นะครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ มีไหมครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มี ผมขอ
แจ้งให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน ทราบว่า เราจะมี
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๖ ครั้งที่
๔/๒๕๕๖ กันอีกครั้งหนึ่งในวันพุธที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม แห่ง นี้เพื่อพิจารณาญัตติร่างข้อ บัญ ญัติ เรื่อง งบประมาณ
รายจ่า ยเพิ่ม เติม ฉบับ ที่ ๑ ประจาปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ พิจารณาวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ
และวาระที่ ๓ ขั้นอนุมัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติ เพราะนี่เป็นการประชุมที่รีบด่วน ขอให้สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครปฐม และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน รับทราบตามนี้ด้วยนะครับ ผม
ต้องขอขอบคุณ ท่านนายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครปฐม
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม ทุกท่าน และข้าราชการ ท่านณัฐวัฒน์ ชั้นอินทร์งาม นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
บางระก า สมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบางระก า ผู้ น าท้ อ งที่ ต าบลบางระก า
ท่านสยาม แจ่มกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนราภิรมย์ สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลนราภิรมย์ ผู้นาท้องที่ตาบลนราภิรมย์ หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตาบล
นราภิ ร มย์ ท่ านสมบูรณ์ สาเพิ่ มทรั พย์ นายกองค์ การบริ หารส่ วนต าบลห้วยม่วง สมาชิ กสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม่วง ท่านสุวัจชัย เกียรติสกุลทอง นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
สระพั ฒ นา ท่ า นสมจิ ต สมบุ ญ เก่ า นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบางภาษี ท่ า นบุ ญ สม
ศรีแสงทรัพย์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบางภาษี ผู้นาท้องที่ตาบลสามง่าม และตาบล
ลาลูกบัว ตลอดจนประชาชนผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม ทุกท่าน ที่ทาให้การประชุมสภาองค์การ
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บริหารส่วนจังหวัด นครปฐม ในวันนี้สาเร็ จลุล่วงไปด้วยดีทุกประการ ขอขอบพระคุณมากครับ
ผมขอเลิกประชุม ครับ
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