(สําเนา)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๗
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗
วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
…………………………
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น
๑.
๒.
๓.
๔.

นายอภินันท์
นายนิมิตร
นายวิเชต
นางสาวปทุมมาศ

ศิริรังษี
จงอักษร
จําปาทอง
กมลเวช

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (๑)
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (๒)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด/จนท.รักษาความสงบฯ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.

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

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

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

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

มิ่งขวัญ
ชูศิลป์กุล
โชคดํารงสุข
ศรีสุขจร
เล้าอรุณ
บุญอําไพ
นัดสูงวงศ์
นัดสูงวงศ์
ไทยโพธิ์ศรี
รัตนภิรมย์
ลี้ไพบูลย์
บุญวงษ์
วิจิตรโสภณ



ผู้เข้าร่วมประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.

นายกองตรี พเยาว์
นายประวัติ
นายเทียมจิตร
นางนิลุบล
นางเสาวลักษณ์
นายสิทธิศักดิ์
นางวาสนา
นางจารุวรรณ
นางกัญญาภัทร
นางสาวพัฑฒิดา
นางอําไพ
นางสาวใกล้รุ่ง
นางสาวสุริยงค์
นางสาวสลิตตา
นายธีรศานต์
นางสาวชุติมณฑน์
นางอรอุมา
นางสาวสุภาวดี
นางสาวเสาวลักษณ์
นางสาวผกาทิพย์
นางสาวอรุณศรี
นางสาวจุฑามาศ
นางสาวยิ่งลักษณ์
นางวิระตา
นางสาวจุฑามาศ
นางสาวเพ็ญนภา
นางสาวบุหงา
นางสาวหวานตาล
นางสาวปานทิพย์
นางสาวชุติมา

เนียะแก้ว
หิรัญ
ฉิ่งทองคํา
เดชเกตุ
ลี้เจริญ
ทรัพย์วุฒิเลิศ
ทวีนุช
วรรณา
ศรีชาหลวง
ปัญญาเลิศ
นิลหยก
กองแก้ว
เพิ่มนาม
มีเนตรขํา
ฉันธรอาภรณ์
บริสุทธิ์
สุธาทรัพย์
เก้าลิ้ม
แสงนิ่ม
นวลจันทร์
อํานาจวสุสิน
นคราพานิช
โศภณพิมลสิริ
มะหะหมัด
โพธิ์ศรีเจริญ
ศรีสรรพางค์
ธงชัย
มณีธรรมรัชต์
สุขสวัสดิ์
เก้าลิ้ม

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ผู้อํานวยการกองคลัง
ผู้อํานวยการกองช่าง
ผู้อํานวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการกีฬาและการท่องเที่ยว
รก.ในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงิน
รก.ในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รก.ในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
รก.ในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายกิจการสภา อบจ.
รก.ในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายการประชุม/จนท.รักษาความสงบฯ
รก.ในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
รก.ในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
รก.ในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายการบริหารการศึกษา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๗ว
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๖ว
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๕
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๕
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๕
เสมียนพนักงาน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป



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

นายประพัฒน์
นายชรินทร์
นางพิศมัย
นายเตรียมใส
นางสาวพันธุ์ทิพย์
นางลักคณา
นางถาวร
นางชวา
นางสุนทรี
นางอาภากร
นายสง่า
นางสาวอภสร
นางศรีสมร
นายธวัฒน์ชัย
นางฉลวย
นายณรงค์
นายสมัชชา
นายอําพล
นางเสวย
นางสิริลักษณ์
นายวงศ์
นายสมศักดิ์
นายเพิ่มศักดิ์
นายดํารง
นางสาวอาพร
นางสาวคุณัชญา
นางสาวมะลิ
นายบุญชัย
นายธนธัช
นางวาสนา
นางสาวอุไรรัตน์
นายเสรี

ริ้วทองชุ่ม
สามทองกอง
จันทร์อัมพู
ชุณฮหิรัญ
สุขพัฒน์
จันทร์แป้น
ศิริธรรม
มากมูล
สร้อยโสภณ
วัฒนะนุพงษ์
เทศนิยม
รัตนอยู่สุข
สุขพัฒน์
ศุภมงคลชัยสิริ
จันทร์เจริญ
จอมทอง
ทองสิมา
เนตรส่วน
เกษลาม
อินเสือ
อินเสือ
ภู่สุวรรณ
แจ้งเสม
สวัสดิ์มา
ทองก้อน
สมบุญเก่า
สมบุญเก่า
เตชะศิรินุกูล
สวัสดี
กลิ่นพยอม
ฉิมขาว
เพียรพิทักษ์

นายกเทศมนตรีเมืองนครปฐม
เลขานุการนายกเทศบาลเมืองนครปฐม
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนครปฐม
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนครปฐม
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําเทศบาลเมืองนครปฐม
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําเทศบาลเมืองนครปฐม
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําเทศบาลเมืองนครปฐม
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําเทศบาลเมืองนครปฐม
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ชว่ ยผู้ใหญ่บ้าน
ประชาชนเทศบาลเมืองนครปฐม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลดอนยายหอม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลดอนยายหอม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลดอนยายหอม
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย
กํานันตําบลงิ้วราย
รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลคลองโยง
กํานันตําบลคลองโยง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมหาสวัสดิ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วยตําบลมหาสวัสดิ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางภาษี
พนังงานจ้างธุรการองค์การบริหารส่วนตําบลบางภาษี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตลาด
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตลาด
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลยายชา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลยายชา
กํานันตําบลยายชา



๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.

นายณัฐพงศ์
นายจักรพงษ์
นายประเสริฐ
นายฐิติพันธ์
นายสุเทพ
นางสาวรัตนาพร
นายจรัส
นายบดินทร์ชัย
นางสาวกัญณัฏฐ์

ทิพวัลย์
ประพันธ์วิทยา
ศรีสุขจร
เรือนนุช
ภาคภูมิ
สายบุญจันทร์
เพชรรวี
เกรียงไกรชาญ
วชิรโชติพันธ์

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลกําแพงแสน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลกําแพงแสน
กํานันตําบลกําแพงแสน
นักพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งกระพังโหม
กํานันตําบลทุ่งกระพังโหม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เทศบาลตําบลคลองโยง
ประชาชนตําบลท่าตลาด
นักข่าวหนังสือพิมพ์เดลินิวส์
นักข่าวเคเบิ้ลทีวี

เมื่ อ สมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครปฐม มาครบองค์ ป ระชุ ม แล้ ว
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
เรียน ท่านนายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าส่วน
ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน
บัดนี้ เวลา ๑๓.๓๐ น. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมได้มาประชุมพร้อมกันแล้ว
ผมขอดําเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี
๒๕๕๗ ครั้ง ที่ ๓/๒๕๕๗ ณ บัด นี้ข อให้การประชุม ครั้ง นี้ดํา เนินไปด้ว ยความเรีย บร้อยตาม
วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ทุกประการ ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๑ ครับ

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

เรื่องที่แจ้งให้ทราบในวันนี้ ไม่มีนะครับ ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๒ ครับ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมือ่ วันที่ ๑๔
สิงหาคม ๒๕๕๗
ต่อไปเป็นการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม 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, หน้าที่ ๑๗, หน้าที่ ๑๘, และหน้าที่ ๑๙
ครบทั้ง ๑๙ หน้า แล้วนะครับ ผมขอถามมติทปี่ ระชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม



ท่ านใดรั บรองรายงานการประชุ มสภาองค์ การบริ หารส่ วนจั งหวั ดนครปฐม สมั ย สามั ญ สมั ยที่ ๒
ประจําปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ขอให้ยกมือขึ้นด้วยครับ ขอบคุณครับ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านใดไม่รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวครับ
มีไหมครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติให้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗
แล้วนะครับ ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๓ ครับ

ระเบี ยบวาระที่ ๓ ญั ต ติ ร่ า งข้ อ บั ญ ญัติ เรื่ อ ง งบประมาณรายจ่า ย ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ พิจารณาวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ และพิจารณาวาระที่ ๓
ขั้นอนุมัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ได้ประชุมพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามรายงานที่ผมได้ส่งให้สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้รับทราบแล้วนะครับ ผมขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
รายงานผลการแปรญัตติด้วยครับ เชิญท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ครับ
ส.จ.วินัย วิจิตรโสภณ
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด ที่ เคารพ ท่านรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านนายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ท่านประพัฒน์ ริ้วทองชุ่ม
นายกเทศมนตรี เมื องนครปฐม พร้อมคณะผู้บริ หารและสมาชิ กสภาเทศบาลเมื องนครปฐม ทุ กท่ าน
ท่านธวัฒน์ชัย ศุภมงคลชัยสิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลดอนยายหอม พร้อมคณะสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลดอนยายหอม ทุกท่าน ท่านวาสนา กลิ่นพยอม นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลยายชา พร้อมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลยายชา ทุกท่าน ท่านคุณัชญา สมบุญเก่า
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางภาษี ท่านสมศักดิ์ ภู่สุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตําบลคลองโยง
ท่านบุญชัย เตชะศิรินุกูล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตลาด และคณะผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนตํ าบลท่ าตลาด ทุกท่าน กระผมนายวิ นัย วิ จิ ตรโสภณ สมาชิกสภาองค์ การบริหารส่วนจั งหวั ด
นครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๑ อําเภอพุทธมณฑล ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
ขอรายงานผลการแปรญั ตติ ร่ างข้ อบั ญญั ติ งบประมาณรายจ่ าย ประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
ดังต่อไปนี้



การประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
เรื่อง การพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๔๕ น.
ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๔๕ น.
ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
…………………………………..
ผู้เข้าประชุม
๑. นายวินัย
วิจิตรโสภณ
ประธานคณะกรรมการ
๒. นายแมน
มุ้ยมี
กรรมการ
๓. นายปิติพงษ์
ไทยโพธิ์ศรี
กรรมการ
๔. นายบุญส่ง
นัดสูงวงศ์
กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการ
ผู้ลาประชุม
นายบัญชา
บุญวงษ์
ตามที่ ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้ลงมติรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติพิจารณาแปรญัตติ นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ได้ดําเนินการพิจารณาแปรญัตติ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว
สรุปผลการพิจารณาดังนี้
หลักการและเหตุผล
ไม่มีผู้แปรญัตติ
ไม่มีการแก้ไข
ข้อ ๑. ข้อบัญญัตินี้เรียกว่าข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ไม่มผี ู้แปรญัตติ
ไม่มีการแก้ไข
ข้อ ๒. ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นต้นไป
ไม่มีผู้แปรญัตติ
ไม่มีการแก้ไข
ข้อ ๓. งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น
๘๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ไม่มีผู้แปรญัตติ
ไม่มีการแก้ไข
ข้อ ๔. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น ๘๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยแยกรายละเอียดตาม
แผนงานได้ดังนี้



แผนงาน
ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการเกษตร
ด้านการดําเนินงานอื่นๆ
แผนงานงบกลาง
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

ยอดรวม
๑๕๒,๖๙๕,๓๐๐
๑๕๑,๒๔๕,๓๐๐
๑,๔๕๐,๐๐๐
๕๔,๖๔๔,๐๐๐

๔,๒๔๔,๐๐๐
๑๔,๐๐๐,๐๐๐
๑,๖๐๐,๐๐๐
๑๙,๗๕๐,๐๐๐
๘,๗๐๐,๐๐๐
๖,๓๕๐,๐๐๐
๕๙๕,๑๔๙,๒๐๐
๔๕๘,๕๔๗,๒๐๐
๑๓๖,๖๐๒,๐๐๐
๔๒,๕๑๑,๕๐๐
๔๒,๕๑๑,๕๐๐
๘๔๕,๐๐๐,๐๐๐

ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข
ข้อ ๕. ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัตกิ ารเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่มีผู้แปรญัตติ
ไม่มีการแก้ไข
ข้อ ๖. ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้
ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข
ได้เสนอร่างข้อบัญญัติตามต้นฉบับเดิมที่ไม่มีการแก้ไขมาพร้อมกับบันทึกนี้ด้วยแล้ว
(ลงชื่อ) นายวินัย
วิจิตรโสภณ
ประธานคณะกรรมการ
นายแมน
มุ้ยมี
กรรมการ
นายปิติพงษ์ ไทยโพธิ์ศรี
กรรมการ
นายบุญส่ง นัดสูงวงศ์
กรรมการเลขานุการ



ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ครับ ตามทีป่ ระธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ได้รายงานผลการแปรญัตติ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านใด เห็นชอบด้วยกับการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
นั้น โปรดยกมือขึ้นด้วยครับ ขอบคุณครับ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านใด
ไม่เห็นชอบครับ มีไหมครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
แห่งนีม้ ีมติเห็นชอบด้วยกับการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
แล้วนะครับ ต่อไปเป็นการพิจารณาวาระที่ ๓ ขั้นอนุมัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติ เชิญเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม อ่านระเบียบ ครับ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
ข้อ ๕๒ วรรคสอง กําหนดว่า “ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สามนี้ ให้ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่”
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ต่อไป ผมขอถามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม แห่งนี้ว่า สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านใด มีมติเห็นชอบอนุมัติให้ ตราร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
โปรดยกมือ ขึ้นด้วยครับ ขอบคุณครับ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านใด
ไม่เห็นชอบครับ มีไหมครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีถือว่าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมแห่งนี้
มีมติเห็นชอบอนุมัติให้ตราร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เป็น
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม แล้วนะครับ ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๔ ครับ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ

มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านใด มีเรื่องอื่นๆ จะอภิปรายไหม
เชิญท่านนายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ครับ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด ที่ เคารพ ท่านรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน

ท่านประพัฒน์ ริ้วทองชุ่ม นายกเทศมนตรีเมืองนครปฐม พร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล
เมืองนครปฐม ทุกท่าน ท่านธวัฒน์ชัย ศุภมงคลชัยสิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลดอนยาย
หอม พร้อมคณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลดอนยายหอม ทุกท่าน ท่านวาสนา กลิ่นพยอม
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลยายชา พร้อมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลยายชา ทุกท่าน
ท่านคุ ณัชญา สมบุญเก่า รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางภาษี ท่านสมศั กดิ์ ภู่สุวรรณ รอง
นายกเทศมนตรีตําบลคลองโยง ท่านบุญชัย เตชะศิรินุกูล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตลาด และ
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตลาด ทุกท่าน กระผมนายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ก่อนอื่นต้องกราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม และขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน
ที่ได้อนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย /-ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เพื่อให้เกิดประโยชน์
แก่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครปฐมในส่วนรวม ซึ่งครอบคลุมทั้ง ๖ ด้าน และเราได้กระจาย
งบประมาณออกไปอย่างทั่วถึงนะครับ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ศาสนาและวัฒนธรรม
สถาบั น พระมหากษั ตริ ย์ การกี ฬ าและสิ่ ง แวดล้อ ม สิ่ ง หนี่ ง ก็ ต้ อ งกราบเรี ยนท่ า นประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมปฏิบัติตามนโยบายที่ทํา
แผนงบประมาณให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทําแผนให้สอดคล้องกับคณะรักษา
ความสงบแห่งขาติ (คสช.) และสอดคล้องกับแผนพัฒนาของจังหวัดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับ
สอดคล้องกับแผนกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ทั้ง ๔ จังหวัด
ทําแผนสอดคล้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครปฐม ต้องขอบคุณท่านประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ทุกท่าน เป็นอย่างยิ่งนะครับที่ท่านได้
เห็นประโยชน์ส่วนรวมให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครปฐมเป็นหลัก ทุกครั้งที่มีการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมเราได้เชิญผู้นําท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมทุกครั้งนะครับ เพราะว่า
ทุกท่านต้องรับรู้รับทราบร่วมกันว่าทิศทางของจังหวัดนครปฐมนั้น จะเดินไปในทิศทางไหนและ
ประชาชนจะได้ รั บ ประโยชน์ อ ะไร ในทุ ก ปี ก่ อ นที่ ร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ประจํ า ปี
งบประมาณจะเข้ามาสู่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมนั้น จะมีการประชุมเพื่อระดมความ
คิ ด เห็ น จากทุ ก ภาคส่ ว นทั้ ง นั ก วิ ช าการ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ นในจั ง หวั ด
นครปฐม เราได้ ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า ประชุ ม ประชาคมถึ ง ๙ ครั้ ง ซึ่ ง ก็ เ ป็ น กระบวนการจั ด ทํ า ร่ า ง
ข้อบั ญญัติ งบประมาณรายจ่ ายประจํ าปี พ.ศ.๒๕๕๘ วันนี้ ถือ ว่าสภาองค์ การบริ หารส่ว นจัง หวั ด
นครปฐมมี ม ติ เ ห็ น ชอบทั้ ง ๓๐ ท่ า น ให้ อ นุ มั ติ ตราร่ างข้ อบั ญญั ติ งบประมาณรายจ่ า ย ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และทางองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐมมีหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายที่ได้วางแผนไว้
กระผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผ่านไปยัง
เพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ทุกท่าน นะครับว่าต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้

ทําหน้าที่อย่างถูกต้องและชอบธรรม ท่านจะได้รับทราบปัญหาดีที่สุดไม่ว่าจะมาจากประชาชนใน
พื้นที่ นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล นายกองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล ไปจนถึงคณะผู้บริหารและข้าราชการในพื้นที่ทุกระดับไปจนถึงเจ้าหน้าที่ปกครอง
ไม่ ว่า จะเป็น ผู้ใ หญ่บ้ าน กํ านั น นั่ นหมายถึ ง ความสามั คคี ของคนในจั งหวัด นครปฐม ที่ อยากจะ
ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างจริงใจนะครับ โครงการที่อยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ล้วนแล้วแต่เป็นโครงการที่เพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวั ดนครปฐมได้เสนอขอรับการสนั บสนุ นมาทั้ งสิ้น การนําเสนอปั ญหาต่ างๆ นํามาสู่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และจะมีข้าราชการเป็นผู้สํารวจ ออกแบบ ตรวจสอบพื้นที่จริงเพื่อที่จะ
ได้ข้อเท็จจริงที่ตรงกัน และนํามาเข้าสู่กระบวนการจัดทําร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ จนถึงพิจารณาวาระที่ ๓ ขั้นอนุมัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติ เพื่อให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐมได้ใช้งบประมาณในการดําเนินโครงการต่างๆ นะครับ ครับพวกเรานั้น
โชคดีที่ได้เกิดมาเป็นคนจังหวัดนครปฐม เรามีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจคือองค์พระปฐมเจดีย์ที่ภายในบรรจุ
พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าไว้ มีพระร่วงโรจนฤทธิ์ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมือง มีตราพระมหา
พิชัยมงกุฎแห่งราชวงศ์จักรี เรามีพระราชวังสนามจันทร์ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงสร้างไว้ มีกองกําลังเสือป่าที่ยึดถือคติว่า “เสียชีพอย่าเสียสัตย์” นั่นคือการรักษาสัจจะในทุกเรื่อง
แม้แต่ตัวตายก็ยอมดีกว่าจะต้องเสียคําพูด กระผมเองมีความภูมิใจในผู้นําท้องถิ่นตั้งแต่ในระดับ
จัง หวั ด จนถึ ง เพื่ อ นเทศบาล ทั้ ง เพื่ อ นองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บล มี ค วามภาคภู มิ ใ จแทนพี่ น้ อ ง
ประชาชนชาวจังหวัดนครปฐม จังหวัดนครปฐมเรามีประวัติศาสตร์มากมายนะครับที่เราควรจะได้
เรียนรู้ไว้เพื่อเอาไว้สอนลูกหลาน ว่าเราเกิดเป็นคนจังหวัดนครปฐม เรามีประวัติศาสตร์ความเป็นมา
อย่างไร ภูมิประเทศทั้ง ๗ อําเภอในจังหวัดนครปฐม ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ศิลปวัฒนธรรมมี
อะไรบ้าง ตราบใดถ้ามนุษย์ไม่ลืมชาติกําเนิดไม่ลืมเผ่าพันธุ์ของตนเอง ไม่ลืมบรรพบุรุษ ลูกหลานเราก็
จะเป็นคนดีนะครับ ตราบใดที่คนในประเทศเรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์ชาติไทยเขาก็จะรู้สึกหวงแหน
และรักในแผ่นดินเกิด และจะมีความกตัญญูต่อแผ่นดิน มีความกตัญญูต่อบุพการี ในปัจจุบันเรามี
ศาสนาพุทธซึ่งมีหลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และดําเนินชีวิตไปใน
ศีลธรรมอันดีนะครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ผ่านไปยังเพื่อน
สมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครปฐม ผู้ ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ า น ในเรื่ อ งของสถาบั น
พระมหากษัตริย์นั้น ตั้งแต่ครั้งประวัติศาสตร์มาพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์พยายามช่วยเหลือให้
ประชาชนได้อยู่ดีมีสุข ส่งเสริมการสร้างอาชีพเพื่อก่อให้เกิดการมีรายได้ ส่งเสริมทางด้านสุขภาพ
อนามัยเพื่อพี่น้องชาวไทยทุกคน พวกเราค่อนข้างโชคดีที่ได้แสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์
และพระบรมราชินนี าถ พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เราได้ยึดหลักคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า

ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง ซึ่งประชาชนเขาได้แต่คิดแต่ไม่มีโอกาสที่จะได้ทํานะครับ
แต่พวกเราเองนั้นมีโอกาสที่จะได้ทํา เราทําโดยใช้เงินงบประมาณซึง่ เป็นเงินภาษีของพี่น้องประชาชน
เราพู ด ถึ ง ในภาพรวมของจั ง หวั ด นะครั บ ไม่ ว่ า จะเป็ น นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เป็ น
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อนสมาชิก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อนข้าราชการ ท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุกแห่ง ล้วนแล้วแต่เป็นโอกาสดี
ทั้งสิ้นกระผมเองนั้นโชคดีที่เกิดมาเป็นคนจังหวัดนครปฐม ได้ร่วมทํางานกับเพื่อนสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ทุกท่าน โชคดีที่ได้เพื่อนข้าราชการที่สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณในการ
เป็นข้าราชการที่ดี ให้ความร่วมมือดําเนินงานกับกระผมมาโดยตลอดช่วยกันแก้ไขปัญหาและมอบ
ประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครปฐม เวลาที่พี่น้องประชาชนมีปัญหาเดือดร้อนก็มา
ขอความช่วยเหลือขอรับการความสนับสนุนจากสมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล นายกองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นหลัก เมื่อเหตุเกิดที่ตําบลใดนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนั้นก็
รีบ ดู แ ลเพราะต้ อ งการช่ ว ยเหลื อ พี่ น้ อ งประชาชนในเขตพื้ น ที่ ข องตนเองให้ ไ ด้ ม ากที่ สุ ด แต่ ห าก
งบประมาณไม่เพียงพอในการดําเนินงานก็ประสานขอมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอะไรที่สามารถ
ช่วยแก้ไขปัญหาได้ก็ต้องรีบแก้ไข กระผมเองอยากจะฝากท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม ผ่านไปยังท่านผู้นําท้องถิ่นทั้งหลายนะครับว่า พวกท่านทั้งหลายต่อจากนี้ไปจะต้อง
เสียสละให้มากขึ้นถ้าท่านอยากจะเดินทางเส้นทางการเมืองเพื่อที่จะเข้ามารับใช้พี่น้องประชาชน ก็คือ
ผลงาน เรื่องที่สองการมีเมตตาให้กับพี่น้องในตําบลของท่านเอง หากต้องการให้ประชาชนรักเรา เราก็ควร
จะดูแลพี่นอ้ งประชาชนเป็นเรื่องปกตินะครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ขอบคุณท่านนายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
มากครับ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านใด มีเรื่องอื่นๆ จะอภิปรายไหมครับ
มีไหมครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณ ท่านนายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐม คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ทุกท่าน และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านประพัฒน์ ริ้วทองชุ่ม
นายกเทศมนตรี เมื องนครปฐม พร้อมคณะผู้บริ หารและสมาชิ กสภาเทศบาลเมื องนครปฐม ทุ กท่ าน
ท่านธวัฒน์ชัย ศุภมงคลชัยสิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลดอนยายหอม พร้อมคณะสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลดอนยายหอม ทุกท่าน ท่านวาสนา กลิ่นพยอม นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลยายชา พร้อมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลยายชา ทุกท่าน ท่านคุณัชญา สมบุญเก่า
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางภาษี ท่านสมศักดิ์ ภู่สุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตําบลคลองโยง



ท่านบุญชัย เตชะศิรินุกูล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตลาด และคณะผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนตําบลท่าตลาด ทุกท่าน ตลอดจนผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม ทุกท่าน ที่ทําให้การประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ในวันนี้ สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี ทุกประการ ขอขอบพระคุณมากครับ ผมขอเลิก
ประชุม ครับ

******************

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.



ลงชื่อ

เลขานุการสภาฯ/ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวปทุมมาศ กมลเวช)
ผู้อํานวยการกองกิจการสภา อบจ.

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ต รวจสอบรายงานการประชุม สภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗
วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เมื่อวันที่ ๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

ลงชื่อ

ประธานคณะกรรมการ
(นายสมศักดิ์ โตศรีพลับ)

ลงชื่อ พ.ต.ท.

กรรมการ
(ชาญ ใจเย็น)

ลงชื่อ

กรรมการ
(นายสุเทพ บุญนิยม)
กรรมการ

ลงชื่อ
(นายวิเชต จําปาทอง)

ลงชื่อ
เลขานุการคณะกรรมการ
(นายสมพงษ์ ปิยนันท์จรัสศรี)



ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้รับรองรายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดครั้งนี้แล้ว เมื่อวันที่ ๑๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

ลงชื่อ
(นายอภินันท์ ศิริรังษี)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

ได้ปิดประกาศประชาสัมพันธ์แล้ว เมื่อวันที่ ๑๒

เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

(นางสาวปทุมมาศ กมลเวช)
เลขานุการสภาฯ

