(สําเนา)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๗
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.
…………………………
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
นายสุเทพ
นายสุรพงศ์
นายชัยยศ
นายสมศักดิ์
นายแมน
นายสมนึก
นายสมชาย
นายมะเนตร
นายสําเริง
นายจักรกฤษณ์
นายสุรชัย

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

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

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

มิ่งขวัญ
ชูศิลป์กุล
ศรีสุขจร
โชคดํารงสุข
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.
๓๑.
๓๒.
๓๓.

นายกองตรี พเยาว์
นายวิวัฒน์
นางรัชนี
นายประวัติ
นางสาวณัฏฐภัทร์
นางศิรินทร์สิยา
นายชิษณุพงษ์
นายอนุสรณ์
นายเทียมจิตร
นางนิลุบล
นายณรงค์
นางเสาวลักษณ์
นายสิทธิศักดิ์
นางวาสนา
นางกัญญาภัทร
นางสาวพัฑฒิดา
นางอําไพ
นางสาวใกล้รุ่ง
นางสาวสลิตตา
นายธีรศานต์
นางสาวชุติมณฑน์
นางอรอุมา
นางสาวสุภาวดี
นางสาวเสาวลักษณ์
นาสาวผกาทิพย์
นางสาวยิ่งลักษณ์
นางสาวจุฑามาศ
นางวิระตา
นางสาวจุฑามาศ
นางสาวเพ็ญนภา
นางสาวบุหงา
นางสาวหวานตาล
นางสาวชุติมา

เนียะแก้ว
นันทวรากร
สุริยาวงษ์
หิรัญ
ปานรักษา
สะสมทรัพย์
สะสมทรัพย์
บุญกวิน
ฉิ่งทองคํา
เดชเกตุ
มั่นศรีจันทร์
ลี้เจริญ
ทรัพย์วุฒิเลิศ
ทวีนุช
ศรีชาหลวง
ปัญญาเลิศ
นิลหยก
กองแก้ว
มีเนตรขํา
ฉันธรอาภรณ์
บริสุทธิ์
สุธาทรัพย์
เก้าลิ้ม
แสงนิ่ม
นวลจันทร์
โศภณพิมลสิริ
นคราพานิช
มะหะหมัด
โพธิ์ศรีเจริญ
ศรีสรรพางค์
ธงชัย
มณีธรรมรัชต์
เก้าลิ้ม

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
หัวหน้าสํานักปลัด อบจ./จนท.รักษาความสงบฯ
ผู้อํานวยการกองคลัง
ผู้อํานวยการกองช่าง
ผู้อํานวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการกีฬาและการท่องเที่ยว
รก.ในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงิน
รก.ในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รก.ในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายกิจการสภา อบจ.
รก.ในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายการประชุม/จนท.รักษาความสงบฯ
รก.ในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
รก.ในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
รก.ในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายการบริหารการศึกษา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๗ว
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๖ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๕
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๕
เสมียนพนักงาน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป



๓๔. นางสาวปานทิพย์

สุขสวัสดิ์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประชาชนผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.

นายสงคราม
นายแสวง
นายอู๋
นายวีระ
นายรุ่งโรจน์
นายสรนัยน์
นายมิน
นายเกรียงวิทย์
นายสมชาย
นายพรชัย
นายบุญเชิด
นายสมบัติ
นางสาวสุวรรณ
นายจิรายุทธ์
นางสาวกัญณัฏฐ์
นางวริศา

ห้วยกรดวัฒนา
อยู่ญาติมาก
ภาสุวเกียรติ
บุญปองหา
เพชรยวน
ตระกูลกูวรวัฒน์
ทองใบ
วิริยะหิรัญไพบูลย์
ภู่ทอง
เกิดท่าไม้
ภู่ทอง
ไชยคิรินทร์
มั่งน้อย
หมั่นตั้งธรรม
วชิรโชติพันธ์
ทองสงค์

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแหลมบัว
กํานันตําบลแหลมบัว
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางปลา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางปลา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางปลา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางปลา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลบางปลา
กํานันตําบลบางปลา
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม่
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม่
กํานันตําบลบ้านใหม่
ผู้อํานวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม่
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางแขม
กํานันตําบลบางแขม
นักข่าวเคเบิล้ ทีวี
นักข่าวหนังสือพิมพ์นครปฐมนิวส์

เมื่ อ สมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครปฐม มาครบองค์ ป ระชุ ม แล้ ว
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม ท่านที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านเลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการประจําองค์การบริหารส่วนจังหวัดนคปฐม และท่าน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน บัดนี้ เวลา ๑๓.๓๐ น. ผมขอ
ดําเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๗
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ ณ บัดนี้ ขอให้การประชุมครั้งนี้ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์
ที่กําหนดไว้ทุกประการ ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๑ ครับ

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

เรื่องที่แจ้งให้ทราบในวันนี้ ไม่มีนะครับ ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๒ ครับ



ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมือ่ วันที่ ๑๘
สิงหาคม ๒๕๕๗
ต่อไปเป็นการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๘ 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 และหน้าที่ ๑๔ ครบทั้ง ๑๔ หน้า แล้วนะครับ ผมขอถามมติที่ประชุมสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
ขอให้ยกมือขึ้นด้วยครับ ขอบคุณครับ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านใดไม่
รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวครับ มีไหมครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติให้
รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๗ ครั้ง
ที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ แล้วนะครับ ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๓ ครับ
ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ พิจารณาวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ
ขอเชิญท่านนายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ครับ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมที่เคารพ ท่านรองประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านที่
ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ท่านสงคราม ห้วยกรดวัฒนา
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแหลมบัว ท่านแสวง อยู่ญาติมาก กํานันตําบลแหลมบัว ท่านอู๋ ภาสุวเกียรติ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางปลา ท่านวีระ บุญปองหา ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลบางปลา ท่านรุ่งโรจน์ เพชรยวน รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางปลา และคณะผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตําบลบางปลา ท่านเกรียงวิทย์ วิริยะหิรัญไพบูลย์ กํานันตําบลบางปลา ท่านสมชาย ภู่ทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม่ ท่านพรชัย เกิดท่าไม้ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านใหม่ ท่านบุญเชิด ภู่ทอง กํานันตําบลบ้านใหม่ ท่านสุวรรณ มั่งน้อย นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลบางแขม ท่านจิรายุทธ์ หมั่นตั้งธรรม กํานันตําบลบางแขม ตลอดจนประชาชน
ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม ทุกท่าน กระผมนายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วน



จั ง หวั ด นครปฐม ด้ว ยองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครปฐมได้ ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า ร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เนื่องจากมีรายรับเพิ่มขึ้น
จากที่ ไ ด้ ป ระมาณการไว้ ทํ า ให้ มี ค วามจํ า เป็ น ต้ อ งตั้ ง งบประมาณรายจ่ า ยเพิ่ ม เติ ม
โดยที่
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๔ (พ.ศ.
๒๕๕๒) มาตรา ๕๙ บัญญัติว่า “ถ้าในปีใดจํานวนเงินที่ได้อนุมัติไว้ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณไม่พอสําหรับการใช้จ่ายประจําปี หรือมีความจําเป็นที่จะต้องตั้งงบประมาณ
รายจ่ายขึ้น ใหม่ ในระหว่างปี ให้ทํ าเป็ นข้อ บัญ ญัติง บประมาณรายจ่ายเพิ่ม เติ ม” จึงขอเสนอร่า ง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อโปรด
พิจารณาต่อไป
คํ า แถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ า ยเพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ ๑ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้พิจารณาอนุมัติ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ไปแล้วนั้น
บั ด นี้ ป รากฏว่ า องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครปฐม มี ค วามจํ า เป็ น ต้ อ งตั้ ง
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีรายรับ บางประเภทเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐม มีรายรับเกินยอดรวมทั้งสิ้นของประมาณการรายรับ เป็นเงินทั้งสิ้น
๖๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท ทําให้มีความจําเป็นต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๖๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
------------------------ด้านบริการชุมชนและสังคม รวม ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น
๑. แผนงานสาธารณสุข ยอดรวม ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ด้านการเศรษฐกิจ รวม ๖๔,๓๓๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น
๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม ๖๔,๓๓๐,๐๐๐ บาท
ด้านการดําเนินงานอื่น รวม ๖๗๐,๐๐๐
บาท แยกเป็น
๑. แผนงานงบกลาง ยอดรวม ๖๗๐,๐๐๐ บาท
รวมทั้งสิ้น ๖๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท
รายละเอียดปรากฏอยู่ในร่างข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมฯ



ฉะนั้น จึงขอเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ต่อไป
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ครับ ขอบคุณท่านนายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม ครับ เชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม อ่านระเบียบด้วยครับ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
ข้อ ๔๕ วรรคสาม กําหนดว่า “ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะพิจารณาสาม
วาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว้
ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่น มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น”
ข้อ ๔๗ วรรคหนึ่ง กําหนดว่า “ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง
ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ และลงมติว่าจะรับหลักการแห่ง
ร่างข้อบั ญญั ตินั้น หรือ ไม่ หากมี สมาชิก สภาท้อ งถิ่น ประสงค์จะอภิป ราย ห้ ามไม่ใ ห้ลงมติก่ อนที่
สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว”
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
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 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ พิจารณา
วาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม แห่งนี้พิจารณา มีสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านใดจะอภิปรายไหมครับ เชิญท่าน ส.จ.ธงชัย ศิริเฑียรทอง
ส.จ.ธงชัย ศิริเฑียรทอง
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านนายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม ท่านเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ท่านสงคราม ห้วยกรดวัฒนา นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลแหลมบัว ท่านแสวงอยู่ญาติมาก กํานันตําบลแหลมบัว ท่านอู๋ ภาสุวเกียรติ นายกองค์การ



บริหารส่วนตําบลบางปลา ท่านวีระ บุญปองหา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางปลา
ท่านรุ่งโรจน์ เพชรยวน รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางปลา และคณะผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนตําบลบางปลา ท่านเกรียงวิทย์ วิรยิ ะหิรัญไพบูลย์ กํานันตําบลบางปลา ท่านสมชาย ภู่ทอง นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านใหม่ ท่านพรชัย เกิดท่าไม้ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม่
ท่านบุญเชิด ภู่ทอง กํานันตําบลบ้านใหม่ ท่านสุวรรณ มั่งน้อย นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบาง
แขม ท่านจิรายุทธ์ หมั่นตั้งธรรม กํานันตําบลบางแขม ตลอดจนประชาชนผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม
ทุกท่าน กระผมนายธงชัย ศิริเฑียรทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๓
อําเภอเมืองนครปฐม การจัดทําร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๔๗
นั้นเป็นการทํางานเพื่อพี่น้องประชาชน คือการแก้ไขปัญหา เพราะประชาชนเป็นส่วนสําคัญและเป็น
ปัจจัยในการบริหารท้องถิ่นของเรา โดยท่านนายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ในวันนี้ กระผมขอชื่นชมและขอขอบคุณ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และฝ่าย
บริหารของท่านที่ได้จัดการบริหารงบประมาณต่างๆ ได้มีประสิทธิภาพครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ขอบคุณท่าน ส.จ.ธงชัย ศิริเฑียรทอง มากครับ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม ท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ เชิญ ท่าน ส.จ.เสฐียรพงษ์ รัตนภิรมย์ ครับ
ส.จ.เสฐียรพงษ์ รัตนภิรมย์
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านนายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม ท่านเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ท่านสงคราม ห้วยกรดวัฒนา นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลแหลมบัว ท่านแสวง อยู่ญาติมาก กํานันตําบลแหลมบัว ท่านอู๋ ภาสุวเกียรติ นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลบางปลา ท่านวีระ บุญปองหา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางปลา
ท่านรุ่งโรจน์ เพชรยวน รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางปลา และคณะผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนตําบลบางปลา ท่านเกรียงวิทย์ วิริยะหิรัญไพบูลย์ กํานันตําบลบางปลา ท่านสมชาย ภู่ทอง นายก
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม่ ท่านพรชัย เกิดท่าไม้ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม่
ท่านบุญเชิด ภู่ทอง กํานันตําบลบ้านใหม่ ท่านสุวรรณ มั่งน้อย นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางแขม
ท่านจิรายุทธ์ หมั่นตั้งธรรม กํานันตําบลบางแขม ตลอดจนประชาชนผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม ทุกท่าน
กระผมนายเสฐียรพงษ์ รัตนภิรมย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๓



อําเภอบางเลน ต้องถือได้ว่าการประชุมงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ ของฝ่ายบริหารโดยการนําของท่านนายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐม นั้นผมได้อ่านรายละเอียดร่างงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมฉบับที่ ๑ ประจําปี
๒๕๕๗ นั้น ถือได้ว่าท่านผู้บริหารดูแลเอาใจใส่งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เป็นอย่างดี ถึงแม้ว่าร่างงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติมฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๗ จะมีอยู่ ๖๗,๐๐๐,๐๐๐
บาท แต่ด้วยความเป็นห่วงพี่น้องประชาชน และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ฝ่ายบริหารรวมทั้งเพื่อน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ช่วยกันดูแลพี่น้องประชาชนชาวนครปฐมที่มีความ
เดือดร้อน ท่า นจึง ได้จั ดสรรงบประมาณมาสนับสนุ นทุก อําเภอซึ่ งถือ ว่าทุ กอํา เภอมีความจํ าเป็ น
เร่งด่วนที่จะนํางบประมาณนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนคนนครปฐมที่ได้เสีย
ภาษีมาแล้วนั้น ถือได้ว่าท่านนายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารสวนจังหวัดนครปฐม
ของเรานั้นมีวิสัยทัศน์กว้างไกลเห็นคุณค่าประโยชน์ของพี่น้องที่ยังยากลําบาก ในขั้นพื้นฐานที่ทํา
เกี่ยวกับด้านสาธารณสุขไม่ว่าจะเป็นปราบยุงลาย หรือกระทําการสิ่งใดที่ประชาชนได้รับความเป็นสุข
กระผมเองในฐานะพี่น้องชาวอําเภอบางเลน โดนเฉพาะตําบลบางปลา ที่สร้างถนนเชื่อมต่อ หมู่ที่ ๙
หมู่ที่ ๑๐ ตําบลบางปลา เชื่อมต่อตําบลบางระกํา กระผมในฐานะตัวแทนก็ต้องกราบขอบพระคุณ
ท่ า นนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครปฐมที่ ไ ด้ จั ด สรรงบประมาณสนั บ สนุ น ต้ อ งกราบ
ขอบพระคุณครับ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ขอบคุณท่าน ส.จ.เสฐียรพงษ์ รัตนภิรมย์ มากครับ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม ท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มกี ระผมจะขอถามมติที่ประชุมเลย
นะครับ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านใด มีมติเห็นชอบให้รับหลักการแห่ง
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ตามที่ท่าน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมได้เสนอมา โปรดยกมือขึ้นด้วยครับ ขอบคุณครับ สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านใด ไม่เห็นชอบครับ มีไหมครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มี
ถือว่าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม แห่งนี้ มีมติเห็นชอบ ให้รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ ายเพิ่ มเติ ม ฉบั บที่ ๑ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ แล้ วนะครับ เชิญ ท่ า น
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม อ่านระเบียบด้วยครับ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
ข้อ ๔๙ วรรคหนึ่ง กําหนดว่า “ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่ง
ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้น ไปให้คณะกรรมการ

แปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ
ต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย”
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ครั บ ขอบคุณ ท่ า นเลขานุ ก ารสภาองค์ ก ารบริห ารส่ว นจั งหวั ด นครปฐม มากครั บ
ดังนั้นในการพิจารณาวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เสนอด้วยนะครับ ว่าจะให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ดําเนินการแปรญัตติในวันที่เท่าใด
เวลาใด ณ ที่แห่งไหน แต่ทั้งนี้การกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต้องมีไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง
นะครั บ ขอเชิ ญท่ านสมาชิ กสภาองค์ การบริ หารส่ วนจั งหวั ดนครปฐม เสนอด้ วยนะครั บ เชิ ญท่ าน
ส.จ.ธนพันธ์ โชคดํารงสุข ครับ
ส.จ.ธนพันธ์ โชคดํารงสุข
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านนายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม ท่านเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ท่านสงคราม ห้วยกรดวัฒนา นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลแหลมบัว ท่านแสวง อยู่ญาติมาก กํานันตําบลแหลมบัว ท่านอู๋ ภาสุวเกียรติ นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลบางปลา ท่านวีระ บุญปองหา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางปลา
ท่านรุ่งโรจน์ เพชรยวน รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางปลา และคณะผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนตําบลบางปลา ท่านเกรียงวิทย์ วิรยิ ะหิรัญไพบูลย์ กํานันตําบลบางปลา ท่านสมชาย ภู่ทอง นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านใหม่ ท่านพรชัย เกิดท่าไม้ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม่
ท่านบุญเชิด ภู่ทอง กํานันตําบลบ้านใหม่ ท่านสุวรรณ มั่งน้อย นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางแขม
ท่า นจิร ายุ ทธ์ หมั่น ตั้ งธรรม กํ า นัน ตํ าบลบางแขม กระผมนายธนพั นธ์ โชคดํ ารงสุ ข สมาชิกสภา
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครปฐม เขตเลื อ กตั้ ง ที่ ๒ อํ า เภอกํ า แพงแสน กระผมขอเสนอให้
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ดําเนินการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ฉบับที่ ๑ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๔๐ น. ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗
ถึงเวลา ๑๓.๔๐ น. ของวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น ๓ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม ครับ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ขอขอบคุณท่าน ส.จ.ธนพันธ์ โชคดํารงสุข มากครับ ขอผู้รับรองด้วยครับ มีผู้รับรอง
ถูกต้องนะครับ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกไหมครับ
ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีถือว่าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม แห่งนี้มีมติให้คณะกรรมการแปรญัตติ

ร่างข้อบัญญัติ ดําเนินการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติตั้งแต่ เวลา ๑๓.๔๐ น. ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ถึง
เวลา ๑๓.๔๐ น. ของวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น ๓ องค์การบริหารส่วน
จัง หวัด นครปฐม แล้ ว นะครั บ สมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด นครปฐม ท่ า นใดมีค วาม
ประสงค์ทจี่ ะขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ ขอเชิญที่ห้องประชุมเล็ก ชั้น ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้ตั้งแต่ เวลา ๑๓.๔๐ น.
ของวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ นี้เป็นต้นไป
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ประกอบด้วย
๑. ท่านวินัย
วิจิตรโสภณ
ประธานกรรมการ
๒. ท่านบัญชา
บุญวงษ์
กรรมการ
๓. ท่านแมน
มุ้ยมี
กรรมการ
๔. ท่านปิติพงษ์
ไทยโพธิ์ศรี
กรรมการ
๕. ท่านบุญส่ง
นัดสูงวงศ์
กรรมการและเลขานุการ
ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ทําหน้าที่ เวลา ๑๓.๔๐ น. ด้วยนะครับ ครับต่อไปเข้า
สู่ระเบียบวาระที่ ๔
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ
มีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ
มีไหมครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มี ผมขอแจ้งให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้เข้าร่วม
ประชุม ทุกท่าน ทราบว่า กระผมได้ประกาศขยายสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๗
ออกไปอีก ๑๕ วัน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ เนื่องจาก
ขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๕๗ เพื่อให้การดําเนินงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเราจะมีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ กันอีกครั้งหนึ่งในวันจันทร์ที่ ๑๕
กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม แห่งนี้
เพื่อพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๗ พิจารณาวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ และวาระที่ ๓ ขั้นอนุมัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติ เพราะนี่
เป็นการประชุมที่รีบด่วน ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน รับทราบตามนี้ด้วยนะครับ เชิญท่านนายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐม ครับ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เรียนท่าน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมที่เคารพ ท่านรองประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านที่
ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ท่านสงคราม ห้วยกรดวัฒนา
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแหลมบัว ท่านแสวง อยู่ญาติมาก กํานันตําบลแหลมบัว ท่านอู๋ ภาสุวเกียรติ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางปลา ท่านวีระ บุญปองหา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
บางปลา ท่านรุ่งโรจน์ เพชรยวน รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางปลา และคณะผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตําบลบางปลา ท่านเกรียงวิทย์ วิริยะหิรัญไพบูลย์ กํานันตําบลบางปลา ท่านสมชาย ภู่ทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม่ ท่านพรชัย เกิดท่าไม้ ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านใหม่ ท่านบุญเชิด ภู่ทอง กํานันตําบลบ้านใหม่ ท่านสุวรรณ มั่งน้อย นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลบางแขม ท่านจิรายุทธ์ หมั่นตั้งธรรม กํานันตําบลบางแขม ตลอดจนประชาชนผู้เข้าร่วมรับ
ฟังการประชุ ม ทุ กท่ าน กระผมนายกองตรี พเยาว์ เนีย ะแก้ ว นายกองค์ การบริ หารส่ ว นจั ง หวั ด
นครปฐม ครับไม่ว่าจะเป็นท่านนายกสุวรรณ มั่งน้อย นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางแขมท่าน
กํานันจิรายุทธ์ ตั้งธรรม กํานันตําบลบางแขม ท่านเกรียงวิทย์ วิริยะหิรัญไพบูลย์ กํานันตําบลบางปลา
พร้อมทั้งผู้นําทุกๆ ท่านทีม่ าเข้าร่วมประชุมจึงขออนุญาตท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม ได้ให้ท่านผู้นําได้แสดงความคิดเห็นในการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากที่สภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐมแห่งนี้ได้มีมติรับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติมฉบับที่ ๑
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้เพื่อนข้าราชการได้รับรู้รับทราบนะครับ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ขอบคุณ ท่านนายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
มากครับ ครับมีท่านผู้นําท่านใดจะอภิปรายแสดงความคิดเห็นไหมครับ เชิญท่านบุญเชิด ภู่ทอง กํานัน
ตําบลบ้านใหม่ ครับ
นายบุญเชิด ภู่ทอง กํานันตําบลบ้านใหม่
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านนายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม ท่านเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายบุญเชิด ภู่ทอง กํานันตําบลบ้านใหม่
วันนี้ผมรู้สึกภูมิใจที่ได้มาร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ก่อนอื่นผม
ต้องขอบคุณ ท่านนายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ที่จัดสรร
งบประมาณไปสนับสนุนตําบลบ้านใหม่ เป็นเขื่อนกั้นดิน ซึ่งตําบลบ้านใหม่นี้ส่วนใหญ่พื้นที่เป็นสวน



เป็ นคลองซึ่ งมี รถวิ่ง มาก ถ้า รถที่ วิ่ง มีน้ํ าหนัก มากดิ นที่ อยู่ บริ เวณคัน คลองมัน ก็จ ะไหลง่า ย ผมได้
ประสานมาทางท่ า นสมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครปฐม เขตอํ า เภอสามพราน ก็
ขอขอบคุ ณ ท่ า นนายกองตรี พเยาว์ เนี ย ะแก้ ว นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครปฐม ที่ ไ ด้
สนับสนุนงบประมาณให้กับพี่น้องชาวตําบลบ้านใหม่ตลอดผมขอขอบคุณครับ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ขอบคุณ ท่านบุญเชิด ภู่ทอง กํานันตําบลบ้านใหม่มากครับ ครับมีท่านผู้นําท่านใดจะ
อภิปรายแสดงความคิดเห็นอีกไหมครับ เชิญท่านเกรียงวิทย์ วิริยะหิรัญไพบูลย์ กํานันตําบลบางปลา
ครับ
นายเกรียงวิทย์ วิริยะหิรัญไพบูลย์ กํานันตําบลบางปลา
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านนายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม ท่านเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายเกรียงวิทย์ วิริยะหิรัญไพบูลย์ กํานัน
ตําบลบางปลา ต้องขอกราบขอบคุณท่านนายกกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ที่มอบสิ่งดีๆ ให้กับตําบลบางปลา ครับที่ท่าน
ได้สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างถนนลาดยางเชื่อมถนนเส้นเดิมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ได้ดําเนินการสร้างไว้ และเชื่อมตําบลคลองนกกระทุง ตําบลลําพญา ตําบลบางระกํา ซึ่งได้ถึง ๔ ตําบล
ซึ่งสามารถออกสู่อําเภอดอนตูมได้ กระผมในนามของพี่น้องชาวตําบลบางปลา ท่านอู๋ ภาสุวเกียรติ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางปลา ท่านวีระ บุญปองหา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
บางปลา ที่มาเข้าร่วมรับฟังการประชุมในวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านนายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ที่ได้ให้การสนับสนุน
ต่อชาวตําบลบางปลามาโดยตลอดขอขอบคุณครับ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ขอบคุณ ท่านเกรียงวิทย์ วิริยะหิรัญไพบูลย์ กํานันตําบลบางปลา มากครับ ครับมีท่าน
ผู้นําท่านใดจะอภิปรายแสดงความคิดเห็นอีกไหมครับ เชิญท่านสงคราม ห้วยกรดวัฒนา นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลแหลมบัว ครับ



นายสงคราม ห้วยกรดวัฒนา นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแหลมบัว
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านนายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม ท่านเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายสงคราม ห้วยกรดวัฒนา นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลแหลมบัว ในปีงบประมาณที่ผ่านมาปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ไม่
ว่าจะเป็นเรื่องด้านการศึกษา เรื่องของสาธารณสุข สาธาณูปโภคหรือถนนหนทาง องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐมได้จัดสรรงบประมาณให้ตําบลแหลมบัวเป็นสิ่งที่เติมเต็ม และเป็นสิ่งที่ชาวตําบล
แหลมบัวต้องการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องถนนหรือสะพานเรื่องของคอมพิวเตอร์ เกีย่ วกับการกําจัดยุ่งลาย
ตําบลแหลมบัวต้องขอขอบคุณ ท่านนายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐมครับ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ขอบคุณ ท่านท่านสงคราม ห้วยกรดวัฒนา นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแหลมบัว
มากครับ ครับมีท่านผู้นําท่านใดจะอภิปรายแสดงความคิดเห็นอีกไหมครับ เชิญ ท่านสุวรรณ มัง่ น้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางแขม ครับ
นางสาวสุวรรณ มัง่ น้อย นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางแขม
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านนายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม ท่านเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ดิฉันนางสาวสุวรรณ มั่งน้อย นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลบางแขม ขอกราบขอบคุณทุกท่านที่ได้สนับสนุนงบประมาณของตําบลบางแขมหลาย
โครงการที่ดูแลชาวตําบลบางแขม และสิ้นปีงบประมาณก็ยังให้การสนับสนุน จากถนนเส้นเพชรเกษม
สู่องค์การบริหารส่วนตําบลบางแขม (เก่า) และเลี้ยวไปเส้นตลาดนัดลาดปลาเค้า ซึ่งเป็นทางสัญจร
หลั ก และเป็น เส้ นทางลัด จากการก่อ สร้ างสร้ างสะพานข้ ามแยกมี ส ภาพทางเป็ น หลุ ม เป็น บ่ อ ก็
ขอขอบคุ ณ ท่ า นนายกองตรี พเยาว์ เนีย ะแก้ ว นายกองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นจั งหวั ด นครปฐม ที่ ใ ห้
งบประมาณสนับสนุนตําบลบางแขมค่ะ



ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ขอบคุณ ท่านสุวรรณ มัง่ น้อย นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางแขม มากครับ
มีท่านผู้นําท่านใดจะอภิปรายแสดงความคิดเห็นอีกไหมครับ เชิญท่านนายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ครับ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เรียนท่าน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมที่เคารพ ท่านรองประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านที่
ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ท่านสงคราม ห้วยกรดวัฒนา
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแหลมบัว ท่านแสวง อยู่ญาติมาก กํานันตําบลแหลมบัว ท่านอู๋ ภาสุวเกียรติ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางปลา ท่านวีระ บุญปองหา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางปลา
ท่านรุ่งโรจน์ เพชรยวน รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางปลา และคณะผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนตําบลบางปลา ท่านเกรียงวิทย์ วิริยะหิรัญไพบูลย์ กํานันตําบลบางปลา ท่านสมชาย ภู่ทอง นายก
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม่ ท่านพรชัย เกิดท่าไม้ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้าน
ใหม่ ท่านบุญเชิด ภู่ทอง กํานันตําบลบ้านใหม่ ท่านสุวรรณ มั่งน้อย นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
บางแขม ท่านจิรายุทธ์ หมั่นตั้งธรรม กํานันตําบลบางแขม ตลอดจนประชาชนผู้เข้าร่วมรับฟังการ
ประชุม ทุกท่าน กระผมนายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ครับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมในการทํางบประมาณแต่ละครั้งล้วนแล้วแต่ทําตามที่ท่านสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมทั้งอําเภอสามพราน อําเภอพุทธมณฑล อําเภอนครชัยศรี
อําเภอบางเลน อําเภอกําแพงแสน อําเภอเมืองนครปฐม และอําเภอดอนตูม เป็นผู้เสนอโครงการซึ่ง
ล้วนแล้วแต่เป็นเงินภาษีของประชาชน กระผมเองในฐานะผู้บริหาร รวมทั้งเพื่อนข้าราชการ มีหน้าที่
ที่ต้องจัดทําและแก้ไขปัญหาตามที่ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมได้เสนอขึ้นมา
จัดสรรงบประมาณให้กระจายไปทั้ง ๗ อําเภอ เพราะว่าสมาชิ กสภาองค์การบริหารส่วนจังหวั ด
นครปฐมทั้ง ๓๐ เขต ล้วนแล้วแต่มีศักยภาพเป็นห่วงประชาชนทั้งสิ้น การลงพื้นที่ การออกงานของ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมตามที่ได้รับการร้องขอจากผู้นําท้องถิ่นและประชาชน
ซึ่งถ้าตรงไหนที่ประชาชนเดือดร้อนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ก็จะกระจายงบประมาณไป
สนับสนุนให้เท่าเทียมกันนะครับ ครับกระผมต้องขอขอบคุณท่านผู้นําทุกท่านที่ได้มาเข้าร่วมรับฟัง
การประชุม และร่วมแสดงออกความคิดเห็นมากนะครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ขอบคุ ณ ท่ า นนายกองตรี พเยาว์ เนี ย ะแก้ ว นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
นครปฐม มากครับ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ
มีไหมครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มี ผมต้องขอขอบคุณ ท่านนายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การ



บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เพื่อนสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ทุกท่าน และข้าราชการ ท่านสงคราม ห้วยกรดวัฒนา นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลแหลมบัว ท่านแสวง อยู่ญาติมาก กํานันตําบลแหลมบัว ท่านอู๋ ภาสุวเกียรติ นายก
องค์การบริหารส่วนตําบลบางปลา ท่านวีระ บุญปองหา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางปลา
ท่านรุ่งโรจน์ เพชรยวน รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางปลา และคณะผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนตําบลบางปลา ท่านเกรียงวิทย์ วิรยิ ะหิรัญไพบูลย์ กํานันตําบลบางปลา ท่านสมชาย ภู่ทอง นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านใหม่ ท่านพรชัย เกิดท่าไม้ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม่
ท่านบุญเชิด ภู่ทอง กํานันตําบลบ้านใหม่ ท่านสุวรรณ มั่งน้อย นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางแขม
ท่านจิรายุทธ์ หมั่นตั้งธรรม กํานันตําบลบางแขม ตลอดจนประชาชนผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม ทุกท่าน
ที่ทําให้การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมในวันนี้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีทุกประการ
ขอขอบพระคุณมากครับ ผมขอเลิกประชุมครับ

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

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.



ลงชื่อ

เลขานุการสภาฯ/ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวปทุมมาศ กมลเวช)
ผูอ้ ํานวยการกองกิจการสภา

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เมื่อวันที่ ๑๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ลงชื่อ

ประธานคณะกรรมการ
(นายสมศักดิ์ โตศรีพลับ)

ลงชื่อ พ.ต.ท.

กรรมการ
(ชาญ ใจเย็น)

ลงชื่อ

กรรมการ
(นายสุเทพ บุญนิยม)

ลงชื่อ

กรรมการ
(นายวิเชต จําปาทอง)

ลงชื่อ
เลขานุการคณะกรรมการ
(นายสมพงษ์ ปิยนันท์จรัสศรี)



ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้รับรองรายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดครั้งนี้แล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

ลงชื่อ
(นายอภินันท์ ศิริรังษี)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

ได้ปิดประกาศประชาสัมพันธ์แล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

(นางสาวปทุมมาศ กมลเวช)
เลขานุการสภาฯ

