(สําเนา)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๗
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗
วันที่ ๑๕ กันยายน 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
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.

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

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

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

นางสุรางค์
อ่อนวิลัย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้วฟ้า
นายไพจิตร
เทียมเวหา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้วฟ้า
นายอัมพร
ช่อนเจริญ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้วฟ้า
นายชํานาญ
นัดสูงวงศ์
กํานันตําบลบางแก้วฟ้า
นายสยุมพร
กิมเฮียะ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตําบลบางแก้วฟ้า
นายโกศล
เทียมเวหา
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตําบลบางแก้วฟ้า
นายจําเริญ
สรงพรมทิพย์
ผู้ช่วยรักษาความสงบตําบลบางแก้วฟ้า
นายจําปี
เหล่าปาสี
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลลําเหย
นายพิสิษฐ์
ท้วมสุข
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลลําเหย
นายสุจิตร
กลิ่นขจร
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลลําเหย
นายธีระ
เย็นเพชร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลไทรงาม
นายอนุวัฒน์
จันทร์กระจ่าง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๐ ตําบลไทรงาม
นายสําลี
รุ่งโรจน์
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๐ ตําบลไทรงาม
นางประนอม
พูสุวรรณ
กํานันตําบลรางพิกุล
นายเนย
จ่อยร่อย
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๓ ตําบลรางพิกุล
นายสมาน
คําดี
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๔ ตําบลรางพิกุล
นายสุวิทย์
วันสามง่าม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๘ ตําบลรางพิกุล
นายรุ่งโรจน์
กิตติถาวร
กํานันตําบลสระสี่มุม
นางสาวกัญณัฏฐ์ วชิรโชติพันธ์
นักข่าวเคเบิ้ลทีวี
นางวริศา
ทองสงค์
นักข่าวหนังสือพิมพ์นครปฐมนิวส์
นายกฤตภาที
สุวรรณเสริม
นักข่าวหนังสือพิมพ์พลังชน
เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มาครบองค์ประชุมแล้ว
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เรื่อง ขยายสมัยประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๗ ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม ได้ประกาศเปิดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๗ มีกําหนด ๔๕ วัน ตั้งแต่
วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๗ ไว้แล้วนั้น เนื่องจากขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี ๒๕๕๗ เพื่อให้การดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย จึงขอขยายสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๗ ออกไปอีก ๑๕ วัน



ฉะนั้ น อาศั ยอํ านาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคสี่ แห่ งพระราชบั ญญั ติ องค์ การบริ หารส่ วนจั งหวั ด
พ.ศ.๒๕๔๐ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๖ จึงขอขยายสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒
ประจํ าปี ๒๕๕๗ ออกไปอี ก ๑๕ วั น ทั้ งนี้ตั้ งแต่ วันที่ ๑๕ กั นยายน ๒๕๕๗ ถึ งวั นที่ ๒๙ กันยายน
๒๕๕๗ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ ลงชื่อ
นายอภินันท์ ศิริรังษี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจําองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน บัดนี้ เวลา ๑๓.๓๐ น.
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมได้มาประชุมพร้อมกันแล้ว ผมขอดําเนินประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ ณ บัดนี้
ขอให้การประชุมครั้งนี้ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ทุกประการ ต่อไป
เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๑ ครับ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
เรื่องที่แจ้งให้ทราบในวันนี้ ไม่มีนะครับ ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๒ ครับ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมือ่ วันที่ ๑๒
กันยายน ๒๕๕๗
ต่อไปเป็นการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน 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 และหน้าที่ ๑๗ ครบทั้ง ๑๗ หน้า แล้วนะครับ
ผมขอถามมติที่ประชุม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านใดรับรองรายงานการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ขอให้ยกมือขึ้นด้วยครับ ขอบคุณครับ สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านใดไม่รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวครับ มีไหมครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่
มีถือว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติให้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยสามัญ
สมัยที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ แล้วนะครับ ต่อไปเข้า
สู่ระเบียบวาระที่ ๓ ครับ



ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ พิจารณาวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ และพิจารณาวาระที่ ๓
ขั้นอนุมัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
ตามที่ ค ณะกรรมการแปรญั ต ติ ร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ ได้ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแปรญั ต ติ ร่ า ง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามรายงานที่
ผมได้ส่ งให้ส มาชิก สภาองค์ก ารบริ หารส่ว นจั งหวัด นครปฐม ได้ รับ ทราบแล้ วนะครั บ ผมขอเชิ ญ
คณะกรรมการแปรญัต ติร่ างข้ อบั ญญัติ รายงานผลการแปรญัต ติด้ วยครับ เชิ ญท่ านประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ครับ
ส.จ.วินัย วิจิตรโสภณ
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด ที่ เคารพ ท่านรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม นายวินัย วิจิตรโสภณ สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๑ อําเภอพุทธมณฑล ในฐานะประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติร่างข้อบัญญัติ ขอรายงานผลการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังต่อไปนี้
การประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
เรื่อง การพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๔๐ น.
ถึงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๔๐ น.
ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
…………………………………..

ผู้เข้าประชุม
๑. นายวินัย
๒. นายบัญชา
๓. นายแมน
๔. นายปิติพงษ์
๕. นายบุญส่ง

วิจิตรโสภณ
บุญวงษ์
มุ้ยมี
ไทยโพธิ์ศรี
นัดสูงวงศ์

ประธานคณะกรรมการฯ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการ



สรุปผลการประชุมดังนี้
ตามที่ ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้ลงมติรับหลักการแห่ง
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และส่ง
ให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติพิจารณาแปรญัตติ นั้น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ได้ดําเนินการพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เสร็จแล้ว ขอเสนอผล
การพิจารณา ดังต่อไปนี้
หลักการและเหตุผล ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข
ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ฉบับที่ ๑
ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข
ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้ภายหลังที่ได้ประกาศข้อบัญญัติ ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข
ข้อ ๓ ให้เพิ่มรายจ่ายในงบประมาณรายจ่ายทั่วไปอีกเป็นจํานวน ๖๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท
จําแนกเป็น
ด้าน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

ยอดรวม
๒,๐๐๐,๐๐๐
๖๔,๓๓๐,๐๐๐
๖๗๐,๐๐๐
๖๗,๐๐๐,๐๐๐

ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข
ข้อ ๔ ให้เพิ่มรายจ่ายในงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการอีกเป็นจํานวน ๐ บาท
ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข



ข้อ ๕ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตาม
ข้อบัญญัติ และมีหน้าที่ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณที่ได้รับอนุมัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข
ได้เสนอร่างข้อบัญญัติตามต้นฉบับเดิมที่ไม่มีการแก้ไขมาพร้อมกับบันทึกนี้ด้วยแล้ว
(ลงชื่อ) นายวินัย
นายบัญชา
นายแมน
นายปิติพงษ์
นายบุญส่ง

วิจิตรโสภณ
บุญวงศ์
มุ้ยมี
ไทยโพธิ์ศรี
นัดสูงวงศ์

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ครับ ตามที่ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ได้รายงานผลการแปรญัตติ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านใด เห็นชอบด้วยกับการแปรญัตติร่างข้อบัญญัตินั้น
โปรดยกมือขึ้นด้วยครับ ขอบคุณครับ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านใด ไม่
เห็นชอบครับ มีไหมครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
แห่งนี้ มีมติ เห็นชอบด้ วยกับการแปรญัตติร่ างข้อบัญญั ติ งบประมาณรายจ่ ายเพิ่มเติ ม ฉบับที่ ๑
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้วนะครับ ต่อไปเป็นการพิจารณาวาระที่ ๓ ขั้นอนุมัติให้ตรา
เป็นข้อบัญญัติ เชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม อ่านระเบียบ ครับ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
ข้อ ๕๒ วรรคสอง กําหนดว่า “ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตรา
เป็นข้อบัญญัติหรือไม่”
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ขอบคุณครับ ต่อไป ผมขอถามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
แห่งนี้ว่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านใด มีมติเห็นชอบให้ ตราร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐม โปรดยกมือขึ้นด้วยครับ ขอบคุณครับ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม



ท่านใด ไม่เห็นชอบครับ มีไหมครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีถือว่า สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
แห่งนี้ มีมติเห็นชอบให้ตราร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม แล้วนะครับ ต่อไปเข้าสู่ระเบียบ
วาระที่ ๔ ครับ
ระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๗
ขอเชิญท่านนายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ครับ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เรี ยน ท่ านประธานสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ว นจัง หวั ด นครปฐม ที่เ คารพ ท่า นรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ท่านสุรางค์ อ่อนวิลัย รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้วฟ้า ท่านไพจิตร
เทียมเวหา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้วฟ้า ท่านชํานาญ นัดสูงวงศ์ กํานันตําบลบางแก้วฟ้า
ท่านจําปี เหล่าปาสี นายกองค์การบริหารส่วนตําบลลําเหย ท่านพิสิษฐ์ ท้วมสุข ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลลําเหย ท่านสุจิตร กลิ่นขจร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลลําเหย ท่านประนอม
พูสุวรรณ กํานันตําบลรางพิกุล พร้อมคณะผู้ใหญ่บ้านตําบลรางพิกุล ท่านรุ่งโรจน์ กิตติถาวร กํานันตําบล
สระสี่มุม ท่านอนุวัฒน์ จันทร์กระจ่าง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๐ ตําบลไทรงาม กระผมนายพเยาว์ เนียะแก้ว นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มีความจําเป็นต้องขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน เนื่องจากถนนหลายเส้นทางมีสภาพชํารุดเสียหายมาก พื้นถนนมีสภาพขรุขระเป็นหลุม
เป็นบ่อ มีน้ําท่วมขัง ประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง ได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรไป – มา
ตลอดจนการขนส่งผลผลิตทางเกษตรออกสู่ตลาดเป็นไปด้วยความยากลําบาก และเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
สร้างความเสียหายกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตามที่ได้รับการร้องขอจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และประชาชนในจังหวัดนครปฐม ประกอบกับถนนและไหล่ทาง บริเวณหน้าสํานักงาน
องค์ การบริ หารส่ วนจั งหวั ดนครปฐมเกิ ดน้ํ าท่ วมขั งเวลาฝนตก เนื่ องจากไม่ มี ระบบน้ํ าทิ้ งสาธารณะ
จําเป็นต้องมีการก่อสร้างรางระบายน้ําเพื่อระบายน้ําออก แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณ สําหรับการ
ดํ า เนิ น การดั ง กล่ า วไว้ จึ ง ขอโอนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ย ประจํ า ปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ จาก
งบประมาณเหลือจ่ายและไม่จําเป็นต้องใช้จ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

โอนลด
๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป
จํานวน ๒๗,๓๗๐,๙๒๐ บาท
๒. แผนงานรักษาความสงบภายใน
จํานวน ๓๕๘,๐๐๐ บาท
๓. แผนงานการศึกษา
จํานวน ๑,๘๓๕,๕๐๐ บาท
๔. แผนงานเคหะและชุมชน
จํานวน ๒,๕๔๗,๐๐๐ บาท
๕. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
จํานวน ๗๐๐,๐๐๐ บาท
๖. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
จํานวน ๑๓๒,๔๐๐ บาท
และนันทนาการ
๗. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
จํานวน ๖,๙๘๔,๓๐๐ บาท
๘. แผนงานการเกษตร
จํานวน ๔,๑๒๔,๗๐๐ บาท
๙. แผนงานงบกลาง
จํานวน ๑๒,๔๖๖,๑๘๐ บาท
รวมโอนลดจํานวน ๕๖,๕๑๙,๐๐๐ บาท
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน จํานวน ๔ โครงการ ดังนี้
๑. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ ๘ ตําบล
มาบแค เชื่อมต่อ ตําบลนครปฐม, ตําบลตาก้อง อําเภอเมืองนครปฐม ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙,๘๖๐
ตารางเมตร จํานวนเงิน ๑๓,๕๒๑,๐๐๐ บาท
๒. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ ๑ ตําบล
บางแก้วฟ้า เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑ ตําบลลานตากฟ้า อําเภอนครชัยศรี ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒,๒๗๐
ตารางเมตร จํานวนเงิน ๒๘,๗๔๑,๐๐๐ บาท
๓. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านดอนเตาอิฐ – เกาะ
ไผ่เถื่อน หมู่ที่ ๖ ตําบลสระสี่มุม อําเภอกําแพงแสน เชื่อมต่อ ตําบลไผ่หูช้าง อําเภอบางเลน ขนาดพื้นที่
ไม่น้อยกว่า ๒๔,๖๐๐ ตารางเมตร จํานวนเงิน ๑๒,๕๕๗,๐๐๐ บาท
๔. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําแบบรางตื้น บริเวณหน้าสํานักงานองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐม หมู่ที่ ๕ ตําบลสนามจันทร์ อําเภอเมืองนครปฐม ยาว ๓๒๐ เมตร จํานวนเงิน
๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท
รวม ๔ โครงการ เป็นเงินงบประมาณทั้งสิน้ ๕๖,๕๑๙,๐๐๐ บาท
เนื่องจากการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายตามรายการข้างต้น เป็นการโอนเงินงบประมาณ
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ 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

จึงนําเรียนสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้โปรดพิจารณาอนุมัติให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โอนเงินงบประมาณรายจ่ายตามรายการดังกล่าวข้างต้นด้วย
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ขอบคุณท่านนายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ครับ ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้เสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติ โอนเงิ น
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม แห่งนี้ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านใดจะอภิปรายไหมครับ
มีไหมครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุมเลยนะครับ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม ท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ตามญัตติดังกล่าวครับ โปรดยกมือขึ้นด้วยครับ ขอบคุณครับ
เอามือลงได้ครับ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านใด ไม่เห็นชอบครับ โปรดยกมือ
ขึ้นครับ มีไหมครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มี ถือว่าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม แห่งนี้ มีมติ
เห็ นชอบอนุ มั ติ ให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครปฐม โอนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ย ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้เสนอมาแล้วนะครับ
ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านใด มีเรื่องอื่นๆ จะอภิปราย
ไหมครับ เชิญท่าน ส.จ.ประดิษฐ์ ศรีสุขจร ครับ
ส.จ.ประดิษฐ์ ศรีสุขจร
เรี ย นท่ า นประธานสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครปฐม ที่ เ คารพ ท่ า นรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ท่านสุรางค์ อ่อนวิลัย รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้วฟ้า
ท่านไพจิตร เทียมเวหา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้วฟ้า ท่านชํานาญ นัดสูงวงศ์ กํานัน
ตํ าบลบางแก้ วฟ้ า ท่ านจํ าปี เหล่ าปาสี นายกองค์ การบริ หารส่ วนตํ าบลลํ าเหย ท่ านพิ สิ ษฐ์ ท้ วมสุ ข
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลลําเหย ท่านสุจิตร กลิ่นขจร เลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลลําเหย ท่านประนอม พูสุวรรณ กํานันตําบลรางพิกุล พร้อมคณะผู้ใหญ่บ้านตําบลรางพิกุล

ท่านรุ่งโรจน์ กิตติถาวร กํานันตําบลสระสี่มุม ท่านอนุวัฒน์ จันทร์กระจ่าง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๐ ตําบลไทรงาม
พร้อมทั้งผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม ทุกท่าน กระผมนายประดิษฐ์ ศรีสุขจร สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๓ อําเภอกําแพงแสน กระผมขอขอบคุณท่านนายกองตรี พเยาว์
เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ที่ได้จัดสรรงบประมาณขุดลอกคลองไปยังตําบล
รางพิกุลนะครับ เนื่องด้วยที่ผ่านมามีฝนตกหนักในเขตพื้นที่ทําให้เกิดน้ําท่วมขังเพราะคูคลองเกิดตื้นเขิน
ทําให้พื้นที่ทางการเกษตรของตําบลรางพิกุล อําเภอกําแพงแสน ซึ่งประกอบไปด้วย หมู่ที่ ๒, หมู่ที่ ๓,
หมู่ที่ ๘ และหมู่ที่ ๙ ได้รับความเสียหายจากน้ําที่เอ่อล้นขึ้นมาจากคลองห้วยด้วนนะครับ กระผมต้อง
ขอกราบขอบพระคุณมากครับ และในวันนี้ท่านประนอม พูสุวรรณ กํานันตําบลรางพิกุล อยากจะขอ
กล่ า วแสดงความคิ ด เห็ น ที่ ท่ า นนายกองตรี พเยาว์ เนี ย ะแก้ ว นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
นครปฐม ได้ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น งบประมาณในเขตพื้ น ที่ ตํ า บลรางพิ กุ ล อํ า เภอกํ า แพงแสนนะครั บ
ขอบคุณครับ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ขอบคุณท่าน ส.จ.ประดิษฐ์ ศรีสุขจร มากครับ สําหรับท่านประนอม พูสุวรรณ กํานัน
ตําบลรางพิกุล ที่จะขอกล่าวแสดงความคิดเห็นนั้น กระผมขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม ท่านอื่นๆ ได้อภิปรายกันให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับ มีสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านใด มีเรื่องอื่นๆ จะอภิปรายไหมครับ เชิญท่าน ส.จ.แมน มุ้ยมี ครับ
ส.จ.แมน มุ้ยมี
เรี ย นท่ า นประธานสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครปฐม ที่ เ คารพ ท่ า นรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ท่านสุรางค์ อ่อนวิลัย รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้วฟ้า
ท่านไพจิตร เทียมเวหา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้วฟ้า ท่านชํานาญ นัดสูงวงศ์ กํานัน
ตํ าบลบางแก้ วฟ้ า ท่ านจํ าปี เหล่ าปาสี นายกองค์ การบริ หารส่ วนตํ าบลลํ าเหย ท่ านพิ สิ ษฐ์ ท้ วมสุ ข
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลลําเหย ท่านสุจิตร กลิ่นขจร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลลําเหย ท่านประนอม พูสุวรรณ กํานันตําบลรางพิกุล พร้อมคณะผู้ใหญ่บ้านตําบลรางพิกุล ท่านรุ่งโรจน์
กิตติถาวร กํานันตําบลสระสี่มุม ท่านอนุวัฒน์ จันทร์กระจ่าง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๐ ตําบลไทรงาม พร้อมทั้ง
ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม ทุกท่าน กระผมนายแมน มุ้ยมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๙ อําเภอเมืองนครปฐม กระผมต้องขอขอบคุณท่านนายกองตรี พเยาว์
เนียะแก้ว นายกองค์การบริห ารส่ว นจังหวัดนครปฐม ผ่านท่ านประธานสภาองค์การบริห ารส่ว น
จังหวัดนครปฐมไปยังท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมด้วยนะครับ ที่ท่านได้เห็น



ความสําคัญถึงความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ของกระผมนั้นท่านได้สนับสนุน
ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ ๘ ตําบลมาบแค เชื่อมต่อตําบลนครปฐม
ตําบลตาก้อง อําเภอเมืองนครปฐม จํานวนเงิน ๑๓,๕๒๑,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นโครงการที่มีความจําเป็น
และสําคัญเป็นอย่างมากเพราะประชาชนใช้สัญจรไปมา และที่สําคัญพื้นที่ตําบลนครปฐมตําบลมาบแค
เชื่อมต่อตําบลตาก้อง สามารถเดินทางไปตําบลห้วยพระ อําเภอดอนตูม ได้อีกเส้นทางหนึ่งกระผม
ต้องขอกราบขอบคุณท่านนายกองตรีพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
แทนพี่น้องประชาชนชาวตําบลมาบแค ตําบลนครปฐม และตําบลตาก้อง ตลอดจนพี่น้องประชาชน
ชาวจังหวัดนครปฐมซึ่งได้ใช้ประโยชน์กับถนนสายนี้กันอย่างมากมายครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ขอบคุ ณ ท่า น ส.จ.แมน มุ้ย มี มากครับ มีส มาชิ กสภาองค์ก ารบริห ารส่ วนจั งหวั ด
นครปฐม ท่านใด มีเรื่องอื่นๆ จะอภิปรายไหมครับ เชิญท่าน ส.จ.บุญส่ง นัดสูงวงศ์ ครับ
ส.จ.บุญส่ง นัดสูงวงศ์
เรี ย นท่ า นประธานสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครปฐม ที่ เ คารพ ท่ า นรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ท่านสุรางค์ อ่อนวิลัย รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้วฟ้า
ท่านไพจิตร เทียมเวหา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้วฟ้า ท่านชํานาญ นัดสูงวงศ์ กํานัน
ตํ าบลบางแก้ วฟ้ า ท่ านจํ าปี เหล่ าปาสี นายกองค์ การบริ หารส่ วนตํ าบลลํ าเหย ท่ านพิ สิ ษฐ์ ท้ วมสุ ข
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลลําเหย ท่านสุจิตร กลิ่นขจร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลลําเหย ท่านประนอม พูสุวรรณ กํานันตําบลรางพิกุล พร้อมคณะผู้ใหญ่บ้านตําบลรางพิกุล
ท่านรุ่งโรจน์ กิตติถาวร กํานันตําบลสระสี่มุม ท่านอนุวัฒน์ จันทร์กระจ่าง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๐ ตําบลไทรงาม
พร้อมทั้งผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม ทุกท่าน กระผมนายบุญส่ง นัดสูงวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๓ อําเภอนครชัยศรี ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านนายกองตรี พเยาว์
เนี ย ะแก้ ว นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครปฐม ที่ ไ ด้ อ นุ มั ติ โ ครงการก่ อ สร้ า งปรั บ ปรุ ง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ ๑ ตําบลบางแก้วฟ้า เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑ ตําบลลานตากฟ้า
อําเภอนครชัยศรี เป็นจํานวนเงิน ๒๘,๗๔๑,๐๐๐ บาท กระผมต้องกราบขอบพระคุณท่านนายกองตรี
พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม แทนพี่น้องชาวอําเภอนครชัยศรี ถนนเส้น
นี้สร้างมาประมาณ ๑๕ ปี และเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๔ ได้เกิดน้ําท่วมขังในบางพื้นที่ของจังหวัดนครปฐม
ซึ่งถนนเส้นนี้ก็ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมด้วยนะครับ กระผมในนามตัวแทนของประชาชนชาว



อําเภอนครชัยศรีต้องกราบขอบคุณท่านนายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐมนะครับ ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน โครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นดิน
อีกทั้งสื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์นะครับ ขอบคุณมากครับ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ขอบคุณท่าน ส.จ.บุญส่ง นัดสูงวงศ์ มากครับ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม ท่านใด มีเรื่องอื่นๆ จะอภิปรายไหมครับ เชิญท่าน ส.จ.ธงชัย ศิริเฑียรทอง ครับ
ส.จ.ธงชัย ศิริเฑียรทอง
เรี ย นท่ า นประธานสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครปฐม ที่ เ คารพ ท่ า นรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ท่านสุรางค์ อ่อนวิลัย รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้วฟ้า
ท่านไพจิตร เทียมเวหา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้วฟ้า ท่านชํานาญ นัดสูงวงศ์ กํานัน
ตํ าบลบางแก้ วฟ้ า ท่ านจํ าปี เหล่ าปาสี นายกองค์ การบริ หารส่ วนตํ าบลลํ าเหย ท่ านพิ สิ ษฐ์ ท้ วมสุ ข
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลลําเหย ท่านสุจิตร กลิ่นขจร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลลําเหย ท่านประนอม พูสุวรรณ กํานันตําบลรางพิกุล พร้อมคณะผู้ใหญ่บ้านตําบลรางพิกุล
ท่านรุ่งโรจน์ กิตติถาวร กํานันตําบลสระสี่มุม ท่านอนุวัฒน์ จันทร์กระจ่าง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๐ ตําบลไทรงาม
พร้อมทั้งผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม ทุกท่าน กระผมนายธงชัย ศิริเฑียรทอง สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๓ อําเภอเมืองนครปฐม วันนี้กระผมรู้สึกยินดีและดีใจมาก
นะครับที่ได้เข้าร่วมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นการประชุมขออนุมัติ
ร่างงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ซึ่งมีประโยชน์สูงสุดใน
การใช้งบประมาณช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครปฐม และในวันนี้มีการขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณเป็นจํานวนเงิน ๕๖,๕๑๙,๐๐๐ บาท กระผมต้องขอกราบขอบพระคุณท่านนายกองตรี
พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม ทุกท่าน มากครับในกระผมในนามของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ฝากท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ไปถึงท่านนายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นผู้นําของฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม ถ้ามีงบประมาณตัวไหนอีกก็สามารถนําเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมได้
เลยนะครับ เพราะว่าสามารถนํางบประมาณไปแก้ไขปัญหาให้ประชาชนชาวจังหวัดนครปฐมได้ครับ
กระผมก็ต้องขอขอบคุณท่านนายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
อีกครั้งครับในการบริหารจัดการเงินงบประมาณเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนชาว
จังหวัดนครปฐมครับ ขอบคุณครับ



ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ขอบคุณท่าน ส.จ.ธงชัย ศิริเฑียรทอง มากครับ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม ท่านใด มีเรื่องอื่นๆ จะอภิปรายไหมครับ เชิญท่านนายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ครับ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เรี ยน ท่ านประธานสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ว นจัง หวั ด นครปฐม ที่เ คารพ ท่า นรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ท่านสุรางค์ อ่อนวิลัย รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้วฟ้า ท่านไพจิตร
เทียมเวหา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้วฟ้า ท่านชํานาญ นัดสูงวงศ์ กํานันตําบลบางแก้วฟ้า
ท่านจําปี เหล่าปาสี นายกองค์การบริหารส่วนตําบลลําเหย ท่านพิสิษฐ์ ท้วมสุข ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลลําเหย ท่านสุจิตร กลิ่นขจร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลลําเหย ท่านประนอม
พูสุวรรณ กํานันตําบลรางพิกุล พร้อมคณะผู้ใหญ่บ้านตําบลรางพิกุล ท่านรุ่งโรจน์ กิตติถาวร กํานัน
ตําบลสระสี่มุม ท่านอนุวัฒน์ จันทร์กระจ่าง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๐ ตําบลไทรงาม กระผมนายพเยาว์
เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม วันนี้กระผมก็ต้องขอบคุณท่านประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ทุกท่าน ที่ได้มีมติเห็นชอบให้ตราร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม นะครับ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครปฐม ส่วนในระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติ
โอนเงิ นงบประมาณรายจ่า ยประจํ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ต้องเรียนไปยังเพื่ อนสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ทุกท่าน นะครับว่างบประมาณนี้ไม่ใช่เงินเหลือจ่ายแต่เป็นเงิน
งบประมาณที่เราได้ตั้งไว้สําหรับแผนงานต่างๆ ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม แต่เราขอ
อนุมัติโอนเงินบางส่วนที่ไม่จําเป็นต้องใช้จ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่นั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนชาวจังหวัดนครปฐม ในขณะที่เราทํางานอยู่นั้นเราได้รับการร้องขอจาก
พี่น้องประชาชน จากผู้นําท้องถิ่น จากเพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมว่าในเขต
พื้นที่ของเขามีปัญหาประชาชนได้รับความเดือดร้อน กระผมต้องขอกราบเรียนท่านประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ผ่านไปยังท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ทุกท่าน ว่าการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณในแต่ละครั้งนั้น กระผมพร้อมคณะผู้บริหาร และเพื่อน
ข้าราชการองค์ การบริห ารส่ว นจั งหวัด นครปฐม จะร่ วมกัน ดํา เนิ นการแก้ ไขปัญ หาทัน ทีบ างครั้ ง
โครงการก่อสร้างถนนงบประมาณที่ได้มามีไม่เพียงพอที่จะดําเนินการก่อสร้างได้ทั้งหมด แต่เราก็
พยายามดําเนินการก่อสร้างช่วยแก้ไขปัญหาในส่วนที่เดือดร้อนก่อนนะครับเพื่อการสัญจร ไป-มา
และการขนส่งพืชผลทางการเกษตรที่สะดวกปลอดภัย



วันนี้กระผมรู้สึกภูมิใจกับเพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมนะ
ครับ เพราะการที่คณะผู้บริหารจะดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งได้นั้นจะต้องได้รับการอนุมัติจากสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ซึ่งตามที่ท่าน ส.จ.ธงชัย ศิริเฑียรทอง ได้อภิปรายในที่ประชุม
แห่งนี้ว่าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมต้องมีความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันกับคณะผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมซึ่งมีหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชน ความเป็นจริงแล้วงบประมาณ
ทุกบาทล้วนเป็นเงินจากภาษีพี่น้องประชาชนแทบทั้งสิ้น และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐมจะเป็นผู้รับเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมาแจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐมได้รับทราบ และช่วยแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที กระผมเองต้องขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมทุกท่าน จริงๆ แล้วทุกท่านจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความขอบคุณทั้ง
จากตัวกระผมเอง และจากพี่น้องประชาชน เพราะว่าท่านเป็นสื่อกลางที่นําเรื่องความเดือดร้อนของพี่
น้องประชาชนเข้ามาเพื่อให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมแก้ไขปัญหา ช่วยบรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนได้ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องด้านการศึกษา ด้านศาสนาและ
วัฒนธรรม งานประเพณีต่างๆ ล้วนแล้วแต่ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมเป็น
ผู้ประสานมาทั้งสิ้น
ผมขอขอบคุณ ท่า นประธานสภาองค์ การบริห ารส่ วนจั งหวัด นครปฐม ผ่ านไปถึ ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ทุกท่าน ที่ได้ทําหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติอย่างเต็มที่
เวลาที่ท่านมีปัญหาอะไร ทุกท่านก็สามารถเสนอเข้ามาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมได้เลยนะ
ครับ ถ้าเราสามารถดําเนินการแก้ไขได้ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมจะรีบดําเนินการให้
ทันทีครับ ผมเองในฐานะเป็นผู้ที่ได้อาสามารับใช้ประชาชนนั่นก็คือมาจากการเลือกตั้ง กระผมก็เชื่อว่า
การวางรากฐานอนาคตให้กับลูกหลานเราทั้งในด้านการศึกษา ในการบริหารงานบ้านเมือง เพื่อให้
เกิดหลักความชอบธรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของลูกหลานเรา ของประเทศเราได้ครับ ท้ายสุดต้อง
ขอขอบคุณท่านผู้นําท้องถิ่น ผู้นําฝ่ายปกครองที่มาเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐมในวันนี้นะครับ ขอบคุณมากครับ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ขอบคุณท่านนายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ทางสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ต้องขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม ที่ได้เสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จํานวน
๕๖,๕๑๙,๐๐๐ บาท เพื่ อ นํ า ไปแก้ ไ ขปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นให้ กั บ พี่ น้ อ งประชาชนชาวจั ง หวั ด
นครปฐมนะครับ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านใด มีเรื่องอื่นๆ จะอภิปราย
ไหมครับ เชิญท่าน ส.จ.บุญส่ง นัดสูงวงศ์



ส.จ.บุญส่ง นัดสูงวงศ์
เรี ย นท่ า นประธานสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครปฐม ที่ เ คารพ ท่ า นรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ท่านสุรางค์ อ่อนวิลัย รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้วฟ้า
ท่านไพจิตร เทียมเวหา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้วฟ้า ท่านชํานาญ นัดสูงวงศ์ กํานัน
ตํ าบลบางแก้ วฟ้ า ท่ านจํ าปี เหล่ าปาสี นายกองค์ การบริ หารส่ วนตํ าบลลํ าเหย ท่ านพิ สิ ษฐ์ ท้ วมสุ ข
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลลําเหย ท่านสุจิตร กลิ่นขจร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลลําเหย ท่านประนอม พูสุวรรณ กํานันตําบลรางพิกุล พร้อมคณะผู้ใหญ่บ้านตําบลรางพิกุล
ท่านรุ่งโรจน์ กิตติถาวร กํานันตําบลสระสี่มุม ท่านอนุวัฒน์ จันทร์กระจ่าง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๐ ตําบลไทรงาม
พร้อมทั้งผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม ทุกท่าน กระผมนายบุญส่ง นัดสูงวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๓ อําเภอนครชัยศรี ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านนายกองตรี
พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เป็นอย่างสูงที่ท่านได้ให้การสนับสนุน
ประมาณในเขตพื้นที่ของกระผมนะครับ กระผมขอเรียนเพิ่มเติมในเรื่องการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมได้อภิปรายไว้ว่าจะต้องเข้ามาที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐมถึงจะดําเนินการช่วยเหลือ กระผมเคยเห็นว่ามีประชาชนได้แสดงความ
คิดเห็นและร้องเรียนผ่านทาง Facebook ของท่านนายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านก็ได้ให้เจ้าหน้าที่ลงไปสํารวจพื้นที่และดําเนินการแก้ไขปัญหาให้นะครับ
กระผมมั่นใจและเชื่อว่าประชาชนชาวจังหวัดนครปฐมทุกตําบล จะต้องขอบคุณท่านนายกองค์การ
บริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครปฐม ที่ ไ ด้ มี เ มตตาให้ ก ารสนั บ สนุ น ช่ ว ยเหลื อ แก้ ไ ขปั ญ หาบรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนขอบคุณครับ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ขอบคุณท่าน ส.จ.บุญส่ง นัดสูงวงศ์ มากครับ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม ท่านใด มีเรื่องอื่นๆ จะอภิปรายไหมครับ มีไหมครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มี ผมขอเชิญท่าน
ประนอม พูสุวรรณ กํานันตําบลรางพิกุล ได้กล่าวแสดงความคิดเห็นนะครับ
นางประนอม พูสุวรรณ กํานันตําบลรางพิกุล
เรี ย นท่ า นประธานสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครปฐม ที่ เ คารพ ท่ า นรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด



นครปฐม ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ดิฉันนางประนอม พูสุวรรณ กํานันตําบลรางพิกุล พร้อมทั้งผู้ใหญ่บ้าน
รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มาเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ในวันนี้
ดิฉัน ในนามของตัว แทนชาวตํ าบลรางพิกุ ลขอขอบคุ ณท่า นนายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ ว นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ที่ได้สนับสนุนงบประมาณให้ตําบลรางพิกุล ในการขุดลอกคลอง
หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๘ และหมู่ที่ ๙ ที่มีน้ําท่วมขังประชาชนสัญจร ไป-มา ไม่สะดวกบ้านเรือนถูก
น้ําท่วมขังนะคะ และขอขอบคุณที่ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างถนนลาดยางสาย หมู่ที่ ๑
หมู่ ที่ ๔ บ้ า นดอนกลาง ตํ า บลรางพิ กุ ล ดิ ฉั น ขอขอบคุ ณ ทุ ก ท่ า นอี ก ครั้ ง ที่ ไ ด้ อ นุ มั ติ ง บประมาณ
สนับสนุนตําบลรางพิกุลค่ะ ขอบคุณค่ะ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ขอบคุณ ท่านประนอม พูสุวรรณ กํานันตําบลรางพิกุล มากครับ มีสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านใด มีเรื่องอื่นๆ จะอภิปรายไหมครับเชิญครับ มีไหมครับ ไม่มีนะครับ
ถ้าไม่มี ผมขอขอบคุณ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐม ทุกท่าน คณะผู้บริหาร และข้าราชการ ท่านสุรางค์ อ่อนวิลัย รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลบางแก้วฟ้า ท่านไพจิตร เทียมเวหา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้วฟ้า
ท่านชํานาญ นัดสูงวงศ์ กํานันตําบลบางแก้วฟ้า ท่านจําปี เหล่าปาสี นายกองค์การบริหารส่วนตําบลลําเหย
ท่านพิสิษฐ์ ท้วมสุข ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลลําเหย ท่านสุจิตร กลิ่นขจร เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลลําเหย ท่านประนอม พูสุวรรณ กํานันตําบลรางพิกุล พร้อมคณะผู้ใหญ่บ้าน
ตําบลรางพิกุล ท่านรุ่งโรจน์ กิตติถาวร กํานันตําบลสระสี่มุม ท่านอนุวัฒน์ จันทร์กระจ่าง ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ ๑๐ ตําบลไทรงาม ตลอดจนผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม ทุกท่าน ที่ทําให้การประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดในวันนีส้ ําเร็จลุล่วงไปด้วยดีทุกประการ ขอขอบพระคุณมากครับ ผมขอเลิกประชุม
ครับ
.......................................................

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.



ลงชื่อ

เลขานุการสภาฯ/ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวปทุมมาศ กมลเวช)
ผู้อํานวยการกองกิจการสภา อบจ.

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗
วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เมื่อวันที่ ๑๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ลงชื่อ

ประธานคณะกรรมการ
(นายสมศักดิ์ โตศรีพลับ)
กรรมการ

ลงชื่อ พ.ต.ท.
(ชาญ ใจเย็น)
ลงชื่อ

กรรมการ
(นายสุเทพ บุญนิยม)

ลงชื่อ

กรรมการ
(นายวิเชต จําปาทอง)

เลขานุการคณะกรรมการ
ลงชื่อ
(นายสมพงษ์ ปิยนันท์จรัสศรี)

ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้รับรองรายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดครั้งนี้แล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

ลงชื่อ
(นายอภินันท์ ศิริรังษี)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

ได้ปิดประกาศประชาสัมพันธ์แล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

(นางสาวปทุมมาศ กมลเวช)
เลขานุการสภาฯ

