(สําเนา)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๗
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗
วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
…………………………
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ 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.

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

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

๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.

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

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

ผู้ลาประชุม
๑. นายแมน
๒. นายสุรชัย

มุ้ยมี
อนุตธโต

๓. นายชรินทร์

ลี้ไพบูลย์



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.

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

เนียะแก้ว
สุริยาวงษ์
หิรัญ
ปานรักษา
บุญกวิน
ฉิ่งทองคํา
เดชเกตุ
มั่นศรีจนั ทร์
ลี้เจริญ
ทรัพย์วุฒิเลิศ
ทวีนุช
หลักแดน
วรรณา
ปัญญาเลิศ
นิลหยก
กองแก้ว
มีเนตรขํา
ฉันธรอาภรณ์
บริสุทธิ์
สุธาทรัพย์
เก้าลิ้ม
แสงนิ่ม
นวลจันทร์
โศภณพิมลสิริ
นคราพานิช
อํานาจวสุสิน
โพธิ์ศรีเจริญ
สุวรรณเอี่ยม
ศรีสรรพางค์
มณีธรรมรัชต์
สุขสวัสดิ์

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
หัวหน้าสํานักปลัด อบจ./จนท.รักษาความสงบฯ
ผู้อํานวยการกองคลัง
ผู้อํานวยการกองช่าง
ผู้อํานวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ
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
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๕
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
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.

นายประชา
ฟุ้งขจร
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโคกพระเจดีย์
นายศราวุธ
ปรีชาสุข
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลโคกพระเจดีย์
นายสมบัติ
คุ้มบัว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกพระเจดีย์
นายไชยา
ทับทิมทอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกพระเจดีย์
นางสาวอุมาวดี
ฟุ้งขจร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกพระเจดีย์
นายวสันต์ชัย
ชิวปรีชา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกพระเจดีย์
นายวิริยะ
จําปาทอง
กํานันตําบลโคกพระเจดีย์
นายทรงยศ
อินทศร
สารวัตรกํานันตําบลโคกพระเจดีย์
นายนิพนธ์
ณัฐวุฒิ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลลําพยา
นายวิจักร
ตรีชัยพันธุ์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลลําพยา
นางสาวรําพรรณ์ สันติภราภพ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๔ ตําบลลําพยา
นางสาวทองดี
มรกตจินดา
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตําบลลําพยา
นายสํารวย
เชาวสกู
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองปากโลง
นายเทียน
สายสร้อย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองปากโลง
นายเชิดเกียรติ
เชาวสกู
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองปากโลง
นายอภิเชษฐ์
กิตติศักดิ์สุนทร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑ ตําบลหนองปากโลง
นายนฤทธิ์
ลบแย้ม
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑ ตําบลหนองปากโลง
นายประเสริฐ
อินทานิน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองกระทุ่ม
นางสาววรุณรักษ์ ศรีวัฒนพงศ์
หัวหน้าสํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลหนองกระทุ่ม
นายอํานาจ
ภัทรฤทัย
นายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนตําบลหนองกระทุ่ม
นายถนอม
ตรีเดชา
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางไทรป่า
นายเสน่ห์
มณีโชติ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางไทรป่า
นายสุระ
ชัชวงษ์
กํานันตําบลบางไทรป่า
นายสมพล
พลอยแสงสาย วิศวกร องค์การบริหารส่วนตําบลบางไทรป่า
นางวริศา
ทองสงค์
นักข่าวหนังสือพิมพ์นครปฐมนิวส์
เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มาครบองค์ประชุมแล้ว
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจําองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน บัดนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น.
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวั ดนครปฐมได้ม าประชุม พร้อ มกัน แล้ว ผมขอดํา เนิน การ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗



ณ บั ดนี้ ขอให้ก ารประชุม ครั ้ง นี้ดํ า เนิน ไปด้ว ยความเรีย บร้อ ยตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ กํ า หนดไว้ ทุ ก
ประการ ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๑ ครับ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
เรื่องที่แจ้งให้ทราบในวันนี้นะครับ กระผมต้องขอขอบคุณท่านนายกองตรี พเยาว์
เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ถือว่าวันนี้เป็นวันดีนะครับซึ่งท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมนั้น ได้เปิด
กิจกรรมถือศีลกินเจเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ระหว่างวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒ ตุลาคม
๒๕๕๗ ทําให้วันนี้เราได้แต่งชุดสีขาวเข้าร่วมประชุมกันนะครับ ก็ขอเรียนว่าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมทุกท่าน ต้องขอขอบคุณท่านนายกองตรี พเยาว์
เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ที่ได้จัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้ขึ้นมานะครับ ต่อไป
เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๒ ครับ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗
ต่อไปเป็นการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๕ 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 หน้าที่ ๑๗, หน้าที่ ๑๘ และ
หน้าที่ ๑๙ ครบทั้ง ๑๙ หน้า แล้วนะครับ ผมขอถามมติที่ประชุม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม ท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒
ประจําปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ ขอให้ยกมือขึ้นด้วยครับ ขอบคุณ
ครับ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านใดไม่รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
ครับ มีไหมครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มถี ือว่าทีป่ ระชุมแห่งนี้มีมติให้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน
๒๕๕๗ แล้วนะครับ ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๓ ครับ



ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๗
ขอเชิญท่านนายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ครับ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เรี ย น ท่า นประธานสภาองค์ ก ารบริห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครปฐม ที่เ คารพ ท่ านรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ท่านประชา ฟุ้งขจร นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโคกพระเจดีย์ พร้อมคณะ
ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกพระเจดีย์ ท่านวิริยะ จําปาทอง กํานันตําบลโคกพระเจดีย์
ท่านนิ พนธ์ ณัฐวุฒิ นายกองค์ การบริห ารส่ว นตํ าบลลํ าพยา ท่านวิ จัก ร ตรี ชัย พัน ธุ์ ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลลําพยา ท่านสํารวย เชาวสกู รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองปากโลง
พร้อมคณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองปากโลง ท่านประเสริฐ อินทานิน รองนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองกระทุ่ม ท่านถนอม ตรีเดชา นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางไทรป่า
ท่านเสน่ห์ มณีโชติ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางไทรป่า ท่านสุระ ชัชวงษ์ กํานันตําบล
บางไทรป่า ตลอดจนประชาชนผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม ทุกท่าน กระผมนายพเยาว์ เนียะแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มีความจําเป็นต้อง
ขออนุ มั ติ โ อนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ย ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เพื่ อ แก้ไ ขปั ญ หาความ
เดือดร้อนของประชาชน เนื่องจากถนนหลายสายในพื้นที่มีสภาพชํารุดเสียหายมาก บางเส้นเกิดการ
ทรุดตัวของไหล่ทาง และบางเส้นพื้นถนนมีสภาพขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อ มีน้ําท่วมขัง ทําให้ประชาชน
ในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง ได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรไป – มา ตลอดจนการขนส่งผลผลิตทาง
เกษตรออกสู่ตลาดเป็นไปด้วยความยากลําบาก และเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง สร้างความเสียหายกับชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน ตามที่ได้รับการร้องขอจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนใน
จังหวัดนครปฐม แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณสําหรับการดําเนินการดังกล่าวไว้ จึงขอโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
โอนลด
๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป
จํานวน
๗,๘๔๔,๐๐๐ บาท
๒. แผนงานการศึกษา
จํานวน
๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓. แผนงานสาธารณสุข
จํานวน
๒,๓๓๒,๐๐๐ บาท
๔. แผนงานสังคมสงเคราะห์
จํานวน
๓๗๐,๐๐๐ บาท
๕. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
จํานวน
๑๑,๔๔๐,๐๐๐ บาท



๖. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
๗. แผนงานงบกลาง
รวมโอนลดจํานวน ๖๔,๓๓๘,๐๐๐ บาท

จํานวน

๑,๘๘๐,๐๐๐ บาท

จํานวน

๔๗๒,๐๐๐ บาท

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน จํานวน ๘ โครงการ ดังนี้
๑. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ ๙ ตําบล หนองปากโลง
เชื่อมต่อ ตําบลโพรงมะเดื่อ อําเภอเมืองนครปฐม ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๖๓๕ เมตร
จํานวนเงิน ๒,๖๘๕,๐๐๐ บาท
๒. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๘ ตําบลห้วยหมอนทอง
อําเภอกําแพงแสน เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๕ ตําบลหนองงูเหลือม อําเภอเมืองนครปฐม ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖
เมตร ยาว ๗๓๐ เมตร จํานวนเงิน ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๓. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองพิสมัยฝั่งใต้
หมู่ที่ ๔ ตําบลบางไทรป่า เชื่อมต่อ ตําบลบางภาษี อําเภอบางเลน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร
ยาว ๒,๕๑๐ เมตร จํานวนเงิน ๑๑,๐๘๐,๐๐๐ บาท
๔. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองตาลาว หมู่ที่ ๗
ตําบลคลองโยง อําเภอพุทธมณฑล เชื่อมต่อ ตําบลนราภิรมย์ อําเภอบางเลน ขนาด ผิวจราจรกว้าง
๖ เมตร ยาว ๖๓๕ เมตร จํานวนเงิน ๓,๑๖๐,๐๐๐ บาท
๕. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมูท่ ี่ ๓,๔,๖,๗ ตําบล
ลําพยา เชื่อมต่อ ตําบลโพรงมะเดื่อ อําเภอเมืองนครปฐม ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙,๖๗๐ ตารางเมตร
จํานวนเงิน ๑๓,๖๘๐,๐๐๐ บาท
๖. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ ๓,๔,๑๑ ตําบล
หนองงูเหลือม อําเภอเมืองนครปฐม เชื่อมต่อ ตําบลห้วยขวาง อําเภอกําแพงแสน ขนาดพื้นที่ไม่น้อย
กว่า ๓,๑๕๐ ตารางเมตร จํานวนเงิน ๑,๙๙๕,๐๐๐ บาท
๗. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองขโมย – หนองเขมร
หมู่ที่ ๒ – ๔ ตําบลหนองกระทุ่ม เชื่อมต่อ ตําบลทุ่งลูกนก อําเภอกําแพงแสน ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๘,๐๐๐ ตารางเมตร จํานวนเงิน ๕,๙๘๕,๐๐๐ บาท
๘. โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นฐ. ๐๐๒๒
บ้านโคกพระ – บ้านดอนยายหอม ตําบลโคกพระเจดีย์ อําเภอนครชัยศรี, ตําบลดอนยายหอม อําเภอ
เมืองนครปฐม ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔,๒๘๐ ตารางเมตร จํานวนเงิน ๑๗,๒๕๐,๐๐๐ บาท



แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ จํานวน ๓ โครงการ ดังนี้
๑. โครงการก่อสร้างกําแพงกันดิน คสล. เลียบคลองหนองเป็ดน้ํา หมู่ที่ ๔,๕ ตําบล
ถนนขาด อําเภอเมืองนครปฐม ขนาดสูง ๒ เมตร ยาว ๑๘๖ เมตร จํานวนเงิน ๑,๕๓๐,๐๐๐ บาท
๒. โครงการก่ อ สร้ า งกํ า แพงกั น ดิ น คสล. เลี ย บคลองแยกคลองบางประแดง
หมู่ ที่ ๓ ตํ า บลบ้ า นใหม่ อํ า เภอสามพราน ขนาดสู ง ๒ เมตร ยาว ๑๘๑ เมตร จํ า นวนเงิ น
๑,๔๗๕,๐๐๐ บาท
๓. โครงการก่อสร้างกําแพงกันดิน คสล. เลียบคลองทางหลวง หมู่ที่ ๑ ตําบลโคกพระเจดีย์
อําเภอนครชัยศรี ขนาดสูง ๒ เมตร ยาว ๒๔๓ เมตร จํานวนเงิน ๑,๙๙๘,๐๐๐ บาท
รวม ๑๑ โครงการ เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๖๔,๓๓๘,๐๐๐ บาท
เนื่ อ งจากการโอนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ยตามรายการข้ า งต้ น เป็ น การโอนเงิ น
งบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอน
ไปตั้ง จ่ ายเป็น รายการใหม่ ต้ อ งได้ รับ การอนุมั ติ จากสภาองค์ก ารบริ หารส่ว นจั ง หวั ด ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ ๒๕๔๑ ข้อ ๒๗
จึงนําเรียนสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้โปรดพิจารณาอนุมัติให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามรายการดังกล่าวข้างต้นด้วย
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ครับ ตามที่ ท่านนายกองค์การ
บริหารส่ วนจั งหวั ดนครปฐม ได้เสนอญั ตติ เรื่อ ง ขออนุมัติ โอนเงิน งบประมาณรายจ่ าย ประจํา ปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ขอความเห็นชอบจากสภาองค์ การบริ หารส่วนจังหวัดนครปฐม แห่ งนี้ มี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านใด จะอภิปรายไหมครับ มีไหมครับ ไม่มีนะครับ
ถ้าไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุมเลยนะครับ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านใด
เห็ น ชอบอนุ มั ติ ใ ห้ อ งค์ การบริ หารส่ วนจั ง หวั ดนครปฐม โอนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ย ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ตามญัตติดังกล่าวครับ โปรดยกมือขึ้นด้วยครับ ขอบคุณครับ เอามือลงได้ครับ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านใด ไม่เห็นชอบครับ โปรดยกมือขึ้นครับ มีไหมครับ
ไม่มีนะครั บ ถ้ าไม่ มี ถื อว่าสภาองค์ การบริหารส่ วนจั งหวั ดนครปฐม แห่งนี้ มีมติเห็ นชอบอนุ มัติให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้เสนอมาแล้วนะครับ ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระ ๔
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ
มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านใด มีเรื่องอื่นๆ จะอภิปราย
ไหมครับเชิญครับ เชิญท่าน ส.จ.สมศักดิ์ โตศรีพลับ ครับ



ส.จ.สมศักดิ์ โตศรีพลับ
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านนายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม ท่านเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ท่านประชา ฟุ้งขจร นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลโคกพระเจดีย์ พร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกพระเจดีย์
ท่านวิริยะ จําปาทอง กํานันตําบลโคกพระเจดีย์ ท่านนิพนธ์ ณัฐวุฒิ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลลําพยา
ท่านวิจักร ตรีชัยพันธุ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลลําพยา ท่านสํารวย เชาวสกู รองนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองปากโลง พร้อมคณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองปากโลง
ท่านประเสริฐ อินทานิน รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองกระทุ่ม ท่านถนอม ตรีเดชา นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลบางไทรป่า ท่านเสน่ห์ มณีโชติ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางไทรป่า
ท่านสุระ ชัชวงษ์ กํานันตําบลบางไทรป่า ตลอดจนประชาชนผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม ทุกท่าน
กระผมนายสมศักดิ์ โตศรีพลับ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๗
อําเภอเมืองนครปฐม กระผมต้องขอขอบคุณท่านนายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐม กระผมในนามตัวแทนของพี่น้องประชาชนชาวตําบลลําพยา และตําบลหนองปากโลง
อําเภอเมืองนครปฐม ขอขอบคุณที่ท่านได้เมตตาอนุมัติงบประมาณให้กับหมู่ที่ ๓, หมู่ที่ ๔, หมู่ที่ ๖ และ
หมู่ที่ ๗ ตําบลลําพยา เชื่อมต่อตําบลโพรงมะเดื่อ เป็นจํานวนเงินงบประมาณ ๑๓,๖๘๐,๐๐๐ บาท นะครับ
และอนุมัติงบประมาณให้กับหมู่ที่ ๙ ตําบลหนองปากโลง เชื่อมต่อตําบลโพรงมะเดื่อ จํานวนเงิน
งบประมาณ ๒,๖๘๕,๐๐๐ บาท นะครับ ชาวตําบลลําพยา และชาวตําบลหนองปากโลงต้องขอบคุณ
ท่านนายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ไว้ในโอกาสนี้นะครับ
ขอบคุณมากครับ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ขอบคุณท่าน ส.จ.สมศักดิ์ โตศรีพลับ มากครับ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม ท่านใด มีเรื่องอื่นๆ จะอภิปรายไหมครับ เชิญท่านนายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เรี ย น ท่า นประธานสภาองค์ ก ารบริห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครปฐม ที่เ คารพ ท่ านรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ท่านประชา ฟุ้งขจร นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโคกพระเจดีย์ พร้อมคณะ

ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกพระเจดีย์ ท่านวิริยะ จําปาทอง กํานันตําบลโคกพระเจดีย์
ท่านนิพนธ์ ณัฐวุฒิ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลลําพยา ท่านวิจักร ตรีชัยพันธุ์ ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลลําพยา ท่านสํารวย เชาวสกู รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองปากโลง
พร้อมคณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองปากโลง ท่านประเสริฐ อินทานิน รองนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองกระทุ่ม ท่านถนอม ตรีเดชา นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางไทรป่า
ท่านเสน่ห์ มณีโชติ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางไทรป่า และท่านสุระ ชัชวงษ์ กํานัน
ตําบลบางไทรป่า ตลอดจนประชาชนผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม ทุกท่าน กระผมนายพเยาว์ เนียะแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐมนะครับว่ า องค์การบริหารส่วนจังหวั ดนครปฐมอยู่ในช่ วงใกล้สิ้นปี งบประมาณ ๒๕๕๗
เหลือเวลาอีกไม่กี่วันนะครับ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมจึงได้พยายามรวบรวมเงินจาก
ทุกแผนงาน โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด ช่วยกันตรวจสอบดูว่ามีงบประมาณไหนที่จะสามารถโอน
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ได้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชน จากการ
เสนอขอรับการสนับสนุนจากเพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม รวมถึงท่าน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐมก็เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมทุก
ท่านได้ทําหน้าที่ของตนเอง นั้นก็คือการดูแลพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ของตนเองที่เกิดปัญหา ก็ได้
ส่ง เรื่ อ งมายั ง คณะผู้บ ริ ห ารซึ่ ง กระผมก็ไ ด้ วิ เ คราะห์ ต รวจสอบถึ ง ความจํ า เป็น ที่ ท่ า นสมาชิ ก สภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมในเขตพื้นที่และประชาชนประสบปัญหาความเดือดร้อนจริงๆ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ แต่เราก็ได้พยายามหางบประมาณตัวอื่น
ในข้อบัญญัติที่เพียงพอในการโอนงบประมาณเพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน
ชาวจังหวัดนครปฐมก่อน นะครับ
สิ่งหนึ่งกระผมก็ต้องขอขอบคุณตั้งแต่ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม ท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และท่านสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ทุกท่าน สําหรับ ๑๑ โครงการที่ได้รับการอนุมัติจากสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐมในวันนี้นะครับ ขอบคุณแทนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครปฐมที่ท่านได้มี
สํา นึ ก ในความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ หน้ า ที่ ใ นการดํ ารงตํ า แหน่ ง สมาชิ ก สภาองค์ การบริ หารส่ ว นจั ง หวั ด
นครปฐมในแต่ละพื้นทีน่ ะครับ วันนี้เราดําเนินการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ จากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติมีอํานาจ
หน้าที่อนุมัติตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมได้เสนอขอไปนะครับ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐมทุกท่าน เป็นผู้มีเจตนาดีไม่ว่าโครงการไหนที่คณะผู้บริหาร ได้เสนอเข้าที่
ประชุมถ้าโครงการนั้นเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครปฐม โดยไม่คํานึงถึงเขตพื้นที่
ทุ ก ท่ า นก็ จ ะรี บ ดํ า เนิ น การทั น ที ดู ไ ด้ จ ากการที่ เ รามี ก ารประชุ ม สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
นครปฐมบ่อยครั้งมาก แต่เพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกท่านก็เข้าร่วมประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมครบแทบทุกครั้งนะครับ อาจจะมีบ้างที่มีการลาประชุมเป็น

เพราะติดภารกิจ หรือป่วยจนทําให้ไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมได้ก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีแทนพี่น้อง
ประชาชนชาวจังหวัดนครปฐมนะครับ
กระผมเองในฐานะที่พี่ น้องในจังหวัดนครปฐมได้เลือกเข้ ามาทําหน้า ที่แทนพี่น้อ ง
ประชาชนตรงไหนที่มีปัญหาเราจะรีบเข้าไปให้ความช่วยเหลือ กระผมขอเรียนท่านผู้นําว่ากระผม
ดํารงตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมมาเป็นเวลา ๑๕ ปี และ เป็นสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมมาเป็นเวลา ๕ ปี กระผมยืนยันได้ว่าข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐมทุกคน มีความสามัคคีและตั้งใจในการทํางานมากที่สุด โดยยึดถือในการเป็นข้า
ของแผ่นดินทุกคนล้วนแล้วแต่มีจิตสํานึกที่สูงนะครับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมประกอบด้วย
๘ กอง โดยมี สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด, กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด,
กองแผนและงบประมาณ, กองคลัง, กองช่าง, กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, กองพัสดุ และ
หน่วยตรวจสอบภายใน และยังมีพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ลูกจ้าง ก็มีเกือบหนึ่ง
ร้อยคนนะครับ ข้าราชการก็มีจํานวน ๘๙ คน ทั้งหมดรวมแล้วเกือบ ๒๐๐ คน ทุกคนทําหน้าที่ของ
ตนเองได้ดีนะครับ กระผมมีความภูมิใจเป็นอย่างมากนะครับ จึงอยากจะเรียนท่านผู้นําท้องถิ่นที่มา
เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมในวันนี้ว่า ข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐมทุกคนมีการดําเนินงานไปในทิศ ทางเดียวกัน โดยทุกคนมีความตั้งใจทํางานเพื่ อ
ประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งล้วนแล้วแต่ทําประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครปฐมทั้งสิ้น
กระผมถือว่าพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครปฐมโชคดีที่เราได้มีข้าของแผ่นดินที่ดนี ะครับ
กระผมโชคดีที่มีข้าราชการที่ดีร่วมกันทํางาน ท่านผู้นําทุกท่านครับ ท่านจะเห็นว่า
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมของเราตั้งแต่ชั้นที่ ๑ ไปจนถึงชั้นที่ ๔ เรามีพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งติดเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร ข้าราชการ
เพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเพื่อใช้ในการดําเนินชีวิตในแต่ละวันว่าตรงไหนที่ควร
ทําและตรงไหนที่ไม่สมควรทํา สิ่งไหนก่อให้เกิดประโยชน์แก่พี่น้องประชาชน วันนี้การประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมน่าจะเป็นที่เดียวในประเทศไทยนะครับที่มีการใส่ชุดสีขาวเข้า
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เนื่องจากเราได้จัดกิจกรรมการถือศีลกินเจเพื่อถวายเป็นพระ
ราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา
ซึ่งเราจัดกิจกรรมนี้เป็นปีที่ ๖ แล้วนะครับและเราไม่ได้ใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เลยครับ แต่จะเป็นการร่วมกันบริจาคสิ่งของจากผู้มีจิตศรัทธาซึ่งทุกคนในองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม ก็จะบอกต่อๆ กันไปถึงท่านผู้นําท้องถิ่น ส่วนอาหารในแต่ละมื้อนั้นเราได้คัดสรรแต่อาหารที่
ดีที่สุดตั้งแต่ข้าวสารก็จะใช้แต่ข้าวหอมมะลิ ส่วนผักนั้นเราก็เลือกใช้เป็นผักปลอดสารพิษ และนํามาสู่
กระบวนการปรุ ง เราก็ ใ ช้ แ ต่ เ ครื่ อ งปรุ ง อย่ า งดี และมี ข้ า ราชการทุ ก คนร่ ว มกั น ทํ า อาหารเพื่ อ ให้
ประชาชน ได้รับประทานอาหารที่ดีที่สุดนะครับ ส่วนตัวกระผม รวมทั้งคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ก็ทําได้แต่เพียงเข้ามาช่วยเสริมแต่ความเหน็ดเหนื่อยทั้งหมดอยู่ที่
ข้าราชการ และพนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับ ตามที่กระผมได้กล่าวไปแล้วว่าเราได้
จั ด กิ จ กรรมถื อ ศี ล กิ น เจมาแล้ ว เป็ น ระยะเวลา ๖ ปี กระผมเองได้ ม องพระบรมฉายาลั ก ษณ์ ข อง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วรู้สึกตื้นตันใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เราได้มีโอกาสทําความดีถวายพ่อ
หลวงของแผ่นดิน
วันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดสําหรับมนุษย์คนหนึ่งที่ได้คิดที่จะถือศีลกินเจ และสิ่งที่สําคัญที่สุด
คือการกตัญญูต่อพ่อ แม่ และบรรพบุรุษ ในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าบอกไว้ว่ามนุษย์ทั้งหลายต้อง
ดูแลพ่อแม่ของตนเอง และครอบครัวของตนเองให้ดีก่อนถึงจะไปช่วยเหลือสังคมและทําประโยชน์
ให้กับส่วนรวมนะ กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ผ่านไปถึงเพื่อน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ทุกท่าน คณะผู้บริหารทุกท่าน ว่าเราโชคดีที่เราได้
ทํางานร่วมกันมาเป็นระยะเวลาหลายปีถือว่าเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกัน และเราก็ร่วมทําบุญกุศล
ด้วยกันมาโดยตลอด จึงอยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชน ท่านผู้นําท้องถิ่น ท่านผู้นําฝ่ายปกครอง
ครอบครัวของทุกท่าน ร่วมกันถือศีลกินเจหรือช่วยกันบอกต่อกับพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ของท่าน
ถ้าจะทานอาหารเจก็ให้มาทานได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมครับ กระผมยืนยันว่าเป็น
อาหารเจที่ทําด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ เราให้ทุกคนรับประทานฟรีนะครับวันละ ๒ มื้อ มื้อกลางวัน และ
มื้อ เย็ น และถ้า ท่ า นอยากจะร่ ว มทํ า บุ ญ บริ จ าคก็ยิ น ดี เป็ น อย่ างยิ่ ง นะครั บ สุ ด ท้ านี้ ก ระผมก็ ต้ อ ง
ขอบคุณท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม พร้อมทั้งเพื่อนสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐมผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ท่านผู้นําท้องถิ่น
ท่านผู้นําฝ่ายปกครอง ที่เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมในครั้งนี้นะครับ
ขอบคุณมากครับ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ครับขอบคุ ณท่า นนายกองตรีพ เยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริห ารส่ วนจั งหวั ด
นครปฐม เป็นอย่างมากนะครับ ในนามของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม กระผม
ต้องขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ในเรื่องของการโอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ให้เป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครปฐม
กระผมเชื่อว่าในการจัดสรรงบประมาณในครั้งนี้ จะช่วยพัฒนาจังหวัดนครปฐมของเราให้ดียิ่งขึ้นไป
นะครับ กระผมขอเรียนว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมโดยท่านนายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว
และสภาองค์ก ารบริห ารส่วนจัง หวัด นครปฐมนั้ น เราทํา งานกัน เพื่ อพี่น้ องประชาชนชาวจัง หวั ด
นครปฐมอย่างแท้จริงดูได้จากวันนี้นะครับวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ ซึ่งใกล้สิ้นปีงบประมาณแล้ว
เรายังต้องมีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อดําเนินการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายกัน
อยู่เลยนะครับ เพือ่ ใช้งบประมาณได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดคลอบคลุมทั้ง ๗ อําเภอ นะครับ
กระผมต้องขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมนะครับ
และอีกประการหนึ่งนะครับ ในวันนี้ถือว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมของ
เราโดยการนําของท่านนายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จัดให้มี
กิจกรรมการถือศีลกินเจ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กันยายน ถึงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ก็อยากจะขอเรียนเชิญ
ทุกท่านมาร่วมกันทําบุญในครั้งนี้นะครับ และสิ่งที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมได้



กล่า วไปนั้ น คือ สิ่ง ที่เ ป็น ข้อ คิด และแนวทางปฏิ บัติ ที่ดี ให้ กับ เรา ไม่ว่ าจะเป็นเรื่ องของการบริ หาร
งบประมาณ ในเรื่องของการปฏิบัติตนอย่างไรให้เกิดประโยชน์ต่อครอบครัวของเรานะครับ
มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านใด มีเรื่องอื่นๆ จะอภิปราย
ไหมครับเชิญครับ มีไหมครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มี ผมขอขอบคุณ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม เพื่ อ นสมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครปฐม ทุ ก ท่ า น คณะผู้ บ ริ ห าร และ
ข้าราชการ ท่านประชา ฟุ้งขจร นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโคกพระเจดีย์ พร้อมคณะผู้บริหาร
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกพระเจดีย์ ท่านวิริยะ จําปาทอง กํานันตําบลโคกพระเจดีย์
ท่านนิพนธ์ ณัฐวุฒิ นายกองค์การ บริหารส่วนตําบลลําพยา ท่านวิจักร ตรีชัยพันธุ์ ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลลําพยา ท่านสํารวย เชาวสกู รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองปากโลง พร้อม
คณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองปากโลง ท่านประเสริฐ อินทานิน รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองกระทุ่ม ท่านถนอม ตรีเดชา นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางไทรป่า ท่านเสน่ห์
มณีโชติ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางไทรป่า และท่านสุระ ชัชวงษ์ กํานันตําบลบางไทรป่า
ตลอดจนประชาชนผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม ทุกท่าน ที่ทําให้การประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดในวันนี้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีทุกประการ ขอขอบพระคุณมากครับ ผมขอเลิกประชุมครับ

.......................................................

เลิกประชุมเวลา ๑๐.๕๐ น.



ลงชื่อ

เลขานุการสภาฯ/ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวปทุมมาศ กมลเวช)
ผู้อํานวยการกองกิจการสภา อบจ.

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗
วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เมื่อวันที่ ๒๕ 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 ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

ลงชื่อ
(นายอภินันท์ ศิริรังษี)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

ได้ปิดประกาศประชาสัมพันธ์แล้ว เมื่อวันที่ ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

(นางสาวปทุมมาศ กมลเวช)
เลขานุการสภาฯ

