(สําเนา)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๗
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗
วันที่ ๒๙ 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.
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
นางรัชนี
นายประวัติ
นายอนุสรณ์
นายเทียมจิตร
นางนิลุบล
นายณรงค์
นางเสาวลักษณ์
นายสิทธิศักดิ์
นางวาสนา
นางจารุวรรณ
นางกัญญาภัทร
นางสาวพัฑฒิดา
นางอําไพ
นางสาวใกล้รุ่ง
นางสาวสุริยงค์
นางสาวสลิตตา
นายธีรศานต์
นางสาวชุติมณฑน์
นางอรอุมา
นางสาวสุภาวดี
นางสาวพรทิพย์
นางสาวอาภรณ์
นางสาวจิตลดา
นางจันทอง
นางวันดี
นางสาวบุญเรือน
นางมุจรินทร์
นางสาวยิ่งลักษณ์
นางวิระตา
นางสาวจุฑามาศ
นางสาวบุหงา
นางสาวเพ็ญนภา

เนียะแก้ว
สุริยาวงษ์
หิรัญ
บุญกวิน
ฉิ่งทองคํา
เดชเกตุ
มั่นศรีจันทร์
ลี้เจริญ
ทรัพย์วุฒิเลิศ
ทวีนุช
วรรณา
ศรีชาหลวง
ปัญญาเลิศ
นิลหยก
กองแก้ว
เพิ่มนาม
มีเนตรขํา
ฉันธรอาภรณ์
บริสุทธิ์
สุธาทรัพย์
เก้าลิ้ม
พจน์สมพงส์
เพชรสงค์
สันโดด
น้ําทับทิมทอง
ลาภวิไล
จําเนียร
โพธิสัตย์
โศภณพิมลสิริ
มะหะหมัด
โพธิ์ศรีเจริญ
ธงชัย
ศรีสรรพางค์

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
หัวหน้าสํานักปลัด อบจ./จนท.รักษาความสงบฯ
ผู้อํานวยการกองคลัง
ผู้อํานวยการกองช่าง
ผู้อํานวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการกีฬาและการท่องเที่ยว
รก.ในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงิน
รก.ในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รก.ในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
รก.ในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายกิจการสภา อบจ.
รก.ในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายการประชุม/จนท.รักษาความสงบฯ
รก.ในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
รก.ในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
รก.ในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นักวิชาการเงินและบัญชี ๗ว
นักวิชาการเงินและบัญชี ๗ว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๖ว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๖ว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๖ว
เจ้าพนักงานธุรการ ๖ว
เจ้าพนักงานธุรการ ๖ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๕
เสมียนพนักงาน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป



๓๔. นางสาวหวานตาล มณีธรรมรัชต์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๓๕. นางสาวชุติมา
เก้าลิ้ม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๓๖. นางสาวปานทิพย์
สุขสวัสดิ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
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 ๗/๒๕๕๗
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
เรื่องที่แจ้งให้ทราบในวันนี้ ไม่มีนะครับ ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๒ ครับ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗
ต่อไปเป็นการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ 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 และหน้าที่ ๑๔ ครบทั้ง ๑๔ หน้า แล้วนะครับ ผมขอถามมติที่ประชุม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน
๒๕๕๗ ขอให้ย กมือ ขึ้น ด้ว ยครับ ขอบคุณ ครับ สมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ท่านใดไม่รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวครับ มีไหมครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมแห่งนี้
มีมติให้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๗
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ แล้วนะครับ ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๓ ครับ



ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติ เรื่อง ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไว้ทําการ
เบิกจ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
ขอเชิญท่านนายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ครับ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ที่เคารพ ท่านรองประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน กระผมนายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ด้วยองค์การบริหารส่วน
จัง หวั ดนครปฐมจะดํา เนิ นการขอขยายเวลาเบิ ก จ่ ายเงิ นงบประมาณรายจ่ ายเพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ ๑
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปโภค ตั้งไว้ ๗๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
หอถังเหล็กประปา ขนาดความจุ ๑๒ ลูกบาศก์เมตร บริเวณสํานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวั ด
นครปฐม หมู่ ที่ ๕ ตํ า บลสนามจั น ทร์ อํ า เภอเมื อ งนครปฐม เพื่ อ เก็ บ น้ํ า สํ า หรั บ เอาไว้ ใ ช้ ภ ายใน
สํานักงานและบริเ วณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวั ด
นครปฐม ซึ่งได้รับอนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ให้กันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๖
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ ไว้ให้ทําการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ แล้ว
เนื่องจากโครงการดังกล่าวไม่สามารถดําเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก จึงขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ไว้ทําการเบิกจ่าย
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ โดยดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗
ข้อ ๕๙ จึงนําเรียนสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้โปรดพิจารณาอนุมัติให้ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ตามรายการดังกล่าวข้างต้นด้วย
ข้อระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่
มีความจําเป็ นจะต้ องใช้ จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่นรายงานขออนุ มัติ กันเงิ น
ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดําเนินการ ก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่งให้
ขออนุ มัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่ เกินอีกหนึ่งปีต่ อสภาท้องถิ่น หรือกรณี มีความจําเป็นต้องแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทําให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง
ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ฯลฯ



ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ครับ ตามที่ ท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้เสนอญัตติ เรื่อง ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
ไว้ทําการเบิ กจ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐมแห่งนี้ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านใด จะอภิปรายไหมครับ
มีไหมครั บ ไม่มี นะครับ ถ้าไม่ มี ผมขอถามมติ ที่ประชุ มเลยนะครับ สมาชิกสภาองค์ การบริ หารส่วน
จังหวัดนครปฐม ท่านใด เห็นชอบอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ไว้ทําการเบิกจ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ตามญัตติดังกล่าวครับ
โปรดยกมือขึ้นด้วยครับ ขอบคุณครับ เอามือลงได้ครับ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ท่านใด ไม่เห็นชอบครับ โปรดยกมือขึ้นครับ มีไหมครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มี ถือว่าสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐม แห่งนี้ มีมติเห็นชอบอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไว้ทําการเบิกจ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ตามที่ท่าน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้เสนอมาแล้วนะครับ ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระ ๔
ระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ ไว้ทําการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ขอเชิญท่านนายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ครับ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ที่เคารพ ท่านรองประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน กระผมนายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ด้วยองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม ได้ตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ และตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ไว้ในสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และกองช่าง หมวด ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประกอบด้วย แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนงาน
เคหะและชุ ม ชน และแผนงานการเกษตร จํ า นวน ๒๒ โครงการ เป็ น จํ า นวนเงิ น ทั้ ง สิ้ น
๑๘๖,๐๓๗,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่งโครงการดังกล่าว ไม่สามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
และก่อหนี้ผูกพัน ตามระเบียบพัสดุฯ ได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ แต่มีความจําเป็น
จะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก จึงขออนุมัติกันเงินกรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ไว้ทําการเบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๕ การกันเงิน ข้อ ๕๙



จึ ง นํ า เรี ย นสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครปฐม ได้ โ ปรดพิ จ ารณาอนุ มั ติ ใ ห้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม กันเงินกรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ตามรายการแนบท้ายนี้
ข้อระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๕ การกันเงิน
“ข้อ ๕๙ ในกรณี ที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุ ภัณฑ์ที่ดิ นและสิ่ง ก่อสร้า ง ยังมิ ได้ก่อหนี้
ผู ก พั น แต่ มี ค วามจํ า เป็ น จะต้ อ งใช้ จ่ า ยเงิ น นั้ น ต่ อ ไปอี ก ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น รายงาน
ขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ขอบคุ ณ ท่ า นนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครปฐม ครั บ ตามที่ ท่ า นนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้เสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ไว้ทําการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ขอความเห็นชอบ
จากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมแห่งนี้ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ท่านใด จะอภิปรายไหมครับ มีไหมครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุมเลยนะครับ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านใด เห็นชอบอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม กันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ไว้ทําการเบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ตามญัตติดังกล่าวครับ โปรดยกมือขึ้นด้วยครับ ขอบคุณครับ เอามือลงได้
ครับ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านใด ไม่เห็นชอบครับ โปรดยกมือขึ้นครับ
มีไหมครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มี ถือว่าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม แห่งนี้ มีมติเห็นชอบ
อนุมัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม กันเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๗ ไว้ทําการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม ได้เสนอมาแล้วนะครับ ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระ ๕
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
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 ทุกท่าน ที่ทําให้การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดในวันนี้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีทุก
ประการ ขอขอบพระคุณมากครับ ผมขอเลิกประชุมครับ
.......................................................

เลิกประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.
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