(สําเนา)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๔
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔
วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๑.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
…………………………
เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.
ผู้มาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.

นายธงชัย
นายทองดี
นายบัญชา
นางสาวปทุมมาศ

ศรีสุขจร
มิ่งขวัญ
บุญวงษ์
กมลเวช

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

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

นางจรินพร
นายสมพงษ์
นายธงชัย
พ.ต.ท.ชาญ
นายชัยยศ
นายสุเทพ
นายสมศักดิ์
นายแมน
นายสุรพงศ์
นายอภินันท์
นายสมนึก
นายสมชาย
นายสุรชัย

เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
ปิยนันท์จรัสศรี
ศิริเฑียรทอง
ใจเย็น
บุญยงค์
บุญนิยม
โตศรีพลับ
มุ้ยมี
นิ่มปุญญกําพงษ์
ศิริรังษี
สกุลรัตนกุลชัย
มณีรัตน์
อนุตธโต

ผู้ลาประชุม
๑. นายปัญญวัฒน์

คชศิลา

๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.

นายจักรกฤษณ์
นายมะเนตร
นายทรงพล
นายบัณฑิต
นายเอนก
นายชัชวาล
นายบุญส่ง
นายสังเวียน
นายเฉลิมพล
นายปิติพงษ์
นายเสฐียรพงษ์
นายชรินทร์
นายวินัย

สงประชา
โคจริยาวัฒน์
ชูศิลป์กุล
เล้าอรุณ
ตะโกพ่วง
บุญอําไพ
นัดสูงวงศ์
นัดสูงวงศ์
ซังฮี้
ไทยโพธิ์ศรี
รัตนภิรมย์
ลี้ไพบูลย์
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.

นายพเยาว์
นายประวัติ
นายกันตพัฒน์
นายกิติ
นางสาวณัฏฐภัทร์
นายอนุสรณ์
นายณรงค์
นางสาวสุมาลี
นายเทียมจิตร
นางนิลุบล
นางแสงเดือน
นางสาวใกล้รุ่ง
นางสาวสุริยงค์
นางวาสนา
นางสาวสุวรรณี
นางเสาวลักษณ์
นายนิวัฒน์
นายสิทธิศักดิ์
นางสาวเสาวลักษณ์
นายธีรศานต์
นางสาวสลิตตา
นางสาวยิ่งลักษณ์
นางสาวชนาทิพย์
นางวิระตา
นางสาวจุฑามาศ
นางสาวศิราพร
นางสาวอัมพิกา
นางสาวเพ็ญนภา
นางสาวพิมพ์ภัสสร

เนียะแก้ว
หิรัญ
กิติพงษ์สิริภัค
วัตรเอก
ปานรักษา
บุญกวิน
มั่นศรีจันทร์
เพ็งสมบัติ
ฉิ่งทองคํา
เดชเกตุ
หลักแดน
กองแก้ว
เพิ่มนาม
ทวีนุช
ภู่สกุล
ลี้เจริญ
อ่ําหนองโพ
ทรัพย์วุฒิเลิศ
แสงนิ่ม
ฉันธรอาภรณ์
มีเนตรขํา
โศภณพิมลสิริ
นาคาประสิทธิ์
มะหะหมัด
โพธิ์ศรีเจริญ
สุวรรณเอี่ยม
เอมศรี
ศรีสรรพางค์
ใจยงค์

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
หัวหน้าสํานักปลัด อบจ./เจ้าหน้าที่รักษาความสงบฯ
รักษาราชการแทน ผู้อํานวยการกองคลัง
ผู้อํานวยการกองช่าง
ผู้อํานวยการกองแผนและงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์
รก.หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกีฬาและการท่องเที่ยว
รก.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล
หัวหน้าฝ่ายสํารวจและออกแบบ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๖ ว
จนท.ระบบงานคอมพิวเตอร์ ๕/จนท.รักษาความสงบฯ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๖ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๔
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ๔
เสมียนพนักงาน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์

เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มาครบองค์ประชุมแล้ว เลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จุดธูปเทียนบูชา


พระรัตนตรัย เลขานุการสภาฯ อ่านประกาศสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เรื่อง ขยายสมัยประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๔
ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้ประกาศเปิดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒
ประจําปี ๒๕๕๔ มีกําหนด ๔๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ ไว้แล้วนั้น
เนื่องจากขณะนี้ใกล้ส้ินปีงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๕๔ เพื่อให้การดําเนินงานขององค์การบริหารส่วน
จั ง หวั ด นครปฐมเป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย จึ ง ขยายสมั ย ประชุ ม สามั ญ สมั ย ที่ ๒ ประจํา ปี ๒๕๕๔
ออกไปอีก ๑๕ วัน ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ.๒๕๔๐ และฉบั บ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๖ จึ ง ขอขยายสมั ย ประชุ ม สามั ญ สมั ย ที่ ๒
ประจําปี ๒๕๕๔ ออกไปอีก ๑๕ วัน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๔
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ นายธงชัย ศรีสุขจร
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านเลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจําองค์การบริหารส่วนจังหวัด และท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน บัดนี้ เวลา ๑๑.๐๐ น. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐมได้มาประชุมพร้อมกันแล้ว ผมขอดําเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัย
สามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ ณ บัดนี้ ขอให้การประชุมครั้งนี้ดําเนินไปด้วยความ
เรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ทุกประการ ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๑ ครับ

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

เรื่องที่แจ้งให้ทราบในวันนี้ ไม่มีนะครับ ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๒ ครับ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔
ต่อไปเป็นการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ
สมัยที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ นะครับ ขอให้สมาชิกฯ ทุกท่าน
ช่วยกันตรวจดูทีละหน้านะครับ ว่ามีถ้อยคําหรือข้อความใดที่ต้องการจะขอแก้ไขเพิ่มเติม ก็ขอให้ยกมือขึ้นด้วยนะครับ
หน้าที่ ๑ ครับ หน้าที่ ๒, หน้าที่ ๓, หน้าที่ ๔, หน้าที่ ๕, หน้าที่ ๖, หน้าที่ ๗, หน้าที่ ๘ และหน้าที่ ๙ ครบทั้ง ๙ หน้า
แล้วนะครับ ผมขอถามมติทปี่ ระชุม สมาชิกฯ ท่านใด รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ ขอให้ยกมือขึ้น
ด้วยครับ ขอบคุณครับ สมาชิกฯ ท่านใด ไม่รับรองรายงานการประชุม ดังกล่าวครับ มีไหมครับ ไม่มีนะครับ


ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติให้รับรองรายงานการ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยสามัญ สมัย
ที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ แล้วนะครับ ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๓
ครับ

ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงิน กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไว้ทําการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๕
เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ครับ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ที่เคารพ ท่านรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านเลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน
กระผมนายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๕
เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ และไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงมีความ
จําเป็นที่จะต้องขออนุมัติกันเงิน กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันของกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม,
กองช่าง และกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น
๑๓๓,๙๑๑,๔๙๐.- บาท (หนึ่งร้อยสามสิบสามล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ที่ตั้งจ่ายเป็น
โครงการต่างๆ จํานวน ๑๒ โครงการ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นจํานวนเงิน ๑๐๖,๗๙๒,๔๙๐.- บาท
(หนึ่งร้อยหกล้านเจ็ดแสนเก้าหมืน่ สองพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจํานวนเงิน
๒๗,๑๑๙,๐๐๐.- บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) จึงขออนุมัติกันเงิน ไว้ทําการเบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๕ การกันเงิน ข้อ ๕๙
จึงนําเรียนสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้โปรดพิจารณาอนุมัติให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐม กันเงิน กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ตามรายการดังกล่าวข้างต้นด้วย
ข้อระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๕ การกันเงิน
“ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภา
ท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี


ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ครับ ตามที่ ท่านนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐม ได้เสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงิน กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ฉบับที่ ๑ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไว้ทําการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอความเห็นชอบ
จากสภาฯ แห่งนี้ มีสมาชิกฯ ท่านใด จะอภิปรายไหมครับ มีไหมครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุม
เลยนะครับ สมาชิกฯ ท่านใด เห็นชอบอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม กันเงิน กรณียังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไว้ทําการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามญัตติดังกล่าวครับ โปรดยกมือขึ้นด้วยครับ ขอบคุณครับ เอามือลงได้ครับ สมาชิกฯ ท่านใด
ไม่เห็นชอบครับ โปรดยกมือขึ้นครับ มีไหมครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มี ถือว่าสภาฯ แห่งนี้ มีมติเห็นชอบอนุมัติให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม กันเงิน กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไว้ทําการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามที่ท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้เสนอมาแล้วนะครับ ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๔

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ

มีสมาชิกฯ ท่านใด มีเรื่องอื่นๆ จะอภิปรายไหมครับ เชิญครับ มีไหมครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มี
ผมต้องขอขอบคุณ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะผู้บริหารฯ เพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ทุกท่าน และข้าราชการ ทุกท่าน ที่ทําให้การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในวันนี้สําเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดีทุกประการ ขอขอบพระคุณมากครับ ผมขอเลิกประชุม ครับ

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

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

