(สําเนา)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๓
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๓
วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
………………………
เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.
ผู้มาประชุม
๑. นายบุญส่ง
๒. นายจักรกฤษณ์
๓. นายปิตพิ งษ์
๔. นางสาวปทุมมาศ

นัดสูงวงศ์
สงประชา
ไทยโพธิ์ศรี
กมลเวช

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

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

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

ผู้ลาประชุม
๑. นายสมพงษ์

เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
ศิรเิ ฑียรทอง
ใจเย็น
บุญยงค์
บุญนิยม
โตศรีพลับ
ศิรริ ังษี
มุย้ มี
นิ่มปุญญกําพงษ์
สกุลรัตนกุลชัย
มณีรัตน์
อนุตธโต
มิ่งขวัญ
ปิยนันท์จรัสศรี

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

นายมะเนตร
นายทรงพล
นายปัญญวัฒน์
นายบัณฑิต
นายเอนก
นายชัชวาล
นายสังเวียน
นายเฉลิมพล
นายเสฐียรพงษ์
นายชรินทร์
นายบัญชา
นายวินัย

๒. นายพัศภัสสรณ์

โคจริยาวัฒน์
ชูศลิ ป์กุล
คชศิลา
เล้าอรุณ
ตะโกพ่วง
บุญอําไพ
นัดสูงวงศ์
ซังฮี้
รัตนภิรมย์
ลี้ไพบูลย์
บุญวงษ์
วิจติ รโสภณ

ศรีสุขจร


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
นายวิวัฒน์
นายประวัติ
นางสาวณัฏฐภัทร์
นายอนุสรณ์
นายณรงค์
นางปราณี
นายเทียมจิตร
นางนิลุบล
นางวาสนา
นางสาวสุมาลี
นางสาวสุวรรณี
นางเสาวลักษณ์
นางสาวแสงนภา
นางแสงเดือน
นางสาวใกล้รงุ่
นายนิวัฒน์
นายสิทธิศักดิ์
นายธนาธร
นางสาวสลิตตา
นายธีรศานต์
นางสาวพัฑฒิดา
นางสาวภัทร์ฐติ า
นางสาวพัชญ์สิตา
นางวิระตา
นางดวงเดือน
นางสาวศิราพร
นางสาวอัมพิกา
นางสาวจุฑามาศ

เนียะแก้ว
นันทวรากร
หิรัญ
ปานรักษา
บุญกวิน
มั่นศรีจันทร์
โรจนาธิโมกข์
ฉิ่งทองคํา
เดชเกตุ
ทวีนุช
เพ็งสมบัติ
ภูส่ กุล
ลีเ้ จริญ
ทองวิทยา
หลักแดน
กองแก้ว
อ่ําหนองโพ
ทรัพย์วุฒเิ ลิศ
เย็นทูล
มีเนตรขํา
ฉันธรอาภรณ์
ปัญญาเลิศ
โศภณพิมลสิริ
กุลวรศักดิ์สริ ิ
มะหะหมัด
ร่วมสมัคร
สุวรรณเอี่ยม
เอมศรี
โพธิ์ศรีเจริญ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม (คนที๑่ )
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม (คนที่ ๒)
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
หัวหน้าสํานักปลัด อบจ./เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ผูอ้ ํานวยการกองคลัง
ผูอ้ ํานวยการกองช่าง
ผูอ้ ํานวยการกองแผนและงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
หัวหน้าฝ่ายพัสดุ
หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
หัวหน้าฝ่ายนิตกิ ารและการพาณิชย์
รักษาราชการแทน หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกีฬาและการท่องเที่ยว
หน.สาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม, หน.เครื่องจักรกล
หัวหน้าฝ่ายสํารวจและออกแบบ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๖ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๖ว
จนท.ระบบงานคอมพิวเตอร์ ๕/จนท.รักษาความสงบฯ
นักวิชาการประชาสัมพันธ์ ๕
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๔
นักพัฒนาชุมชน ๔
เสมียนพนักงาน
เสมียนพนักงาน
ผูช้ ว่ ยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผูช้ ว่ ยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผูช้ ว่ ยเจ้าพนักงานธุรการ


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.
๒๖.
๒๗.
๒๘.

นายมานิจ
นายถนัดกิจ
นายนฤพล
นางเพ็ญศรี
นายแสน
นายประยงค์
นายอังกูร
นายชาญ
นายอาคม
นายสนอง
นายวิสษิ ฐ์
นายณัฐวัฒน์
นายอรุณ
นายสุภาค
นายปภพ
นายมานะ
นายจอม
นายสุรนิ ทร์
นายเธียรกิจธน
นายพูล
นายมนตรี
นายวันทนีย์
นายตึง๋
นางกุลสิ าภัสร์
นางประทีป
นายสมพงษ์
นายอดุลย์
นายสกล

พจน์มนต์ปติ ิ
ศิรพิ รนพคุณ
ทัพเครือ
ชิงชู
ม่วงไหม
พูนขวัญ
ดวงคํา
ฉิ่มกล่อม
ศิรพิ รนพคุณ
พูนขวัญ
โพธิ์พันธ์
ว่องไว
พุม่ พยอม
ปิน่ ทอง
หอมระเหย
มะลิขาว
พรมแตง
ทุยหุน่
จันทร์กุลขจร
แจ่มโกมัย
ทองทวี
ขันตีสา
แย้มสรวล
ฉิ่มกล่อม
เสรีเผ่าวงษ์
มุง่ รอบกิจ
คํามณี
ต่ายใหญ่เที่ยง

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังเย็น
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังเย็น
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังเย็น
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังเย็น
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังเย็น
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังเย็น
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังเย็น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังเย็น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังเย็น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังเย็น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังเย็น
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลสนามจันทร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลสนามจันทร์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลสนามจันทร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสนามจันทร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสนามจันทร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสนามจันทร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลดอนยายหอม
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลดอนยายหอม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลดอนยายหอม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลดอนยายหอม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านหลวง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางแขม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางแขม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางแขม
ผู้ใหญ่บา้ น หมู่ ๕ ตําบลสนามจันทร์
ผู้ใหญ่บา้ น หมู่ ๔ ตําบลสนามจันทร์
ที่ปรึกษาสมาคมผูป้ กครองและครู


เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มาครบองค์ประชุมแล้ว เลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ดําเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ท่านเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้า
ส่วนราชการประจําองค์การบริหารส่วนจังหวัด และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผูท้ รงเกียรติ
ทุกท่าน บัดนี้ เวลา ๑๕.๐๐ น. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมได้มาประชุมพร้อมกันแล้ว
ผมขอดําเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๓
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๓ ณ บัดนี้ ขอให้การประชุมครั้งนีด้ ําเนินไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้
ทุกประการ ต่อไปเข้าสูร่ ะเบียบวาระที่ ๑ ครับ
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

เรื่องที่แจ้งให้ทราบในวันนี้ ไม่มนี ะครับ ต่อไปเข้าสูร่ ะเบียบวาระที่ ๒ ครับ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๓ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๓
ต่อไปเป็นการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ
สมัยที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๓ ครัง้ ที่ ๖/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๓ นะครับ ขอให้สมาชิกฯ
ทุกท่าน ช่วยกันตรวจดูทลี ะหน้านะครับ ว่ามีถอ้ ยคําหรือข้อความใดที่ต้องการจะขอแก้ไขเพิ่มเติม ก็ขอให้
ยกมือขึน้ ด้วยนะครับ 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 และหน้าที่ ๑๓ ครบทัง้ ๑๓ หน้า แล้วนะครับ
ต่อไป ผมขอถามมติที่ประชุม สมาชิกฯ ท่านใด รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๓ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๗
กันยายน ๒๕๕๓ ขอให้ยกมือขึน้ ด้วยครับ ขอบคุณครับ สมาชิกฯ ท่านใด ไม่รับรองรายงานการประชุม
ดังกล่าวครับ มีไหมครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติให้รับรองรายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๓ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๓
เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๓ แล้วนะครับ ต่อไปเข้าสูร่ ะเบียบวาระที่ ๓ ครับ


ระเบียบวาระที่ ๓
ญัตติ เรือ่ ง ขออนุมัตกิ ันเงิน กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ ไว้ทําการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ครับ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ที่เคารพ ท่านรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านที่ปรึกษา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม นายพเยาว์ เนียะแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๕๓ และไม่สามารถก่อหนีผ้ ูกพัน ได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงมีความจําเป็นที่ตอ้ ง
ขออนุมัติกันเงิน กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๓ ของกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม, กองช่าง และกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นจํานวนเงิน ๑๔๑,๕๗๐,๐๐๐.- บาท
(หนึ่งร้อยสี่สบิ เอ็ดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) เพื่อตัง้ จ่ายเป็นโครงการต่างๆ จํานวน ๔๗ โครงการ
โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จึงขออนุมัตกิ ันเงิน ไว้ทําการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นจํานวนเงิน
๑๔๑,๕๗๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยสี่สบิ เอ็ดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งต้องได้รับอนุมัตจิ ากสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๕
การกันเงิน ข้อ ๕๙
จึงนําเรียนสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้โปรดพิจารณาอนุมัติให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม กันเงิน กรณียังมิได้กอ่ หนี้ผูกพัน ตามรายการดังกล่าวข้างต้นด้วย
ข้อระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๕ การกันเงิน
“ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มรี ายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้กอ่ หนี้ผูกพัน
แต่มคี วามจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนัน้ ต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัตกิ ันเงินต่อ
สภาท้องถิ่นได้อกี ไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี


ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ครับ ตามที่ ท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้เสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัตกิ ันเงิน กรณียังมิได้กอ่ หนีผ้ ูกพัน งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ ไว้ทําการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
เพื่อขอรับความเห็นชอบจากสภาฯ แห่งนี้ มีสมาชิกฯ ท่านใด จะอภิปรายไหมครับ มีไหมครับ ไม่มนี ะครับ
ถ้าไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุมเลยนะครับ สมาชิกฯ ท่านใด เห็นชอบอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม กันเงิน กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๓ ไว้ทําการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามญัตติดังกล่าว ครับ โปรดยกมือขึน้ ด้วย
ครับ ขอบคุณครับ เอามือลงได้ครับ สมาชิกฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบครับ โปรดยกมือขึ้นครับ มีไหมครับ
ไม่มนี ะครับ ถ้าไม่มถี อื ว่าสภาฯ แห่งนี้มมี ติเห็นชอบอนุมัติให้กันเงิน กรณียังมิได้ก่อหนีผ้ ูกพัน งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ ไว้ทําการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
ตามที่ทา่ นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมได้เสนอมาแล้วนะครับ ต่อไป เข้าสูร่ ะเบียบวาระที่ ๔ ครับ
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ

มีสมาชิกฯ ท่านใด มีเรื่องอื่นๆ จะอภิปรายอีกไหมครับ เชิญท่าน ส.จ.ชัยยศ บุญยงค์ ครับ
ส.จ.ชัยยศ บุญยงค์
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ที่เคารพ ท่านรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ท่านที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ผูท้ รงเกียรติ ทุกท่าน และผูเ้ ข้าร่วมการประชุมทุกท่าน
กระผมนายชัยยศ บุญยงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๕ อําเภอเมืองนครปฐม
กระผมเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนชาวตําบลดอนยายหอม ตําบลวังเย็น ตําบลถนนขาด ตําบลบางแขม
ผมต้องขอขอบคุณท่านนายกฯ พเยาว์ เนียะแก้ว เป็นอย่างสูงที่ได้อนุมัตงิ บประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑
งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๔ ให้ครบทุกตําบลครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ขอบคุณท่าน ส.จ.ชัยยศ บุญยงค์ มากครับ มีสมาชิกฯ ท่านใด มีเรื่องอื่นๆ จะอภิปราย
อีกไหมครับ มีไหมครับ ถ้าไม่มผี มขอขอบคุณ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม คณะผูบ้ ริหาร
เพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ผูท้ รงเกียรติ ทุกท่าน ตลอดจนผูน้ ําท้องถิ่น และ


ประชาชนผูเ้ ข้าร่วมรับฟังประชุมทุกท่าน ที่ทําให้การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดในวันนี้ สําเร็จ
ลุลว่ งไปด้วยดีทุกประการ ขอขอบพระคุณมากครับ ผมขอเลิกประชุมครับ
******************

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.

