
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจ าปี พ.ศ. 2564  คร้ังที่ 1/2564 
 วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564   เวลา 10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 

 
………………………………………  

 
เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น 
 

๑. นายเอนก ตะโกพ่วง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
2. นายเอกภพ แพรอัตถ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  (๑) 
3. นางทิพวรรณ หิรัญ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  (2) 
4. นางแสงเดือน หลักแดน เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด/จนท.รักษาความสงบฯ 
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ผู้เข้าประชุม 
 

๑. ด.ต.ประกิจ แสงเพลิง  15. นายธนพันธ ์ โชคด ารงสุข 
๒. นายวิชาญ พรหมเอียด  16. นายประดิษฐ์ ศรีสุขจร 
๓. นายอนันต์ นิ่มปุญญก าพงษ ์  17. นางสาวศวิตา จ าเล 
๔. นายศุภโชค ศรีสุขจร  18. นายสมยศ สุขตะโก 
๕. นายธเนศ โชครัศมีศิริ  19. นายชัชวาล   บุญอ าไพ 
๖. นายอภินันท์   ศิริรังษี  20. นายบรรทูล สนน้อย 
๗. นายอภินพ  วิภากูล  21. นายสาธิต จิวเจริญกาล 
๘. นายฐานกิต กล่ินถนอม  22. นายอานนท์ อายุบเคน 
๙. นายบุญสร้าง จันทร  23. นายเสฐียรพงษ์   รัตนภิรมย ์

๑๐. นายประสาร นาคข า  24. นายชรินทร์   ล้ีไพบูลย์ 
11. นายจักรกฤษณ์   สงประชา  25. นายเกรียงศักดิ์ เนตรประจักษ์ 
12. นายเกรียงศักดิ์ ชนประชา  26. นายเอกรินทร ์ เขียวค ารพ 
13. นายอภิชาติ มิ่งขวัญ     
14. นายชรินทร์ ศรีศิริวัฒน ์     

       
ผู้ลาการประชุม      
      

1. นายรัชกฤต แก้วพิจิตร     
 
ผู้เข้าร่วมประชุม  
 

๑. นายจิรวัฒน ์ สะสมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 
๒. นายณฐพล ไทรไกรกระ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 
๓. นางสาววิศนีย์ สันโดษ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 
๔. นางสาวจิราวดี ละม่อม เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 



 ๒ 
 

๕. นายเทียมจิตร ฉิ่งทองค า รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 
๖. นางนิลุบล เดชเกตุ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 
๗. พ.จ.อ.บุญเลิศ คนหาญ ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

 
 
เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
 

1. นายณรงค์ มั่นศรีจันทร์ หัวหน้ าส านักปลัด อบจ./จทน.รักษาความสงบ 
2. นางพรสุนีต์ิ อินทสุวรรณ์ หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา อบจ. 
3. นายมาโนช ปิยนันท์จรัสศรี หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
4. นางสาวรจเรศ สุริยาวงษ์ หัวหน้าฝ่ายการประชุม 
5. นางอรอุมา สุธาทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 
6. น.ส.เสาวลักษณ์ แสงนิ่ม หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ 
7. นางสาวผกาทิพย์ นวลจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
8. นางสาวอรุณศรี อ านาจวสุสิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
9. นางสาวยิ่งลักษณ์ โศภณพิมลสิริ นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 

10. นายเทพพิทักษ์ มั่นกันนาน นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 
11. นางสาววิภาวี ธรรมศิริพงษ ์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
12. นางสาวพนิดา อ่วมเจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
13. นางสาวณัฐิยา พูนวัฒนชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
14. นางสาวบุหงา วิเวก ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป 
15. นางสาวณภัสสรณ์ สุขสวัสด์ิ ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป 
16. นางสาวนุชนารถ สุขส าราญ ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป 
17. นายอลงกรณ์ เอี่ยมสุดแสง ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป 
18. นางสาวจุฑามาศ โพธิ์ศรีเจริญ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

   
  เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มาครบองค์ประชุมแล้ว เลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุม และอ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 

  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เรื่อง  เปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าป ีพ.ศ. ๒๕๖4 
  ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้ก าหนดให้วันท่ี 2 สิงหาคม ๒๕๖4  เป็นวันเริ่ม
สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖4 มีก าหนด ๔๕ วันนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๒, ๒๔  
แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. ๒๕62 จึงขอเปิด
สมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖4 มีก าหนด ๔๕ วัน 
ต้ังแต่วันท่ี 2 สิงหาคม ๒๕๖4  ถึงวันท่ี ๑5 กันยายน ๒๕๖4  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน ประกาศ  ณ วันท่ี 
22 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖4  ลงช่ือนายเอนก ตะโกพ่วง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  
 
 



 ๓ 
 

 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  
  เรียน  ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้ทรงเกียรติ 
ทุกท่าน  ท่านหัวหน้าส่วนราชการประจ าองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกท่าน บัดนี้  เวลา  10.00 น.  สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้มาประชุมพร้อมกันแล้ว ผมขอด าเนินการ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564  ครั้งท่ี 1/2564 ณ บัดนี้ ขอให้การประชุมครั้งนี้ 
ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ทุกประการ ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 1  ครับ 
 
 
ระเบียบวาระที่  1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทราบ 

  เรื่องท่ีแจ้งให้ทราบในวันนี้ ท่าน ส.จ.รัชกฤต แก้วพิจิตร ลาการประชุมนะครับ ต่อไปเข้าสู่
ระเบียบวาระท่ี ๒ ครับ 
 
 
ระเบียบวาระที่  2 เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยวิสามัญ 
สมัยที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. 2564  คร้ังที่ 1/2564  เม่ือวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 

  ครับต่อไป ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ช่วยกันตรวจดูทีละหน้านะครับ ว่ามีถ้อยค าหรือข้อความใด 
ท่ีต้องการจะขอแก้ไขเพิ่มเติม ขอให้ยกมือขึ้นด้วยนะครับ  หน้าท่ี 1  ครับ  หน้าท่ี 2,  หน้าท่ี 3,  หน้าท่ี 4,  หน้าท่ี 5,  
หน้าท่ี 6,  หน้าท่ี 7,  หน้าท่ี 8,  หน้าท่ี 9,  หน้าท่ี 10,  หน้าท่ี 11,  หน้าท่ี 12  และหน้าท่ี 13  ครบท้ัง 13 หน้า  
แล้วนะครับ ขณะนี้มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม แห่งนี้ จ านวน ๒9 ท่าน 
ครบองค์ประชุมนะครับ ต่อไปผมขอถามมติท่ีประชุมว่า สมาชิกสภาฯ ท่านใด รับรองรายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ขอให้ยกมือขึ้นด้วยครับ ขอบคุณครับ เอามือลงได้ครับ สมาชิกสภาฯ ท่านใด 
ไม่รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวครับ มีไหมครับ ไม่มีนะครับ และมีสมาชิกสภาฯ  ท่านใด จะงดออกเสียง หรือ
เห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับ ไม่มี นะครับ ถ้าไม่มี ถือว่าสมาชิกสภาฯ ท่ีอยู่ในท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม แห่งนี้ ท้ัง 29 ท่าน มีมติให้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564 ครั้งท่ี 1/2564  เมื่อวันท่ี 18 พฤษภาคม 2564  แล้วนะครับ  ต่อไป
เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 3  ครับ 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยมีสมาชิกสภาฯ เข้าประชุม  จ านวน  29 คน ดังนี้ 
  - สมาชิกสภาฯ รับรองรายงานการประชุม  จ านวน 29 คน  
  - สมาชิกสภาฯ ไม่รับรองรายงานการประชุม  ไมม่ี 
  - สมาชิกสภาฯ งดออกเสียง  ไม่มี 
 
 
ระเบียบวาระที่  3 ญัตติ เร่ือง ขอความเห็นชอบขยายระยะเวลาเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

  ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ครับ  
 
 



 ๔ 
 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 

 เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่ีเคารพ  ท่านรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  
กระผมนายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๓ ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ภายในวันท่ี ๑๕ สิงหาคม 

    เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  
ในประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดนครปฐมมีแนวโน้มสูงขึ้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมจึงได้เนินการ
ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นท่ีของจังหวัดนครปฐม ในการป้องกันและควบคุมโรค ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID – 19)  อาทิ การจัดสถานกักกันผู้มีความเส่ียง การจัดต้ังโรงพยาบาลสนาม  การจัดต้ังศูนย์พักคอย การ
จัดหาวัคซีน ครุภัณฑ์ อุปกรณ์และวัสดุทางการแพทย์ เป็นต้น ซึ่งถือว่าเป็นภารกิจท่ีเร่งด่วนท่ีต้องด าเนินการ
ในช่วงระยะเวลาขณะนี้เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นท่ี ในการนี้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐมจึงไม่สามารถท่ีจะน าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เสนอต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดได้ทันภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ ประกอบกับการด าเนินการจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต้องมีการวิเคราะห์ กล่ันกรอง ตรวจสอบความซ้ าซ้อนของโครงการ 
ข้อจ ากัดของสภาพพื้นท่ี การประมาณราคา และรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับต่างๆ ตลอดจนสามารถแก้ไข
ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 ดังนั้น เพื่อให้การจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย จึงมีความจ าเป็นต้องขอความเห็นชอบขยายระยะเวลาเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๔  

 จึงน าเรียนสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมทราบ ได้โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ขยายระยะเวลาเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จากวันท่ี ๑๕  
สิงหาคม  ๒๕๖๔ ขยายออกไปจนถึงวันท่ี  ๑๕  กันยายน ๒๕๖๔ ต่อไป 
  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม   

  ครับ ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้เสนอญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบ
ขยายระยะเวลาเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้สภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม แห่งนี้พิจารณามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายไหมครับ ขอเชิญครับ มีไหมครับ  
ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มี กระผมจะขอถามมติท่ีประชุมเลยนะครับ สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีมติเห็นชอบให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ขยายระยะเวลาเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้เสนอมาโปรดยกมือขึ้นด้วยครับ ขอบคุณครับ สมาชิกสภาฯ 
ท่านใดไม่เห็นชอบครับ มีไหมครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีถือว่าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม แห่งนี้มีมติ
เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ขยายระยะเวลาเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  ครับ ขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มากครับ ต่อไปเข้าสู่
ระเบียบวาระท่ี 4 



 ๕ 
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ขยายระยะเวลาเสนอร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จนถึงวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๖4  ดังนี้ 

  - สมาชิกสภาฯ ท่ีเห็นชอบ  จ านวน  29 ท่าน 
  - สมาชิกสภาฯ ท่ีไม่เห็นชอบ  ไม่มี 
  - สมาชิกสภาฯ ท่ีงดออกเสียง  ไม่มี 
 
 
ระเบียบวาระที่  4 เร่ือง ประกาศอนุมัติใช้แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เปลี่ยนแปลง  
คร้ังที ่7/2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 

  ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ครับ 
 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 

  เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่ีเคารพ ท่านรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  
กระผมนายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 7/๒๕๖4 โดยด าเนินการ ตามข้อส่ังการ 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และ  
ท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้ประกาศ อนุมัติใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี 28 พฤษภาคม ๒๕๖4 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข้อ ๒๔ ก าหนดว่า “ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้
แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว และน าไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัด            
แบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อ าเภอ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่น 
ทราบโดยท่ัวกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้ และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ” 
  เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ จึงน าเรียนเสนอสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐมทราบ   
 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 

  ขอบคุณครับ ตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้รายงาน เรื่อง ประกาศ
อนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 7/2564 ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมได้รับทราบเรียบร้อยแล้ว ระเบียบวาระนี้ไม่มีการลง
มตินะครับ ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 5 
 
 



 ๖ 
 

ระเบียบวาระที่  5 เร่ือง ประกาศอนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 

  ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ครับ 
 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 

  เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่ีเคารพ ท่านรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  
กระผมนายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 6 โดยด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้ประกาศอนุมัติใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว  เมื่อวันท่ี 11 มิถุนายน ๒๕๖4 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  ข้อ ๒๔ ก าหนดว่า“ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้
แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว และน าไปปฏิบัติ  รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบ
บูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อ าเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบโดยท่ัวกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้ และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ” 
  เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ จึงน าเรียนเสนอสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐมทราบ  

  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 

  ขอบคุณครับ ตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้รายงานเรื่อง ประกาศ
อนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม ฉบับท่ี 6 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 
เพื่ อ ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้รับทราบเรียบร้อยแล้ว ระเบียบวาระนี้ ไม่มีการลงมติ 
นะครับ ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 6 
 
 
ระเบียบวาระที่  6 เร่ือง ประกาศอนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เปลี่ยนแปลง  
คร้ังที่ 8/2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 

  ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ครับ 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 

  เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่ีเคารพ ท่านรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  
กระผมนายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 8/๒๕๖4  โดยด าเนินการตาม
ข้อส่ังการ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  



 ๗ 
 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้ประกาศอนุมัติใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี 17 มิถุนายน ๒๕๖4 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข้อ ๒๔ ก าหนดว่า “ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้
แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว  และน าไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ ่น คณะกรรมการบริหาร งานจังหวัด           
แบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อ าเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้ และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน ” 
  เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ จึงน าเรียนเสนอสภาองค์การ-บริหารส่วนจังหวัด
นครปฐมทราบ  

  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 

  ขอบคุณครับ ตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้รายงานเรื่อง ประกาศ
อนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 8/2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมได้รับทราบเรียบร้อยแล้ว ระเบียบวาระนี้ไม่มีการลงมติ 
นะครับ ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 7 
 
 
ระเบียบวาระที่  7 เร่ือง ประกาศอนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม ฉบับที่ 7 
และเปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 9/2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 

  ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ครับ 
 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 

  เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่ีเคารพ ท่านรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  
กระผมนายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 
ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 7 และเปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 9/๒๕๖4             
โดยด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม       
ได้ประกาศอนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว   
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข้อ ๒๔ ก าหนดว่า “ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้
แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว และน าไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัด           
แบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อ าเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้ และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน” 
  เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ จึงน าเรียนเสนอสภาองค์การ-บริหารส่วนจังหวัด
นครปฐมทราบ  



 ๘ 
 

  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 

  ขอบคุณครับ ตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้รายงานเรื่อง ประกาศ
อนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม ฉบับท่ี 7 และเปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 9/2564  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมได้รับทราบเรียบร้อยแล้ว 
ระเบียบวาระนี้ไม่มีการลงมตินะครับ ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 8 
 
 
ระเบียบวาระที่  8 เร่ืองอื่นๆ 

  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีเรื่องอื่นๆ จะอภิปรายไหมครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มี ผมขอขอบคุณท่าน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทุกท่าน ท่านหัวหน้าส่วน
ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ทุกท่าน และท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ทุกต าบล ตลอดจน
ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมทุกท่าน ท่ีท าให้การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในวันนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี
ทุกประการ ขอขอบพระคุณมากครับ ผมขอเลิกประชุม ครับ  

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

 
 
 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑1.32  น. 

  



 ๙ 
 

 

  
                   

                  ลงช่ือ                                 เลขานุการสภาฯ/ผู้ตรวจสอบ 
             (นางแสงเดือน  หลักแดน) 
 
 

       
  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐม  สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕64  ครั้งท่ี 1/2564  วันท่ี 9 สิงหาคม ๒๕64   
ณ ห้องส านักงานเลขานุการสภา อบจ.  ช้ัน 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  เมื่อวัน ท่ี   16   
เดือน สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕64   
  
 
 
 ลงช่ือ                  ประธานคณะกรรมการ 
                                                   (นายวิชาญ  พรหมเอียด)  
 
  
 ลงช่ือ         กรรมการ 
              (นายศุภโชค  ศรีสุขจร) 
 
 

 ลงช่ือ กรรมการ 
               (นายอภินพ  วิภากูล) 
   
 

         ลงช่ือ กรรมการ 
             (นายเอกภพ  แพรอัตถ์) 
 
 
                                    ลงช่ือ เลขานุการคณะกรรมการ 
            (นายธเนศ  โชครัศมีศิริ) 
     
 
 
   



 ๑๐ 
 

ท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  ได้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดครั้งนี้แล้ว  เมื่อวันท่ี          เดือน   กันยายน   พ.ศ. ๒๕64    

 
 
 
  
                                                     ลงช่ือ     

(นายเอนก  ตะโกพ่วง) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 

 
 
 
 
 
  
 
ได้ปิดประกาศประชาสัมพันธ์แล้ว เมื่อวันท่ี            เดือน  กันยายน   พ.ศ.  ๒๕64 
  
 
 
 

(นางแสงเดือน  หลักแดน) 
เลขานุการสภาฯ 

 
 

  
 
 
 
 
 


