(สำเนำ)
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครปฐม
สมัยสำมัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๖
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
วันที่ ๑๔ สิงหำคม ๒๕๕๖ เวลำ ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครปฐม
……………………………
เริ่มประชุมเวลำ ๑๓.๓๐ น.
๑.
๒.
๓.
๔.

นายธงชัย
นายชัยยศ
นายวิเชต
นางสาวปทุมมาศ

ศรีสุขจร
บุญยงค์
จาปาทอง
กมลเวช

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

สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.

พ.ต.ท.ชาญ
นายสมพงษ์
นายธงชัย
นายสุเทพ
นายสุรพงศ์
นายสมศักดิ์
นายอภินันท์
นายแมน
นายสมนึก
นายสมชาย
นายมะเนตร
นายสาเริง
นายจักรกฤษณ์
นายสุรชัย

ใจเย็น
ปิยนันท์จรัสศรี
ศิริเฑียรทอง
บุญนิยม
นิ่มปุญญกาพงษ์
โตศรีพลับ
ศิริรังษี
มุ้ยมี
สกุลรัตนกุลชัย
มณีรัตน์
โคจริยาวัฒน์
บุญอรุณรักษา
สงประชา
อนุตธโต

๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.

นายทองดี
นายทรงพล
นายธนพันธ์
นายบัณฑิต
นายชัชวาล
นายบุญส่ง
นายสังเวียน
นายนิมิตร
นายปิติพงษ์
นายเสฐียรพงษ์
นายชรินทร์
นายบัญชา
นายวินัย

มิ่งขวัญ
ชูศิลป์กุล
โชคดารงสุข
เล้าอรุณ
บุญอาไพ
นัดสูงวงศ์
นัดสูงวงศ์
จงอักษร
ไทยโพธิ์ศรี
รัตนภิรมย์
ลี้ไพบูลย์
บุญวงษ์
วิจิตรโสภณ

๒

ผู้เข้ำร่วมประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

นายกองตรี พเยาว์
นายวิวัฒน์
นายประวัติ
นางรัชนี
นางศิรินทร์สิยา
นายอนุสรณ์
นายเทียมจิตร
นางนิลุบล
นายณรงค์

เนียะแก้ว
นันทวรากร
หิรัญ
สุริยาวงษ์
สะสมทรัพย์
บุญกวิน
ฉิ่งทองคา
เดชเกตุ
มั่นศรีจันทร์

๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.

นายสิทธิศักดิ์
นางเสาวลักษณ์
นางวาสนา
นายนิวัฒน์
นางจารุวรรณ
นางกัญญาภัทร
นางสาวพัฑฒิดา
นางสาวใกล้รุ่ง
นางสาวสุริยงค์
นางอาไพ
นางสาวสลิตตา
นายธีรศานต์
นางสาวชุติมณฑน์
นางอรอุมา
นางสาวสุภาวดี
นางสาวเสาวลักษณ์
นางสาวผกาทิพย์
นางสาวอรุณศรี
นางสาวจุฑามาศ
นางสาวยิ่งลักษณ์
นางสาวชนาทิพย์
นางวิระตา
นางสาวจุฑามาศ

ทรัพย์วุฒิเลิศ
ลี้เจริญ
ทวีนุช
อ่าหนองโพ
วรรณา
ศรีชาหลวง
ปัญญาเลิศ
กองแก้ว
เพิ่มนาม
นิลหยก
มีเนตรขา
ฉันธรอาภรณ์
บริสุทธิ์
สุธาทรัพย์
เก้าลิ้ม
แสงนิ่ม
นวลจันทร์
อานาจวสุสิน
นคราพานิช
โศภณพิมลสิริ
นาคาประสิทธิ์
มะหะหมัด
โพธิ์ศรีเจริญ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
หัวหน้าสานักปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กองกิจการ
สภา อบจ./เจ้าหน้าที่รักษาความสงบฯ
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการกีฬาและการท่องเที่ยว
รก.ในตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รก.ในตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
รก.ในตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงิน
รก.ในตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายกิจการสภา อบจ.
รก.ในตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายการประชุม/จนท.รักษาความสงบฯ
รก.ในตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
รก.ในตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
รก.ในตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายการบริหารการศึกษา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๖ว
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๕
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๕
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๕
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๕
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ๔
เสมียนพนักงาน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

๓

๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.

นางสาวศิราพร
นางสาวเพ็ญนภา
นางสาวบุหงา
นางสาวนุชนารถ
นางสาวปานทิพย์

สุวรรณเอี่ยม
ศรีสรรพางค์
ธงชัย
สุขสาราญ
สุขสวัสดิ์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประชำชนผู้เข้ำร่วมรับฟังกำรประชุม
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.

นายอู๋
นายรุ่งโรจน์
นายสรนัยน์
นายเกรียงวิทย์
นายมานพ
นายนกน้อย
นายสมปอง
นายมนตรี
นายสยาม
นางศิรินทิพย์
นายสะอาด
นายณรงค์ศักดิ์
นายสุภาพ
นายสมชาย
นายสมัย
นายเอนก
นายสายัณห์
นายนพดล
นายสุชาติ
นายกา
นายชาญ
นายเอนก
นายมนตรี
นายสมยศ
นายมานพ
นางสาวกัญณัฏฐ์
นางวริศา

ภาสุวเกียรติ
เพชรยวน
ตระกูลคูวรวัฒน์
วิริยะหิรัญไพบูลย์
ศรีสุข
ศรีกาลมาก
ปิ่นศิริ
แสงอนันต์
แจ่มกระจ่าง
สุทธาทร
ภิรมย์พูล
เลิศสิทธิพันธ์
ไม้สน
อินทโรติ
สงแจ้งใหญ่
น้อยพิทักษ์
บุญนา
แก้วประแส
บูรณัติ
สมบูรณ์
พลวิเศษชัยกุล
ตะโกพ่วง
ตะโกทอง
สุขตะโก
มะอักษร
วชิรโชติพันธ์
ทองสงค์

นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางปลา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางปลา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางปลา
กานันตาบลบางปลา
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคลองนกกระทุง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลคลองนกกระทุง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลคลองนกกระทุง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลคลองนกกระทุง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนราภิรมย์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลนราภิรมย์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลนราภิรมย์
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลลาพญา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลลาพญา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบลลาพญา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลลาพญา
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคลองใหม่
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลคลองใหม่
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลคลองใหม่
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลคลองใหม่
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม่วง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม่วง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลศรีษะทอง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลศรีษะทอง
รององค์การบริหารส่วนตาบลศรีษะทอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลศรีษะทอง
นักข่าวเคเบิ้ลทีวี
นักข่าวหนังสือพิมพ์นครปฐมนิวส์

๔

เมื่ อ สมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครปฐม มาครบองค์ ป ระชุ ม แล้ ว
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม อ่านประกาศ
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เรื่อง เปิดสมัยประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๖ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม ได้มีมติกาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปีของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัย
สามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๖ กาหนดให้วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ เป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจาปี ๒๕๕๖ มีกาหนด ๔๕ วัน นั้น ฉะนั้นอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๒,๒๔ แห่ง
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ และฉบับ แก้ไ ขเพิ่ม เติม (ฉบับ ที่ ๓)
พ.ศ.๒๕๔๖ จึงขอเปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒
ประจาปี ๒๕๕๖ มีกาหนด ๔๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงชื่อ นายธงชัย
ศรีสุขจร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหัดนครปฐม
เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ท่านเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน บัดนี้ เวลา ๑๓.๓๐ น. สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครปฐมได้ม าประชุม พร้อ มกัน แล้ว ผมขอดาเนิน การประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ ณ บัดนี้
ขอให้การประชุมครั้งนี้ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ทุกประการ ต่อไป
เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๑ ครับ

ระเบียบวำระที่ ๑ เรือ่ งที่ประธำนแจ้งให้ทรำบ
เรื่องที่แจ้งให้ทราบวันนี้นะครับ เนื่องจากวันนี้เป็นวันพระขึ้น ๘ ค่า เดือน ๙ พวกเรา
ทุกคนในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนนะครับ และเพื่อเป็นศิริมงคลต่อตนเอง และครอบครัว กระผม
ขอให้ทุกท่านร่วมกันบูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ขอให้ทุกท่านกล่าวตามกระผมเลยนะครับ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

๕

อะระหัง สัมมำสัมพุทโธ ภะคะวำ พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวำเทมิ
สะวำกขำโต ภะคะวะตำ ธัมโม ธัมมัง นะมัสสำมิ
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สำวะกะสังโฆ สังฆัง นะมำมิ
ขอบคุณครับ ครับต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๒ ครับ

ระเบียบวำระที่ ๒ เรือ่ งรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
นครปฐม สมัยวิสำมัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๙
สิงหำคม ๒๕๕๖
ต่อไปเป็นการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริห ารส่วนจังหวัดนครปฐม
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจาปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ นะครับ
ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ทุกท่าน ช่วยกันตรวจดูทีละหน้านะครับว่ามี
ถ้อยคาหรือข้อความใดที่ต้องการจะขอแก้ไขเพิ่มเติม ก็ขอให้ยกมือขึ้นด้วยนะครับ หน้าที่ ๑ ครับ หน้าที่
๒, หน้าที่ ๓, หน้าที่ ๔, หน้าที่ ๕, หน้าที่ ๖, หน้าที่ ๗, หน้าที่ ๘, หน้าที่ ๙, หน้าที่ ๑๐, หน้าที่ ๑๑
และหน้าที่ ๑๒ ครบทั้ง ๑๒ หน้า แล้วนะครับ ผมขอถามมติทปี่ ระชุม สมาชิกฯ ท่านใด รับรองรายงาน
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจาปี ๒๕๕๖ ครั้งที่
๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ขอให้ยกมือขึ้นด้วยครับ ขอบคุณครับ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านใด ไม่รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวครับ มีไหมครับ ไม่มีนะครับ
ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติให้ รับรองรายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจาปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ แล้วนะครับ
ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๓ ครับ
ระเบียบวำระที่ ๓ ญัตติร่ำงข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ พิจำรณำวำระที่ ๑ ขั้นรับหลักกำร
ขอเชิญท่านนายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ครับ
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครปฐม
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ที่เคารพ ท่านรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ท่านเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ท่านอู๋ ภาสุวเกียรติ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางปลา ท่านเกรียงวิทย์
วิริยะหิรัญไพบูลย์ กานันตาบลบางปลา ท่านมานพ ศรีสุข นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคลองนกกระทุง

๖

และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลคลองนกกระทุง ท่านสยาม แจ่มกระจ่าง นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลนราภิรมย์ และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลนราภิรมย์ ท่านณรงค์ศักดิ์
เลิศสิทธิพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลลาพญา ท่านสมัย สงแจ้งใหญ่ ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลลาพญา และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลลาพญา ท่านอเนก น้อยพิทักษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคลองใหม่ ท่านนภดล แก้วประแส รองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลคลองใหม่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลคลองใหม่ ท่านกา สมบูรณ์ นายก
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม่วง ท่านชาญ พลวิเศษชัยกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยม่วง ท่านเอนก ตะโกพ่วง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลศรีษะทอง ท่านมานพ มะอักษร
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลศรีษะทอง และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลศรีษะทอง
คณะสื่อมวลชนทุกแขนง พร้อมทั้งผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม ทุกท่าน กระผมนายพเยาว์ เนียะแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้ จัดทาร่าง
ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อใช้เป็นหลักในการใช้
จ่า ยเงิ น ของส่ว นราชการต่างๆ ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ว นจั ง หวั ด นครปฐม โดยที่พ ระราชบั ญ ญั ติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒, (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๖, (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๘ บัญญัติว่า งบประมาณรายจ่ายขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดให้ทาเป็นข้อบัญญัติ ถ้าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณออก
ไม่ทันปีงบประมาณใหม่ ให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณที่แล้วนั้นไปพลางก่อน
งบประมาณรายจ่ายจะมีได้เฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) กิจการที่ระบุไว้ในมาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖
(๒) กิจการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
จึงขอเสนอร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
มาเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้โปรดพิจารณาต่อไป
บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จะได้เสนอร่าง
ข้อบั ญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจาปีต่อ สภาองค์การบริ หารส่ว นจัง หวัด นครปฐมอีก ครั้ง หนึ่ ง
ฉะนั้นในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จึงขอชี้แจงให้ประธานสภาและ
สมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดาเนิน การใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังต่อไปนี้
๑. สถำนะกำรคลัง
๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มีสถานะการเงิน ดังนี้
๑.๑.๑ เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ๗๖๐,๒๙๒,๖๑๓.๘๙ บาท

๗

๑.๑.๒ เงินสะสม ๑๕๒,๔๖๓,๓๙๑.๑๘ บาท
๑.๑.๓ ทุนสารองเงินสะสม ๑๒๑,๙๖๘,๓๔๕.๕๘ บาท
๑.๑.๔ รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ซึ่งเป็นรายการค้างจ่ายของ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ จานวน ๓ โครงการ รวม ๑๗,๙๘๗,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย
๑) โครงการเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสาหรับ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง (เงินรางวัล)
เป็นเงิน ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒) โครงการก่อสร้างลานฝึกอบรมค่ายวิวัฒน์พลเมืองจังหวัดนครปฐม เป็นเงิน ๖,๙๕๐,๐๐๐ บาท
๓) โครงการจั ด ซื้ อ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ช นิ ด พกพา (แท็ บ เล็ ต )
จานวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๑๘,๕๐๐ บาท เป็นเงิน
๓๗,๐๐๐ บาท
๑.๒ เงินกู้ กสอ. คงค้าง ๙๒,๑๒๗,๐๐๐ บาท
๒. กำรบริหำรงบประมำณในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ มีรายละเอียด ดังนี้
(๑) รายรับจริงทั้งสิ้น จานวน ๗๗๓,๒๘๕,๐๘๖.๔๕ บาท ประกอบด้วย
- หมวดภาษีอากร ๖๐,๕๙๕,๕๒๐.๕๖ บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต ๑,๕๕๒,๒๐๔.๒๗ บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ๑๒,๒๒๑,๔๗๐.๖๓ บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ๑,๒๗๖,๐๙๕ บาท
หมวดรายได้จากทุน ๔๗๑,๔๐๙ บาท
หมวดภาษีจัดสรร ๖๓๗,๑๙๗,๖๓๙.๙๙ บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ๕๙,๙๗๐,๗๔๗ บาท
(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ ๘๔,๒๔๘,๓๖๗.๘๐ บาท
(๓) รายจ่ายจริง จานวน ๒๖๙,๘๗๔,๔๑๘.๐๗ บาท ประกอบด้วย
- งบกลาง ๘,๖๙๓,๑๔๑.๒๕ บาท
- งบบุคลากร ๓๕,๖๓๕,๖๓๓.๔๒ บาท
- งบดาเนินงาน ๑๕๑,๖๑๖,๔๒๖.๔๐ บาท
- งบลงทุน ๖๘,๙๒๙,๒๑๗ บาท
- งบเงินอุดหนุน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๘

(๔) รายจ่ายที่จ่ายจากเงิน อุ ดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
๖๖,๓๒๕,๕๐๔.๘๐ บาท
คำแถลงงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มีรำยละเอียด ดังนี้
๒.๑ รำยรับ
รำยได้จัดเก็บเอง ได้แก่
หมวดภาษีอากร จานวนเงิน ๕๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จานวนเงิน ๑,๐๕๑,๕๐๐ บาท
- หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จานวนเงิน ๖,๙๐๐,๖๑๐ บาท
- หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จานวนเงิน ๑,๕๑๕,๑๐๐ บาท
- หมวดรายได้จากทุน จานวนเงิน ๕๒,๗๙๐ บาท
รวมรำยได้จัดเก็บเอง เป็นจำนวนเงิน ๖๘,๕๒๐,๐๐๐ บำท
รำยได้ที่รัฐบำลเก็บ แล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่
- หมวดภาษีจัดสรร จานวนเงิน ๖๗๒,๔๘๐,๐๐๐ บาท
รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่
- หมวดเงินอุดหนุน ทั่วไป จานวนเงิน ๕๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท
รวมรำยรับ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๘๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บำท
๒.๒ รำยจ่ำย จำแนกเป็น
งบกลาง จานวนเงิน ๘๖,๕๓๑,๕๐๐ บาท
งบบุคลากร จานวนเงิน ๖๘,๕๒๔,๘๐๐ บาท
งบดาเนินงาน จานวนเงิน ๑๑๔,๑๒๗,๗๐๐ บาท
งบลงทุน จานวนเงิน ๔๘๐,๗๕๖,๐๐๐ บาท
งบรายจ่ายอื่น จานวนเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท
งบเงินอุดหนุน จานวนเงิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
รวมรำยจ่ำย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๘๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บำท
โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๓ วรรคสอง กาหนดว่า เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณา
อนุ มั ติ ใ ห้ ตั้ ง เงิ น งบประมาณยอดใดเป็ น งบประมาณประจาปี แ ล้ ว ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณ
รวบรวมและจัดทาเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อ คณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง เพื่อคณะ
ผู้บริหารท้องถิ่นได้นาเสนอต่อสภาท้องถิ่นภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม และตามพระราชบัญญัติองค์การ

๙

บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๒) มาตรา ๕๓ ภายในเจ็ดวัน
นับแต่วันที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มีมติเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติใด ให้ป ระธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดส่งร่างข้อบัญญัตินั้น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา ... ฯลฯ
ฉะนั้น จึงขอเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
บันทึกหลักกำรและเหตุผล
ประกอบร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๗ ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครปฐม
------------------------ด้ำนบริหำรทั่วไป
รวม ๑๓๑,๔๖๘,๒๐๐ บำท แยกเป็น
๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป ยอดรวม ๑๓๐,๐๑๘,๒๐๐ บาท
๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม ๑,๔๕๐,๐๐๐ บาท
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม รวม ๑๓๖,๓๕๔,๐๐๐ บำท แยกเป็น
๑. แผนงานการศึกษา ยอดรวม ๔๘,๐๕๔,๐๐๐ บาท
๒. แผนงานสาธารณสุข ยอดรวม ๒๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๓. แผนงานสังคมสงเคราะห์ ยอดรวม ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท
๔. แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม ๓๑,๔๕๐,๐๐๐ บาท
๕. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ยอดรวม ๒๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท
๖. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ยอดรวม ๑๐,๓๕๐,๐๐๐ บาท
ด้ำนกำรเศรษฐกิจ รวม ๔๔๕,๖๔๖,๓๐๐ บำท แยกเป็น
๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม ๓๒๘,๒๖๘,๓๐๐ บาท
๒. แผนงานการเกษตร ยอดรวม ๑๑๗,๓๗๘,๐๐๐ บาท
ด้ำนกำรดำเนินงำนอื่น รวม ๘๖,๕๓๑,๕๐๐ บำท แยกเป็น
๑. แผนงานงบกลาง ยอดรวม ๘๖,๕๓๑,๕๐๐ บาท
รวมทั้งสิ้น ๘๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บำท
ฉะนั้น จึงขอเสนอร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครปฐม
ครับขอบคุณท่านนายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

๑๐

ครับ เชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม อ่านระเบียบครับ เชิญครับ
เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครปฐม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗
ข้อ ๔๕ วรรคสาม กาหนดว่า “ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้
และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้กาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติไว้ ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง
นับแต่สภาท้องถิ่น มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น”
ข้อ ๔๗ วรรคหนึ่ง กาหนดว่า “ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง
ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ และลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมี สมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปรายห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภา
ท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว”
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครปฐม
ครับ ตามที่ท่านนายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ได้เสนอญัตติร่างข้อบัญญัติเรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ พิจารณา
วาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม แห่งนี้พิจารณามีสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านใดจะอภิปรายไหมครับ ขอเชิญครับ มีไหมครับ เชิญท่าน
ส.จ.อภินันท์ ศิริรังษี ครับ
ส.จ.อภินันท์ ศิริรังษี
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่เคารพ ท่านรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ท่านเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ท่านอู๋ ภาสุวเกียรติ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางปลา ท่านเกรียงวิทย์
วิริยะหิรัญไพบูลย์ กานันตาบลบางปลา ท่านมานพ ศรีสุข นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคลอง
นกกระทุง และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลคลองนกกระทุง ท่านสยาม แจ่มกระจ่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนราภิรมย์ และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลนราภิรมย์
ท่ า นณรงค์ ศั ก ดิ์ เลิ ศ สิ ท ธิ พั น ธ์ นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลล าพญา ท่ า นสมั ย สงแจ้ ง ใหญ่
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลลาพญา และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลลาพญา
ท่านอเนก น้อยพิทักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคลองใหม่ ท่านนภดล แก้วประแส รองประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลคลองใหม่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลคลองใหม่ ท่านกา สมบูรณ์

๑๑

นายกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม่วง ท่านชาญ พลวิเศษชัยกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลห้วยม่วง ท่านเอนก ตะโกพ่วง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลศรีษะทอง ท่านมานพ มะอักษร
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลศรีษะทอง และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลศรีษะทอง
คณะสื่อมวลชนทุกแขนง พร้อมทั้งผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม ทุกท่าน กระผมนายอภินันท์ ศิริรังษี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๘ อาเภอเมืองนครปฐม เมื่อสักครู่นี้
กระผมได้ฟังท่านนายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม แถลง
เกี่ ย วกั บ ร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ซึ่ ง จ านวนเงิ น
งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท นะครั บ กระผมได้ อ่ า นร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ แล้วอย่างครบถ้วนนะครับ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ นั้นประกอบไปด้วยแผนงานทั้งหมด ๑๑ แผนงาน เน้นที่การศึกษา
โครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งในด้านการเกษตรต่างๆ วันนี้ท่านนายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายก
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครปฐม ได้ น าเสนอร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เข้ าสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครปฐม เป็ น ญั ต ติ เข้ า มาเพื่ อ รั บ
หลักการกระผมเองนั้นรู้สึกภาคภูมิใจนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง ในการทาหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ และได้
ทางานร่ ว มกั บ คณะผู้ บ ริ ห ารองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครปฐม กระผมเชื่ อ ว่ า ร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ นั้นครอบคลุมทั้ง ๗ อาเภอนะครับ และ
กระผมเชื่ อ ว่ า สมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครปฐม ทุ ก ท่ า น จะมี ม ติ เห็ น ชอบให้ รั บ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ทุกท่านนะครับ
ขอบคุณครับ
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครปฐม
ขอบคุณ ท่าน ส.จ.อภินันท์ ศิริรังษี มากครับมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม ท่านใดจะอภิปรายไหมครับ เชิญท่าน ส.จ.ธงชัย ศิริเฑียรทอง ครับ
ส.จ.ธงชัย ศิริเฑียรทอง
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวั ด ที่เคารพ ท่านรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ท่านเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ท่านอู๋ ภาสุวเกียรติ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางปลา ท่านเกรียงวิทย์
วิริยะหิรัญไพบูลย์ กานันตาบลบางปลา ท่านมานพ ศรีสุข นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคลอง
นกกระทุง และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลคลองนกกระทุง ท่านสยาม แจ่มกระจ่าง

๑๒

นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนราภิรมย์ และคณะผู้บ ริหารองค์การบริหารส่วนตาบลนราภิรมย์
ท่ า นณรงค์ ศั ก ดิ์ เลิ ศ สิ ท ธิ พั น ธ์ น ายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลล าพญา ท่ า นสมั ย สงแจ้ ง ใหญ่
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลลาพญา และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลลาพญา
ท่านอเนก น้อยพิทักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคลองใหม่ ท่านนภดล แก้วประแส รองประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลคลองใหม่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลคลองใหม่ ท่านกา
สมบูรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม่วง ท่านชาญ พลวิเศษชัยกุล ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลห้วยม่วง ท่านเอนก ตะโกพ่วง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลศรีษะทอง ท่านมานพ
มะอักษร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลศรีษะทอง และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ตาบลศรีษะทอง คณะสื่อมวลชนทุกแขนง พร้อมทั้งผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม ทุกท่าน กระผม
นายธงชัย ศิริเฑียรทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้ งที่ ๓ อาเภอ
เมือ งนครปฐม วันนี้กระผมรู้สึกว่าเป็นวันที่ดีมากของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครปฐมนะครับ
ประการแรกเลยก็คือ เราได้มีโอกาสที่จะบริหารจัดการจังหวัดนครปฐมของเรา ซึ่งองค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ก็ คื อ องค์ ก ารบริห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครปฐม ของเรานั้ น ส าคั ญ มากเป็ น องค์ ก รในการ
ดาเนินงาน กระผมยินดีและดีใจมากที่มีส่วนร่วมในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ในครั้ งนี้ ซึ่ งมี งบประมาณถึง ๘๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท นะครับ
ยิ่งงบประมาณมากเท่าไหร่พี่น้องประชาชนจังหวัดนครปฐมก็ยิ่งได้รับประโยชน์มากเท่านั้นครับ และ
เท่าที่กระผมได้ศึกษาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ มีทั้งหมด
๑๑ แผน นะครับซึ่งกระผมคิดว่าก็ครอบคลุมทุกอย่าง กระผมจึงต้องการให้สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐมทุกท่านนะครับ ช่วยกันลงมติเห็นชอบให้รับหลักการแห่งร่างข้ อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ นี้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครปฐม
ขอบคุณ ท่าน ส.จ.ธงชัย ศิริเฑียรทอง มากครับมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม ท่านใดจะอภิปรายไหมครับ เชิญท่าน ส.จ.เสฐียรพงษ์ รัตนภิรมย์ ครับ
ส.จ.เสฐียรพงษ์ รัตนภิรมย์
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่เคารพ ท่านรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ท่านเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ท่านอู๋ ภาสุวเกียรติ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางปลา ท่านเกรียงวิทย์
วิริยะหิรัญไพบูลย์ กานันตาบลบางปลา ท่านมานพ ศรีสุข นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคลอง
นกกระทุง และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลคลองนกกระทุง ท่านสยาม แจ่มกระจ่าง

๑๓

นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนราภิรมย์ และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลนราภิรมย์
ท่ า นณรงค์ ศั ก ดิ์ เลิ ศ สิ ท ธิ พั น ธ์ นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลล าพญา ท่ า นสมั ย สงแจ้ ง ใหญ่
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลลาพญา และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลลาพญา
ท่านอเนก น้อยพิทักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคลองใหม่ ท่านนภดล แก้วประแส รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองใหม่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลคลองใหม่ ท่านกา
สมบูรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม่วง ท่านชาญ พลวิเศษชัยกุล ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลห้วยม่วง ท่านเอนก ตะโกพ่วง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลศรีษะทอง ท่านมานพ
มะอักษร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลศรีษะทอง และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ตาบลศรีษะทอง คณะสื่อมวลชนทุกแขนง พร้อมทั้งผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม ทุกท่าน กระผม
นายเสฐีย รพงษ์ รัตนภิรมย์ สมาชิกสภาองค์ก ารบริหารส่ว นจัง หวัด นครปฐม เขตเลื อกตั้ งที่ ๓
อาเภอบางเลน ในวันนี้นะครับ ถือว่าเป็นวันสาคัญขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม อีกวัน
หนึ่งที่ท่านนายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครปฐม ได้เสนอร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่ว นจัง หวัด นครปฐม ทุก ท่า นได้ต รวจสอบและศึก ษา ตามที่ค ณะผู้บ ริห ารภายใต้ก ารนาของ
ท่านนายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ที่จะพัฒนาจังหวัด
นครปฐมของเรา ซึ่งกระผมได้ตรวจสอบแล้ว ท่านมีความเป็นธรรมให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัด
นครปฐม ท่านได้บริหารจัดการงบประมาณได้อย่างทั่วถึง ทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร ที่ได้รับความ
เดือดร้อน ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐาน เรื่องของการศึกษาก็ดี หรือว่าสาธารณูปโภคต่างๆ ก็ดี
ที่ พี่ น้ อ งประชาชนชาวจั ง หวั ด นครปฐมเป็ น ผู้ เ สี ย ภาษี เพื่ อ ที่ จ ะได้ น างบประมาณมาเข้ า สู่
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงแม้ว่าวันนี้สุขภาพร่างกาย
ของท่านนายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จะยังไม่ค่อยดี
แต่ด้วยจิตสานึกของผู้บริหารซึ่งท่านมีหัวใจเหล็ก ท่านก็พยายามจัดสรรงบประมาณโดยเงินที่เข้ามา
จากเงินภาษีของประชาชนไม่ยอมให้ตกหล่นแม้แต่บาทเดียว ท่า นนั้นไม่ได้นิ่งนอนใจเลยซึ่ง ท่าน
เคยพูดไว้ว่า ชีวิตที่เหลือนี้จะอุทิศ ให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครปฐม ให้อยู่ ดีมีสุขให้ไ ด้
เพราะฉะนั้นวันนี้กระผมเองในนามของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ถือว่าเป็น
ฝ่ายนิติบัญญัติ ก็ต้องการให้เพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ลงมติเห็นชอบ
ให้รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามที่ท่าน
นายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว ได้เสนอญัตติดังกล่าวมานะครับ ขอบคุณครับ
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครปฐม
ครับขอบคุณท่าน ส.จ.เสฐียรพงษ์ รัตนภิรมย์ ครับ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม ท่านใดจะอภิปรายไหมครับ ขอเชิญครับ มีไหมครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มี กระผม

๑๔

จะขอถามมติที่ประชุมเลยนะครับ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านใดมีมติ
เห็นชอบให้รับหลักการแห่ง ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้เสนอมาโปรดยกมื อขึ้นด้วยครับ ขอบคุณครับ สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านใด ไม่เห็นชอบครับ โปรดยกมือขึ้นด้วยครับ มีไหมครับ
ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มี ถือว่าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม แห่งนี้มีมติเห็นชอบให้รับหลักการ
แห่ ง ร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ แล้ ว นะครั บ เชิ ญ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม อ่านระเบียบครับ
เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครปฐม
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
ข้อ ๔๙ วรรคหนึ่ง กาหนดว่า “ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้อง
ส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้น ไปให้คณะกรรมการ
แปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติ
ต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย”
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครปฐม
ครับ ขอบคุณครับ ดังนั้นในการพิจารณาวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ ขอให้สมาชิกสภาองค์การ
บริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครปฐม เสนอด้ วยนะครั บ ว่ า จะให้ ค ณะกรรมการแปรญั ต ติ ร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ
ดาเนินการแปรญัตติ ในวันที่เท่าใด เวลาใด ณ ที่แห่งไหน แต่ทั้งนี้ การกาหนดระยะเวลาเสนอ
คาแปรญัตติ ต้องมีไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง นะครับ ขอเชิญท่านสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม เสนอด้วยนะครับ เชิญท่าน ส.จ.ธงชัย ศิริเฑียรทอง ครับ
ส.จ.ธงชัย ศิริเฑียรทอง
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่เคารพ ท่านรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ท่านเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ท่านอู๋ ภาสุวเกียรติ นายกองค์ การบริหารส่วนตาบลบางปลา ท่านเกรียงวิทย์
วิริยะหิรัญไพบูลย์ กานันตาบลบางปลา ท่านมานพ ศรีสุข นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคลอง
นกกระทุง และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลคลองนกกระทุง ท่านสยาม แจ่มกระจ่าง

๑๕

นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนราภิรมย์ และคณะผู้บริหารองค์ การบริหารส่วนตาบลนราภิรมย์
ท่ า นณรงค์ ศั ก ดิ์ เลิ ศ สิ ท ธิ พั น ธ์ น ายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลล าพญา ท่ า นสมั ย สงแจ้ ง ใหญ่
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลลาพญา และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลลาพญา
ท่านอเนก น้อยพิทักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคลองใหม่ ท่านนภดล แก้วประแส รองประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลคลองใหม่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลคลองใหม่ ท่านกา
สมบูรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม่วง ท่านชาญ พลวิเศษชัยกุล ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลห้วยม่วง ท่านเอนก ตะโกพ่วง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลศรีษะทอง ท่านมานพ
มะอักษร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลศรีษะทอง และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ตาบลศรีษะทอง คณะสื่อมวลชนทุกแขนง พร้อมทั้งผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม ทุกท่าน กระผม
นายธงชัย ศิริเฑียรทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่ว นจัง หวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๓ อาเภอ
เมืองนครปฐม กระผมขอเสนอให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ดาเนินการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแต่ เวลา ๑๔.๐๐ น. ของวันที่
๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ ถึงเวลา ๑๔.๐๐ น. ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น ๓
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ครับ
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครปฐม
ขอขอบคุณท่าน ส.จ.ธงชัย ศิริเฑียรทอง มากครับ ขอผู้รับรองด้วยครับ มีผู้รับรอง
ถูกต้องนะครับ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านใด จะเสนอเป็นอย่างอื่นอีก
ไหมครั บ ไม่ มี น ะครั บ ถ้ า ไม่ มี ถื อ ว่ า สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครปฐม แห่ ง นี้ มี ม ติ ใ ห้
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ดาเนินการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. ของ
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ ถึงเวลา ๑๔.๐๐ น. ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมเล็ก
ชั้น ๓ องค์การบริหารส่ วนจั งหวั ดนครปฐม แล้วนะครั บ สมาชิ กสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
นครปฐม ท่ านใดมี ความประสงค์ ที่จ ะขอแปรญั ต ติ ร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ขอเชิญที่ห้องประชุมเล็ก ชั้น ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมได้
ตั้งแต่ เวลา ๑๔.๐๐ น. ของวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ นี้เป็นต้นไป
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ประกอบไปด้วย
๑. ท่าน ส.จ.วินัย
วิจิตรโสภณ
เป็นประธานคณะกรรมการ
๒. ท่าน ส.จ.บัญชา บุญวงษ์
กรรมการ
๓. ท่าน ส.จ.แมน
มุ้ยมี
กรรมการ
๔. ท่าน ส.จ.ปิติพงษ์ ไทยโพธิศ์ รี
กรรมการ
๕. ท่าน ส.จ.บุญส่ง นัดสูงวงศ์
กรรมการและเลขานุการ
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คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ จะรอรับคาแปรญัตติของท่านอยู่นะครับ ต่อไป
เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๔
ระเบียบวำระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ
มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านใด มีเรื่องอื่นๆ จะอภิปราย
ไหมครับ เชิญท่านนายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ครับ
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครปฐม
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ที่เคารพ ท่านรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ท่านเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ท่านอู๋ ภาสุวเกียรติ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางปลา ท่านเกรียงวิทย์
วิริยะหิรัญไพบูลย์ กานันตาบลบางปลา ท่านมานพ ศรีสุข นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคลองนกกระทุง
และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลคลองนกกระทุง ท่านสยาม แจ่มกระจ่าง นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลนราภิรมย์ และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลนราภิรมย์ ท่านณรงค์ศักดิ์
เลิศสิทธิพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลลาพญา ท่านสมัย สงแจ้งใหญ่ ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลลาพญา และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลลาพญา ท่านอเนก น้อยพิทักษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคลองใหม่ ท่านนภดล แก้วประแส รองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลคลองใหม่ และสมาชิกสภาองค์ การบริหารส่วนตาบลคลองใหม่ ท่านกา สมบูรณ์ นายก
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม่วง ท่านชาญ พลวิเศษชัยกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยม่วง ท่านเอนก ตะโกพ่วง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลศรีษะทอง ท่านมานพ มะอักษร
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลศรีษะทอง และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลศรีษะทอง
คณะสื่อมวลชนทุกแขนง พร้อมทั้งผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม ทุกท่าน กระผมนายพเยาว์ เนียะแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ต้องขอบคุณท่านผู้นาท้องถิ่นทุกท่าน ที่ให้เกียรติกับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มาเข้าร่วมประชุมเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ซึ่งทุกท่านได้ เสียสละเวลาในการทาหน้าที่เป็นผู้แทนพี่น้องประชาชนใน
เขตพื้ น ที่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ประกอบไปด้ ว ย อ าเภอนครชั ย ศรี
อาเภอสามพราน อาเภอกาแพงแสน และอาเภอบางเลน กระผมในฐานะผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านด้วยความจริงใจที่ท่านได้เสียสละเวลาร่วมประชุม
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พิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ซึ่งใน
ระเบี ย บได้ ร ะบุ ไ ว้ ว่ า การจั ด ทางบประมาณประจ าปี นั้ น ต้ อ งด าเนิ น การจั ด ท าภายในวั น ที่ ๑๕
สิงหาคม ของทุกปี คือวันนี้วันที่ ๑๔ สิงหาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมก็ได้ยึดถือปฏิบัติ
ตามระเบียบ เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครปฐมได้เสนอญัตติก่อนวันที่ ๑๕ สิงหาคม ทุกครั้ง
นั่นก็หมายถึงส่วนราชการโดยการนาของท่านปลัด ฯ อนุสรณ์ บุญกวิน ปลัด องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม พร้อมรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการทุก ท่าน ได้ทา
หน้ าที่ เป็น ข้าราชการที่ดี ยึด ระเบี ยบ ยึ ด กฎหมายเป็น หลั ก ในการทาหน้า ที่ ในการพัฒ นาจั งหวั ด
นครปฐมนั้น ประกอบไปด้วยฝ่ายนิติบัญญัติคือท่านธงชัย ศรีสุขจร ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จั ง หวั ด นครปฐม ท่ า นชั ย ยศ บุ ญ ยงค์ รองประธานสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด คนที่ ๑
ท่านวิเชต จาปาทอง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คนที่ ๒ พร้อมทั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ทั้ง ๓๐ ท่าน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม พร้อมทั้งคณะ
ผู้บริหาร ขอขอบคุณทุกท่านด้วยความจริงใจในกรณีที่ท่ านเห็นแก่ประโยชน์ของบ้านเมือง เห็นแก่
ประโยชน์ของพี่น้องประชาชน ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในแต่ละปีนั้น ทางองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐม จะพยายามกระจายงบประมาณไปให้ครบทั้ง ๗ อาเภอ ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านสังคม จะเป็นในเรื่องของการสนับสนุนต่อต้านยาเสพติด กลุ่มผู้นาชุมชน กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี กลุ่มครู และเด็กนักเรียนที่ ร่วมเข้าค่ายลูกเสือและเนตรนารี องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐม จัดสรรงบประมาณไปทุกส่วน งบลงทุนก็กระจายไปในจุดที่สามารถดาเนินการ
ได้ตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ว่าองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐม ได้จัดทางบประมาณแต่ละครั้ง มีเพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม เป็ นผู้ เสนอเรื่อ งขึ้ นมายั งฝ่ ายบริ หาร นั่ นก็ คือ พวกท่ านได้ เล็ งเห็ นประโยชน์ ของพี่ น้อ ง
ประชาชนในกรณีที่ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน ไม่ว่าจะเป็นโครงการสร้างสะพาน ขุดลอกคูคลอง
การสร้างเขื่อน อาคารอเนกประสงค์ ล้วนแล้วแต่เป็นโครงการที่พี่น้องประชาชนต้องการเพื่อการ
เสริมสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนตาบลต่างๆ หรื อเทศบาลต่างๆ
งบประมาณถูกจากัด จึงได้ร้องขอมายังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมในเขตพื้นที่
เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้รับทราบเรื่องราวร้องทุกข์ว่ามีปัญหาเพราะว่า
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลและเทศบาลไม่เพียงพอ จึงส่งเรื่องมายัง องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐม กระผมเองในฐานะตัวแทนของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครปฐม พร้อม
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ผู้อานวยการกอง ทุกกอง และเพื่อนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เราไม่เคยนิ่งนอน
ใจอะไรที่สามารถแก้ไขปัญหาให้พน่ี อ้ งประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเราก็จะดาเนินการทันที
เรีย นท่ านประธานสภาองค์ก ารบริ หารส่ว นจัง หวั ดนครปฐม องค์ก ารบริห ารส่ว น
จังหวัดนครปฐม ไม่เคยที่จะปฏิเสธความรับผิดชอบทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัด
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นครปฐม กระผมเองนั้นต้องกราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ตามที่
ท่าน ส.จ.เสฐียรพงษ์ รัตนภิรมย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๓
อาเภอบางเลน ได้อภิปรายในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมแห่งนี้ว่า ถึงกระผม
จะป่วยแต่ก็ยังมาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เราเป็นผู้แทนประชาชน พี่น้อง
ประชาชนเลือกเราเข้ามา เราหาเสียงต่อประชาชน เข้าหาผู้นาท้องถิ่น เข้าหาคนทั่วไปที่รู้จัก เพื่อที่จะ
บอกพวกเขาว่าเลือกผมเถอะ กระผมจะเข้ามารับใช้ กระผมจะเข้ามาดูแลจะจัดสรรงบประมาณให้ใน
ยามที่ พี่น้ อ งประชาชนเดื อ ดร้อ น เราไปกราบไปไหว้ เขานั่ น ก็ คือ เรายั ง ไม่ ได้ รั บ ต าแหน่ ง แต่ เมื่ อ
ประชาชนและผู้นาท้องถิ่นเชื่อในคาพูดของเรา ว่าเราสามารถทาตามที่พูดได้ พวกเขาเหล่านั้นก็เลือก
เราเข้ามา ในความรู้สึกนึกคิดตรงนี้มันอยู่ที่จิตวิญญาณ และหัวใจของผมโดยตลอด เราได้รับโอกาส
จากพี่น้องประชาชน ได้รับโอกาสจากผู้นาท้องถิ่น ได้รับโอกาสจากครูบาอาจารย์ ได้รับโอกาสจาก
ส่วนราชการ ได้รับโอกาสจากเพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม กระผมจึงมีวันนี้
นะครับ ไม่ว่าจะในทางใดก็แล้วแต่ที่กระผมจะสามารถดาเนินการเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อพี่น้อง
ประชาชนชาวจังหวัดนครปฐมกระผมจะดาเนินการทันที
ครับกระผมขอขอบคุณท่านผู้นาท้องถิ่นทุกท่าน เป็นอย่างมากที่ได้มาเข้าร่วมประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมในวันนี้ เพราะว่าการเดินทางมาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐมนั้น ต้ อ งเสี ย เวลาในการเดิ น ทางเพราะอยู่ต่ า งอ าเภอ และยั ง ต้ อ งเสี ย สละหน้ าที่ ค วาม
รับผิดชอบมาเข้าร่วมฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านผู้นาท้องถิ่นทุกท่าน
ที่มาเข้าร่วมฟังการประชุมในวันนี้ ทุกท่านมีจิตสานึกเหมือนกับกระผมในวันนี้ ว่าเราเป็นผู้แทนใน
เขตพื้นที่ของเรา ในเมื่องบประมาณที่เรามีอยู่ไม่เพียงพอในการพัฒนาในเขตพื้นที่ของตนเองเราก็ต้อง
ของบประมาณจากที่อนื่ เพื่อนามาพัฒนาเขตพื้นที่ตนเอง นั่นเพราะความรับผิดชอบและจิตสานึกของ
พวกท่านที่มีต่อประชาชนในเขตพื้นที่ของท่านนะครับ กระผมเชื่อว่าการทาดีไว้ อย่างไรก็ได้ผลดี
แน่นอนครับ ขอบคุณครับ
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครปฐม
ขอบคุณท่านนายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ครับ
ผมขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติทาหน้าที่ ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น ๓ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐม ด้วยครับ ขอบคุณครับ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านใด
มีเรื่องอื่นๆ จะอภิปรายไหมครับ เชิญครับ มีไหมครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มี ผมขอแจ้งให้ท่านสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน ทราบว่าเราจะมีการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ กันอีกครั้งหนึ่ง
ในวันจันทร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.

๑๙

ณ ห้องประชุม สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม แห่งนี้เพื่อพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติ
เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ พิจารณาวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ และ
วาระที่ ๓ ขั้นอนุมัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติ ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครปฐม และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน รับทราบตามนี้ด้วยนะครับ ผมขอขอบคุณท่านนายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครปฐม
ทุกท่าน คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม ท่านอู๋ ภาสุวเกียรติ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางปลา ท่านเกรียงวิทย์ วิริยะหิรัญ
ไพบูลย์ กานันตาบลบางปลา ท่านมานพ ศรีสุข นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคลองนกกระทุง และ
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลคลองนกกระทุง ท่านสยาม แจ่มกระจ่าง นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลนราภิรมย์ และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลนราภิรมย์ ท่านณรงค์ศักดิ์
เลิศสิทธิพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลลาพญา ท่านสมัย สงแจ้งใหญ่ ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลลาพญา และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลลาพญา ท่านอเนก น้อยพิทักษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคลองใหม่ ท่านนภดล แก้วประแส รองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลคลองใหม่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลคลองใหม่ ท่านกา สมบูรณ์ นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลห้วยม่วง ท่านชาญ พลวิเศษชัยกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยม่วง
ท่านเอนก ตะโกพ่วง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลศรีษะทอง ท่านมานพ มะอักษร ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลศรีษะทอง และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลศรีษะทอง คณะสื่อมวลชน
ทุกแขนง พร้อมทั้งผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม ทุกท่าน ผมขอเลิกประชุมเลยนะครับ ขอขอบคุณครับ

******************

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.

