(สำเนำ)
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครปฐม
สมัยสำมัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๖
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖
วันที่ ๑๙ 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.

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

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

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

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

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

ผู้ลำกำรประชุม
๑. นายแมน

มุ้ยมี

๒. นายชรินทร์

ลีไ้ พบูลย์

๒

ผู้เข้ำร่วมประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.

นายกองตรี พเยาว์
นายวิวัฒน์
นายกิติ
นายประวัติ
นางรัชนี
นางสาวณัฏฐภัทร์
นางศิรินทร์สิยา
นายอนุสรณ์
นายเทียมจิตร
นางนิลุบล
นายณรงค์

เนียะแก้ว
นันทวรากร
วัตรเอก
หิรัญ
สุริยาวงษ์
ปานรักษา
สะสมทรัพย์
บุญกวิน
ฉิ่งทองคา
เดชเกตุ
มั่นศรีจันทร์

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
นางแสงเดือน
นางสาวพัฑฒิดา
นางสาวใกล้รุ่ง
นางสาวสุริยงค์
นางอาไพ
นางสาวสลิตตา
นายธีรศานต์
นางสาวชุติมณฑน์
นางอรอุมา
นางสาวสุภาวดี
นางสาวเสาวลักษณ์
นางสาวผกาทิพย์
นางสาวอรุณศรี
นางสาวจุฑามาศ
นางสาวยิ่งลักษณ์

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

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
หัวหน้าสานักปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กองกิจการ
สภา อบจ./เจ้าหน้าที่รักษาความสงบฯ
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน
หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์
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

๓

๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.

นางสาวชนาทิพย์
นางสาวจุฑามาศ
นางสาวศิราพร
นางสาวเพ็ญนภา
นางสาวบุหงา
นางสาวนุชนารถ

นาคาประสิทธิ์
โพธิ์ศรีเจริญ
สุวรรณเอี่ยม
ศรีสรรพางค์
ธงชัย
สุขสาราญ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ๔
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
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.

นายสมเกียรติ
นายสมศักดิ์
นายสง่า
นายบุญมี
นายชูชาติ
นายสมบัติ
นายสันต์
นายพยอม
นายสัญญา
นายณัฐวัฒน์
นายสมศักดิ์
นายบุญชู
นายธนกฤต
นายวิจิตร
นายวีรยุทธ
นายอารมย์
นายประชา
นายสุพจน์
นายไชยา
นายอุดม
นางสาวอารีย์
นายชัยวัฒน์
นายชาคริส
นายนิพนธ์

จันทร์แสง
ภู่สุพรรณ์
รอดกาพล
สอนพ่วง
ลาภอินทรี
ทองสุข
สุภิเวก
จิตรักมั่น
ยอดคาดี
ชั้นอินทร์งาม
เล้าอรุณ
สังข์ทอง
รุ่งกาญจนพันธ์
จันทร์ไพจิตร
ศิริทองเกษตร
บัวประชา
ฟุ้งขจร
พกพบสุข
ทับทิมทอง
อริยวาณิชกุล
เปี่ยมมีสมบูรณ์
นุ่มสร้อย
จันทร์ห้วย
คุณเศวตกุล

นายกเทศมนตรีตาบลคลองโยง
รองนายกเทศมนตรีตาบลคลองโยง
ประธานสภาเทศบาลตาบลคลองโยง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านยาง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านยาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านยาง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลลานตากฟ้า
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลลานตากฟ้า
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบลลานตากฟ้า

นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางระกา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งลูกนก
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งลูกนก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งลูกนก
ผู้อานวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งลูกนก
ผู้ใหญ่บ้านตาบลทุ่งลูกนก
ผู้ใหญ่บ้านตาบลทุ่งลูกนก
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคกพระเจดีย์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคกพระเจดีย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโคกพระเจดีย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกพระเจดีย์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโคกพระเจดีย์
นายช่างโยธาองค์การบริหารส่วนตาบลโคกพระเจดีย์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.โคกพระเจดีย์
หัวหน้าส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตาบลโคกพระเจดีย์

๔

๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.

นายอัครพล
นายสมจิต
นายชานาญ
นายสงคราม
นายจุมพล
นายสุพจน์
นายไพรเวช
นายมานพ
นายอมร
นายชัยชิต
นางสาวกัญณัฏฐ์
นางวริศา
นายภัคภณ
นายกฤตภาที
นายบุญษะ
นายสมศักดิ์
นายบดินทร์ชัย

บุญยงค์
นัดสูงวงศ์
นัดสูงวงศ์
ห้วยกรดวัฒนา
เกิดจันทร์ทรง
นาคเนื้อนิ่ม
ศรีสุทธี
ทองประทีป
โพธิ์เจริญ
ภู่จันทร์
วชิรโชติพันธ์
ทองสงค์
ธนกุลโชติการ
สุวรรณเสริม
บุณอารีย์รัตน์
แซ่เฮง
เกรียงไกรชาญ

เจ้าหน้าที่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลโคกพระเจดีย์
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้วฟ้า
กานันตาบลบางแก้วฟ้า
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแหลมบัว
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลแหลมบัว
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแหลมบัว
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยพลู
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยพลู
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยพลู
กานันตาบลห้วยพลู
นักข่าวเคเบิ้ลทีวี
นักข่าวหนังสือพิมพ์นครปฐมนิวส์
นักข่าวหนังสือพิมพ์ยอดแหลมนิวส์
นักข่าวหนังสือพิมพ์พลังชน
นักข่าวหนังสือพิมพ์พลังธรรม
นักข่าวหนังสือพิมพ์เสียงปวงชนชาวไทย
นักข่าวหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

เมื่ อ สมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครปฐม มาครบองค์ ป ระชุ ม แล้ ว
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
เรียน ท่านนายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านรองนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน บัดนี้
เวลา ๑๓.๓๐ น. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมได้ มาประชุมพร้อมกันแล้ว ผมขอ
ดาเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๖
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ ณ บัดนี้ขอให้การประชุมครั้งนี้ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์
ที่กาหนดไว้ทุกประการ ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๑ ครับ

ระเบียบวำระที่ ๑

เรื่องที่ประธำนแจ้งให้ทรำบ

เรื่องที่แจ้งให้ทราบในวันนี้ ไม่มีนะครับ ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๒ ครับ

๕

ระเบียบวำระที่ ๒ เรื่อง รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
นครปฐม สมัยสำมัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมือ่ วันที่ ๑๔
สิงหำคม ๒๕๕๖
ต่อไปเป็นการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ นะครับ
ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ทุกท่าน ช่วยกันตรวจดูทีละหน้านะครับ ว่ามี
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,
หน้าที่ ๑๒, หน้าที่ ๑๓, หน้าที่ ๑๔, หน้าที่ ๑๕, หน้าที่ ๑๖, หน้าที่ ๑๗, หน้าที่ ๑๘, หน้าที่ ๑๙,
หน้าที่ ๒๐ และหน้าที่ ๒๑ ครบทั้ง ๒๑ หน้า แล้วนะครับ ผมขอถามมติทปี่ ระชุมสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ ขอให้ยกมือ
ขึ้น ด้ว ยครับ ขอบคุณ ครับ สมาชิก สภาองค์ การบริห ารส่ว นจั ง หวั ด นครปฐม ท่า นใดไม่รับ รอง
รายงานการประชุม ดังกล่าวครับ มีไหมครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติให้รับรอง
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ แล้วนะครับ ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๓ ครับ

ระเบียบวำระที่ ๓ ญัตติร่ำงข้อบัญญัติ เรือ่ ง งบประมำณรำยจ่ำย ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๗ พิจำรณำวำระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ และพิจำรณำวำระที่ ๓
ขั้นอนุมัติให้ตรำเป็นข้อบัญญัติ
ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ได้ประชุมพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามรายงานที่ผมได้ส่งให้สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้รับทราบแล้วนะครับ ผมขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบั ญญัติ
รายงานผลการแปรญัตติด้วยครับ เชิญท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ครับ
ส.จ.วินัย วิจิตรโสภณ
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด ที่ เคารพ ท่านรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านนายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจั งหวัดนครปฐม ท่ านที่ปรึกษานายกองค์ การบริหารส่วนจั งหวั ด
นครปฐม ท่านเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และสมาชิกสภาองค์การบริหาร

๖

ส่วนจังหวัดนครปฐม ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ท่านสมเกียรติ จันทร์แสง นายกเทศมนตรีตาบลคลองโยง
พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลตาบลคลองโยง ท่านบุญมี สอนพ่วง นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านยาง พร้อมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านยาง ท่านสันต์ สุภิเวก นายกองค์การ
บริ ห ารส่ ว นต าบลลานตากฟ้ า พร้อ มคณะผู ้บ ริห ารองค์ก ารบริห ารส่ว นต าบลลานตากฟ้า
ท่านณัฐวัฒน์ ชั้นอินทร์งาม นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางระกา ท่านสมศักดิ์ เล้าอรุณ รองนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งลูกนก พร้อมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งลูกนก และ
ผู้ใหญ่บ้านตาบลทุ่งลูกนก ท่านประชา ฟุ้งขจร นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคกพระเจดีย์ พร้อม
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลโคกพระเจดีย์ และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วน
ตาบลโคกพระเจดีย์ ทุกท่าน ท่านสมจิต นัดสูงวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้วฟ้า และ
ท่านชานาญ นัดสูงวงศ์ กานันตาบลบางแก้วฟ้า ท่านสงคราม ห้วยกรดวัฒนา นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลแหลมบัว พร้อมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลแหลมบัว ท่านไพรเวช ศรีสุทธี
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยพลู พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลห้วยพลู ท่านชัยชิต ภู่จันทร์ กานันตาบลห้วยพลู คณะสื่อมวลชนทุกแขนง พร้อมทั้งผู้เข้าร่วม
รับ ฟัง การประชุม ทุ ก ท่ าน กระผมนายวิ นั ย วิ จิตรโสภณ สมาชิกสภาองค์ การบริ หารส่ วนจั งหวั ด
นครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๑ อาเภอพุทธมณฑล ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติขอ
รายงานผลการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ดังต่อไปนี้
กำรประชุมคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติ
เรื่อง การพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
…………………………………..
ผู้เข้าประชุม
๑. นายวินัย
๒. นายบัญชา
๓. นายแมน
๔. นายปิติพงษ์
๕. นายบุญส่ง

วิจิตรโสภณ
บุญวงษ์
มุ้ยมี
ไทยโพธิ์ศรี
นัดสูงวงศ์

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการ

๗

ตามที่ ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้ลงมติรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติพิจารณาแปรญัตติ นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ได้ดาเนินการพิจารณาแปรญัตติ
เสร็จ เรียบร้อยแล้ว กระผมนายวินัย วิจิตรโสภณ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
จึงขอเสนอ ผลการพิจารณา
หลักการและเหตุผล ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข
ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่าข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข
ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เป็นต้นไป
ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข
ข้อ ๓ งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้ตั้งจ่ายเป็นจานวน
รวมทั้งสิ้น ๘๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ได้ดังนี้
ไม่มีผู้แปรญัตติ
ไม่มีการแก้ไข
ข้อ ๔ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ก. ด้ำนบริหำรทั่วไป
๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป ยอดรวม ๑๓๐,๐๑๘,๒๐๐ บาท ไม่มีผู้แปรญัตติ
ไม่มีการแก้ไข
๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม ๑,๔๕๐,๐๐๐ บาท
ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข
ข. ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม
๑. แผนงานการศึกษา ยอดรวม ๔๘,๐๕๔,๐๐๐ บาท ไม่มีผู้แปรญัตติ
ไม่มีการแก้ไข
๒. แผนงานสาธารณสุข ยอดรวม ๒๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ไม่มีผู้แปรญัตติ
ไม่มีการแก้ไข
๓. แผนงานสังคมสงเคราะห์ ยอดรวม ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท ไม่มีผู้แปรญัตติ
ไม่มีการแก้ไข
๔. แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม ๓๑,๔๕๐,๐๐๐ บาท ไม่มีผู้แปรญัตติ
ไม่มีการแก้ไข
๕. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ยอดรวม ๒๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท
ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มกี ารแก้ไข

๘

๖. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ยอดรวม ๑๐,๓๕๐,๐๐๐ บาท
ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข
ค. ด้ำนกำรเศรษฐกิจ
๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม ๓๒๘,๒๖๘,๓๐๐ บาท
ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข
๒. แผนงานการเกษตร ยอดรวม ๑๑๗,๓๗๘,๐๐๐ บาท ไม่มีผู้แปรญัตติ
ไม่มีการแก้ไข
ง. ด้ำนกำรดำเนินงำนอื่น
๑. แผนงานงบกลาง ยอดรวม ๘๖,๕๓๑,๕๐๐ บาท

ไม่มีผู้แปรญัตติ

ไม่มีการแก้ไข
ข้อ ๕. ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่มีผู้แปรญัตติ
ไม่มีการแก้ไข
ข้อ ๖. ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข
ได้เสนอร่างข้อบัญญัติตามต้นฉบับเดิมที่ไม่มีการแก้ไขมาพร้อมกับบันทึกนี้ด้วยแล้ว
(ลงชื่อ) นายวินัย
นายบัญชา
นายแมน
นายปิติพงษ์
นายบุญส่ง

วิจิตรโสภณ
บุญวงษ์
มุ้ยมี
ไทยโพธิ์ศรี
นัดสูงวงศ์

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการคณะกรรมการ

ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครปฐม
ครับ ตามทีป่ ระธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ได้รายงานผลการแปรญัตติ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านใด เห็นชอบด้วยกับการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
นั้น โปรดยกมือขึ้นด้วยครับ ขอบคุณครับ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านใด ไม่
เห็นชอบครับ มีไหมครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
แห่งนี้มีมติเห็นชอบด้วยกับการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ

๙

พ.ศ.๒๕๕๗ แล้วนะครับ ต่อไปเป็นการพิจารณาวาระที่ ๓ ขั้นอนุมัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติ เชิญเลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม อ่านระเบียบ ครับ
เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครปฐม
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
ข้อ ๕๒ วรรคสอง กาหนดว่า “ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สามนี้ ให้ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่”
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครปฐม
ต่อไป ผมขอถามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม แห่งนี้ว่า สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านใด มีมติเห็นชอบอนุมัติให้ ตราร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โปรดยกมือ
ขึ้นด้วยครับ ขอบคุณครับ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านใด ไม่เห็นชอบครับ
มีไหมครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีถือว่าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมแห่งนี้ มีมติเห็นชอบอนุมัติ
ให้ตราร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม แล้วนะครับ ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๔ ครับ

ระเบียบวำระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ

มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านใด มีเรื่องอื่นๆ จะอภิปรายไหม
ครับ เชิญท่านนายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ครับ
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครปฐม
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ที่เคารพ ท่านรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ท่านเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ท่านสมเกียรติ จันทร์แสง นายกเทศมนตรีตาบลคลองโยง พร้อมคณะ
ผู้บ ริห ารเทศบาลตาบลคลองโยง ท่า นบุญมี สอนพ่วง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านยาง
พร้อมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านยาง ท่านสันต์ สุภิเวก นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลลานตากฟ้ า พร้อ มคณะผู ้บ ริห ารองค์ก ารบริห ารส่ว นต าบลลานตากฟ้า ท่า นณั ฐ วั ฒ น์
ชั้นอินทร์งาม นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางระกา ท่านสมศักดิ์ เล้าอรุณ รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลทุ่งลูกนก พร้อมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งลูกนก และผู้ใหญ่บ้าน
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ตาบลทุ่งลูก นก ท่านประชา ฟุ้งขจร นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคกพระเจดีย์ พร้อมคณะ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลโคกพระเจดีย์ และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตาบล
โคกพระเจดี ย์ ทุ ก ท่ า น ท่ า นสมจิ ต นั ด สู ง วงศ์ นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบางแก้ ว ฟ้ า
และท่านชานาญ นัดสูงวงศ์ กานันตาบลบางแก้วฟ้า ท่านสงคราม ห้วยกรดวัฒนา นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลแหลมบัว พร้อมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลแหลมบัว ท่านไพรเวช
ศรีสุทธี นายกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยพลู พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลห้วยพลู ท่านชัยชิต ภู่จันทร์ กานันตาบลห้วยพลู คณะสื่อมวลชนทุกแขนง พร้อมทั้งผู้เข้าร่วม
รับฟังการประชุม ทุกท่าน กระผม นายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม ก่ อ นอื่ น ต้ อ งขอกราบขอบคุ ณท่ า นประธานสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครปฐม
และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ที่ได้อนุมัติข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมปฏิบัติ
ตามระเบียบเพื่อให้เป็นไปตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
เพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครปฐมได้รับประโยชน์จากงบประมาณขององค์การบริหารส่วน
จั ง หวั ด นครปฐมทั้ ง ๖ ด้ า น เป็ น จ านวนเงิ น ถึ ง ๘๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ครั บ ก็ ต้ อ งขอเรี ย น
ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านผู้นาทั้ง ๗ อาเภอ งบประมาณทั้ง ๖ ด้านนั้นนะครับครอบคลุม
ในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณแผนงานการศึกษา, แผนงานสาธารณสุข , แผนงานสังคม
สงเคราะห์ , แผนงานเคหะและชุ ม ชน, แผนงานสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชน และแผนงาน
การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
จั ง หวั ด นครปฐม มี ทั้ ง หมด ๗ อ าเภอ ซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ย อ าเภอเมื อ งนครปฐม
อาเภอกาแพงแสน อาเภอสามพราน อาเภอนครชัยศรี อาเภอบางเลน อาเภอดอนตูม และอาเภอ
พุทธมณฑล องค์ ก ารบริห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครปฐมกระจายงบประมาณตามสั ด ส่ ว นจ านวนของ
ประชาชนในเขตพื้นที่เป็นหลัก อาเภอที่มีขนาดใหญ่แต่ขาดแคลนเราก็ใช้งบประมาณอุดหนุนเพิ่ม
เข้าไป อาเภอที่มีขนาดเล็กลงมาแต่ยังขาดแคลนด้านโครงสร้างพื้นฐานอยู่นั้น เราก็นางบประมาณ
อุดหนุนเพิ่มเข้าไปให้ ตามที่ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และท่านสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ผู้ทรงเกียรติ กล่าวถึงรายละเอียดทั้ง ๖ ด้านเรียบร้อยแล้ว
กระผมเชื่อว่างบประมาณในแต่ละปีที่ได้ดาเนินการมาจะก่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนชาว
จังหวัดนครปฐมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ประกอบไปด้วย ๒ ฝ่าย สภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดคือฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายบริหาร ล้วนแล้วแต่เป็นหนึ่งเดียวกันและเป็นตัวอย่างที่ดีของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมเป็นอันดับต้นๆ ของ
ประเทศ ในด้านวินัยการจัดทางบประมาณซึ่งอยู่ภายใต้กรอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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กระทรวงมหาดไทย ทั้งระเบียบและระยะเวลาการจัดทางบประมาณ เราก็ได้คะแนนมาเป็นอันดับต้นๆ
มาโดยตลอด ในส่วนที่ ๒ ก็คือความสามัคคี และความเอาใจใส่ต่อหน้าที่และส่วนรวม ข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ติดอันดับ ๑ ใน ๓ ของ ๗๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ในด้าน
การดาเนินงานซึ่งข้าราชการของเรานั้น มีระเบียบ และวินัย ยึดหลักการทางานให้พี่น้องประชาชนได้
ประโยชน์มากที่สุด ยึดหลักการแก้ไขปัญหา และช่วยบรรเทาทุกข์ให้พี่น้องประชาชน ถือว่าเป็น
ความโชคดีของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครปฐม คณะผู้ บริหาร และเพื่อนสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านที่มาติดต่อประสานงานกับทางองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม จะได้รับความช่วยเหลือหรือชี้แจงเป็นอย่างดี นั่นก็คือสานึกของการเป็นข้าราชการ
ที่ดีของแผ่นดิน ครับ
กระผมขอบคุณท่านผู้นาท้องถิ่นทุกท่าน ที่ได้เข้ามาร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐมแห่งนี้ เรื่องการอนุมัติร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อให้ทุกท่านได้รับรู้รับทราบร่วมกันในด้านการบริหารงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ครับ
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครปฐม
ขอบคุณท่านนายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ครับ
มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านใด มีเรื่องอื่นๆ จะอภิปรายไหมครับ มีไ หมครับ
ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มี ผ มขอขอบคุณ ท่านนายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ทุกท่าน และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ตลอดจนผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม ทุกท่าน
ที่ทาให้การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในวันนี้ สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี ทุกประการขอขอบ
พระคุณมากครับ ผมขอเลิกประชุม ครับ
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