(สําเนา)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๗
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
……………………………
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น
๑.
๒.
๓.
๔.

นายอภินันท์
นายนิมิตร
นายวิเชต
นางสาวปทุมมาศ

ศิริรังษี
จงอักษร
จําปาทอง
กมลเวช

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

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

พ.ต.ท.ชาญ
นายสมพงษ์
นายธงชัย
นายสุรพงศ์
นายชัยยศ
นายสุเทพ
นายสมศักดิ์
นายแมน
นายสมนึก
นายสมชาย
นายมะเนตร
นายสําเริง
นายสุรชัย

ผู้ลาการประชุมฯ
๑. นายจักรกฤษณ์
๒. นายบัญชา

ใจเย็น
ปิยนันท์จรัสศรี
ศิริเฑียรทอง
นิ่มปุญญกําพงษ์
บุญยงค์
บุญนิยม
โตศรีพลับ
มุ้ยมี
สกุลรัตนกุลชัย
มณีรัตน์
โคจริยาวัฒน์
บุญอรุณรักษา
อนุตธโต
สงประชา
บุญวงษ์

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

นายทองดี
นายทรงพล
นายธนพันธ์
นายประดิษฐ์
นายบัณฑิต
นายชัชวาล
นายบุญส่ง
นายสังเวียน
นายปิติพงษ์
นายเสฐียรพงษ์
นายชรินทร์
นายวินัย

มิ่งขวัญ
ชูศิลป์กุล
โชคดํารงสุข
ศรีสุขจร
เล้าอรุณ
บุญอําไพ
นัดสูงวงศ์
นัดสูงวงศ์
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.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.

นายกองตรี พเยาว์
นายวิวัฒน์
นางรัชนี
นายประวัติ
นายอนุสรณ์
นายเทียมจิตร
นางนิลุบล
นายณรงค์
นางเสาวลักษณ์
นายสิทธิศักดิ์
นางวาสนา
นายนิวัฒน์
นางจารุวรรณ
นางกัญญาภัทร
นางสาวพัฑฒิดา
นางอําไพ
นางสาวใกล้รุ่ง
นางสาวสุริยงค์
นางสาวสลิตตา
นายธีรศานต์
นางสาวชุติมณฑน์
นางอรอุมา
นางสาวสุภาวดี
นางสาวเสาวลักษณ์
นาสาวผกาทิพย์
นางสาวยิ่งลักษณ์
นางสาวจุฑามาศ
นางวิระตา
นางสาวศิราพร
นางสาวเพ็ญนภา
นางสาวบุหงา
นางสาวหวานตาล
นางสาวชุติมา

เนียะแก้ว
นันทวรากร
สุริยาวงษ์
หิรัญ
บุญกวิน
ฉิ่งทองคํา
เดชเกตุ
มั่นศรีจันทร์
ลี้เจริญ
ทรัพย์วุฒิเลิศ
ทวีนุช
อ่ําหนองโพ
วรรณา
ศรีชาหลวง
ปัญญาเลิศ
นิลหยก
กองแก้ว
เพิ่มนาม
มีเนตรขํา
ฉันธรอาภรณ์
บริสทุ ธิ์
สุธาทรัพย์
เก้าลิ้ม
แสงนิ่ม
นวลจันทร์
โศภณพิมลสิริ
นคราพานิช
มะหะหมัด
สุวรรณเอี่ยม
ศรีสรรพางค์
ธงชัย
มณีธรรมรัชต์
เก้าลิ้ม

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
หัวหน้าสํานักปลัด อบจ./จนท.รักษาความสงบฯ
ผู้อํานวยการกองคลัง
ผู้อํานวยการกองช่าง
ผู้อํานวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
หวหน้าฝ่ายเครืองจักรกล
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการกีฬาและการท่องเที่ยว
รก.ในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงิน
รก.ในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รก.ในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
รก.ในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายกิจการสภา อบจ.
รก.ในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายการประชุม/จนท.รักษาความสงบฯ
รก.ในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
รก.ในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
รก.ในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายการบริหารการศึกษา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๗ว
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๖ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๕
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๕
เสมียนพนักงาน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป



๓๔. นางสาวปานทิพย์
๓๕. นางสาวจุฑามาศ

สุขสวัสดิ์
โพธิ์ศรีเจริญ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

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.
๒๙.
๓๐.

นางสมพร
นายอดิศักดิ์
นายอดุลย์
นายปรเมศวร์
นายสมชาย
นายบุญสม
นายจรัญ
นายพงษ์พิพัฒน์
นางทิฆรัตน์
นายณรงค์
นายสมบูรณ์ศักดิ์
นายณัฐ
นายเดชอดุลย์
นายสุชาติ
นายสุรชัย
นางสาวกิติรัตน์
นายวัชรินทร์
นายสมผล
นางขวัญนภา
นายศรีพันธ์
นางมารยาท
นางยอดสร้อย
นายประสาร
นายบุญเส็ง
นายพัฒน์เกษม
นายประเสริฐ
นายจรัณ
นายกฤษณะ
นายนิคม
นายนิกร

ไทยอ่อน
ไทยอ่อน
คํามณี
พยัศเฆนทร์
อ่อมหมี
แช่มชูงาม
โมอ่อน
ศรีอินทร์
ศิริรังษี
บุญเหลือ
มุกดาประกอบ
วิบุญศิลป์
บุญมี
แตงจั่น
อยู่กรุง
สงวนศักดิ์
เลี้ยงอํานวย
เจียระธรรม
สามพรานไพบูลย์
ปานทิพย์
วงษ์ปิ่น
เจริญทรัพย์
แก้วพวง
จูมัจฉะ
ช้างใหญ่
สุขสุมวิท
วงศ์วาร
เล็บครุฑ
ลิ้มสงวน
นาคสงวน

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสนามจันทร์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสนามจันทร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลสนามจันทร์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลสนามจันทร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสนามจันทร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสนามจันทร์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลสนามจันทร์
นิติกร องค์การบริหารส่วนตําบลสนามจันทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยจรเข้
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วจรเข้
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยจรเข้
กํานันตําบลห้วยจรเข้
นายกเทศมนตรีตําบลมาบแค
ประธานสภาเทศบาลตําบลมาบแค
ผอ.กองช่าง เทศบาลตําบลมาบแค
กํานันตําบลมาบแค
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทัพหลวง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองจินดา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลคลองจินดา
กํานันตําบลคลองจินดา
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดอนแฝก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลดอนแฝก
กํานันตําบลดอนแฝก
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางหลวง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางหลวง
กํานันตําบลบางหลวง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนิลเพชร
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนิลเพชร
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางช้าง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางช้าง



๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.
๔๖.
๔๗.
๔๘.
๔๙.
๕๐.
๕๑.
๕๒.
๕๓.
๕๔.
๕๕.
๕๖.
๕๗.
๕๘.
๕๙.
๖๐.
๖๑.
๖๒.

นายมงคล
นายสุวัจชัย
นายประสิทธิ์
นายภูริ
นายวิระ
นายมนตรี
นายพันทิพย์
นายสินทบ
นางสาวปัญจพัฒน์
นายสุเทิด
นายชัยวัฒน์
นายภัคพล
นายณรงค์
นายสมเกียรติ
นายสมบูรณ์
นายชนะวัฒน์
นายชวน
นางสาวสุพามาตร์
นายสายัณ
นายณัฐเดชา
นายอุดมวิท
นายบุญยืน
นายสุธี
นายพิสิษฐ์
นายสุจิตร์
นายชัยรัตน์
นายอมรเทพ
นายโชติกุล
นายเสา
นายกฤตภาส
นางสาวกัญณัฏฐ์
นางวริศา

นาคสงวน
เกียรติสกุลทอง
สระทองหน
เนตรสุวรรณ
เปี่ยมอินทร์
สงวนจีน
สุขาบูรณ์
โพธิ์อุบล
เกียรติไพบูลย์
เพิ่มทองอินทร์
มนัสวงษ์กาญจน์
พงศ์พิริยะจิต
ชูราศรี
ศรีพรมมินทร์
สาเพิ่มทรัพย์
ศรีประมงค์
สีหนู
สุริยาวงษ์
จันทร์ทิมา
ชัยจินดา
บุญส่ง
ทับประทุม
ฟ้าหวั่น
ท้วมสุข
กลิ่นขจร
เณรตาก้อง
แต้พานิช
ชูศิลป์กุล
พรมมี
สุวรรณเสริม
วชิรโชติพันธ์
ทองสงค์

กํานันตําบลบางช้าง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสระพัฒนา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสระพัฒนา
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลไผ่หูช้าง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสัมปทวน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลสัมปทวน
กํานันตําบลนิลเพชร
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบัวปากท่า
กํานันตําบลบัวปากท่า
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยพระ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยพระ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลศรีมหาโพธิ์
กํานันตําบลศรีมหาโพธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยม่วง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยม่วง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยพระ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยพระ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยพระ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลตลาดจินดา
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลตลาดจินดา
กํานันตําบลตลาดจินดา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบัวปากท่า
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลลําเหย
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลลําเหย
กํานันตําบลลําเหย
กํานันตําบลวัดแค
ประชาชนอําเภอกําแพงแสน
ประชาชน ต.สระสี่มุม อ.กําแพงแสน
นักข่าวพลังชน
นักข่าวเคเบิ้ลทีวี
นักข่าวหนังสือพิมพ์นครปฐมนิวส์



เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มาครบองค์ประชุมแล้ว เลขานุการ
สภาองค์ การบริ หารส่ วนจั งหวั ดนครปฐม เชิ ญประธานสภาองค์ การบริ หารส่ วนจั งหวั ดนครปฐม
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ท่านเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน บัดนี้ เวลา ๑๓.๓๐ น. สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมได้ม าประชุม พร้อ มกัน แล้ว ผมขอดํา เนิน การประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ณ บัดนี้
ขอให้การประชุมครั้งนี้ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ทุกประการ ต่อไป
เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๑ ครับ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรือ่ งที่ประธานแจ้งให้ทราบ
เรื่องที่แจ้งให้ทราบวันนี้ไม่มีนะครับ ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๒ ครับ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรือ่ งรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๖
สิงหาคม ๒๕๕๗
ต่อไปเป็นการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ นะครับ
ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ทุกท่าน ช่วยกันตรวจดูทีละหน้านะครับว่ามี
ถ้อยคําหรือข้อความใดที่ต้องการจะขอแก้ไขเพิ่มเติม 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 และหน้าที่ ๑๔ ครบทั้ง ๑๔ หน้า แล้วนะครับ ผมขอถามมติที่ประชุม สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗
ขอให้ยกมือขึ้นด้วยครับ ขอบคุณ ครับ สมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านใด ไม่
รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวครับ มีไหมครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติให้
รับ รองรายงานประชุม สภาองค์ก ารบริห ารส่ วนจัง หวัด นครปฐม สมั ย สามัญ สมั ยที่ ๒ ประจํ า ปี
๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ แล้วนะครับ ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๓ ครับ

ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติร่างข้อบัญญัติ เรือ่ ง งบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ พิจารณาวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ
ขอเชิญท่านนายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ครับ



นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ที่เคารพ ท่านรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ท่านที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ท่านสมพร ไทยอ่อน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสนามจันทร์
ท่านบุญเส็ง จูมัจฉะ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางหลวง ท่านสมผล เจียระธรรม นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลคลองจินดา ท่านวัชรรินทร์ เลี้ยงอํานวย นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทัพหลวง
ท่านจรัญ วงศ์วาร นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนิลเพชร ท่านมารยาท วงษ์ปิ่น นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลดอนแฝก ท่านสุวัจชัย เกียรติสกุลทอง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสระพัฒนา
ท่านสมบูรณ์ สาเพิ่มทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยม่วง ท่านทิฆรัตน์ ศิริรังษี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลห้วยจรเข้ ท่านเดชอดุลย์ บุญมี นายกเทศมนตรีตําบลมาบแค ท่านนิคม ลิ้มสงวน
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางช้าง ท่านณรงค์ ชูราศรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบลศรีมหาโพธิ์
ท่านสุจิตร์ กลิ่นขจร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลลําเหย ท่านภูริ เนตรสุวรรณ นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลสระสี่มุม ท่านชัยวัฒน์ มนัสวงษ์กาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยพระ
ท่านวิระ เปี่ยมอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลไผ่หูช้าง ท่านมนตรี สงวนจีน นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลสัมปทวน ท่านปัญจพัฒน์ เกียรติไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบัวปากท่า
พร้อมทั้งผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม ทุกท่าน กระผมนายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้จัดทําร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เพื่อใช้เป็นหลักในการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการต่างๆ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
โดยที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด พ.ศ.๒๕๔๐ และฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒, (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖, (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๘ บัญญัติว่า
งบประมาณรายจ่ ายขององค์การบริหารส่วนจังหวั ด ให้ ทําเป็ นข้อบัญญั ติ ถ้าข้อบั ญญั ติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณออกไม่ทันปีง บประมาณใหม่ ให้ใ ช้ข้อ บัญ ญัติง บประมาณรายจ่า ยใน
ปีงบประมาณที่แล้วนั้นไปพลางก่อน
งบประมาณรายจ่ายจะมีได้เฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) กิจการที่ระบุไว้ในมาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖
(๒) กิจการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
จึงขอเสนอร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
มาเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้โปรดพิจารณาต่อไป
บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จะได้เสนอร่าง
ข้อบั ญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจํา ปีต่อ สภาองค์การบริ หารส่ว นจัง หวัด นครปฐมอีก ครั้ง หนึ่ ง
ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จึงขอชี้แจงให้ประธานและ



สมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ดังต่อไปนี้
๑. สถานะการคลัง
๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐม มีสถานะการเงิน ดังนี้
๑.๑.๑ เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ๕๖๒,๖๖๘,๖๒๘.๖๘
บาท
๑.๑.๒ เงินสะสม
๑๐๘,๑๑๑,๐๔๐.๙๑
บาท
๑.๑.๓ ทุนสํารองเงินสะสม ๑๒๘,๘๘๐,๗๒๑.๙๓
บาท
๑.๑.๔ รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ซึ่งเป็นรายการค้างจ่ายของ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ จํานวน ๒ โครงการ รวม ๑๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย
๑) โครงการเงิ นประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น กรณีพิเศษสําหรับข้ าราชการ
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง (เงินรางวัล) เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒) โครงการก่อสร้างหอถังเหล็กประปา หมู่ที่ ๕ ตําบลสนามจันทร์ อําเภอ
เมืองฯ จังหวัดนครปฐม เป็นเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท
๑.๒ เงินกู้ กสอ. คงค้าง ๘๕,๕๔๖,๕๐๐ บาท
๒. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ณ วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ มีรายละเอียด ดังนี้
(๑) รายรับจริงทั้งสิ้น ๘๐๔,๑๕๐,๔๒๒.๓๒ บาท ประกอบด้วย
- หมวดภาษีอากร
๗๑,๗๙๐,๙๗๘.๒๙ บาท
- หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ
และใบอนุญาต
๑,๓๔๓,๗๓๐.๙๘ บาท
- หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ๑๐,๓๔๖,๐๕๙.๘๘ บาท
- หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
๑,๘๓๕,๒๗๗.๕๙ บาท
- หมวดรายได้จากทุน
๓๑๗,๔๑๗.๐๐ บาท
- หมวดภาษีจัดสรร
๖๖๒,๔๘๕,๗๓๘.๕๘ บาท
- หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
๕๖,๐๓๑,๒๒๐.๐๐ บาท
(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ ๗๗,๒๘๗,๖๙๔.๐๐ บาท
(๓) รายจ่ายจริง จํานวน ๔๓๑,๑๓๓,๖๓๔.๔๖ บาท ประกอบด้วย
งบกลาง
๙,๕๙๔,๑๐๖.๒๔ บาท
งบบุคลากร
๔๕,๗๒๓,๔๗๒.๕๗ บาท
งบดําเนินงาน
๑๒,๒๓๙,๒๗๕.๖๕ บาท
งบลงทุน
๓๕๐,๗๑๙,๒๔๐.๐๐ บาท
งบเงินอุดหนุน
๑๒,๘๕๗,๕๔๐.๐๐ บาท



(๔) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ ๖๙,๘๑๘,๐๓๐.๓๔ บาท
รายละเอียดปรากฏอยู่ในร่างข้อบัญญัติ ประจําปี ๒๕๕๘ หน้าที่ ๒ – ๓
คําแถลงงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีรายละเอียด ดังนี้
๒.๑ รายรับ
รายได้จัดเก็บเอง ได้แก่
- หมวดภาษีอากร จํานวนเงิน ๖๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวนเงิน ๑,๐๕๑,๕๐๐ บาท
- หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวนเงิน ๖,๙๐๐,๖๑๐ บาท
- หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวนเงิน ๑,๕๑๕,๑๐๐ บาท
- หมวดรายได้จากทุน จํานวนเงิน ๕๒,๗๙๐ บาท
รวมรายได้จัดเก็บเอง เป็นจํานวนเงิน ๗๓,๕๒๐,๐๐๐ บาท
รายได้ที่รัฐบาลเก็บ แล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่
- หมวดภาษีจัดสรร จํานวนเงิน ๗๑๕,๔๘๐,๐๐๐ บาท
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่
- หมวดเงินอุดหนุน ทั่วไป จํานวนเงิน ๕๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท
รวมรายรับ เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น ๘๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
รายละเอียดปรากฏอยู่ในร่างข้อบัญญัติ ประจําปี ๒๕๕๘ หน้าที่ ๔
๒.๒ รายจ่าย จําแนกเป็น
- งบกลาง
จํานวนเงิน ๔๒,๕๑๑,๕๐๐ บาท
- งบบุคลากร
จํานวนเงิน ๗๖,๒๖๒,๔๐๐ บาท
- งบดําเนินงาน
จํานวนเงิน ๑๑๐,๒๓๕,๔๐๐ บาท
- งบลงทุน
จํานวนเงิน ๖๑๕,๙๓๐,๗๐๐ บาท
- งบรายจ่ายอื่น
จํานวนเงิน
๖๐,๐๐๐ บาท
รวมรายจ่าย เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น ๘๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
รายละเอียดปรากฏอยู่ในร่างข้อบัญญัติ ประจําปี ๒๕๕๘ หน้าที่ ๕
โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๓ วรรคสอง กําหนดว่า เมื่อคณะผู้บริหารท้ อ งถิ่ น ได้ พิ จ ารณา
อนุ มั ติ ใ ห้ ตั้ ง เงิ น งบประมาณยอดใดเป็ น งบประมาณประจํา ปี แ ล้ ว ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณ
รวบรวมและจัดทําเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง เพื่อคณะ

ผู้บริหารท้องถิ่นได้นําเสนอต่อสภาท้องถิ่นภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม และตามพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๕๒) มาตรา ๕๓ ภายในเจ็ ด วั น
นับแต่วันที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มีมติเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติใด ให้ป ระธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดส่งร่างข้อบัญญัตินั้น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา ... ฯลฯ
ฉะนั้นจึงขอเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
------------------------ด้านบริหารทั่วไป
รวม ๑๕๒,๖๙๕,๓๐๐ บาท แยกเป็น
๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป ยอดรวม ๑๕๑,๒๔๕,๓๐๐ บาท
๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม ๑,๔๕๐,๐๐๐ บาท
ด้านบริการชุมชนและสังคม รวม ๕๔,๖๔๔,๐๐๐ บาท แยกเป็น
๑. แผนงานการศึกษา ยอดรวม ๔,๒๔๔,๐๐๐ บาท
๒. แผนงานสาธารณสุข ยอดรวม ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓. แผนงานสังคมสงเคราะห์ ยอดรวม ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท
๔. แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม ๑๙,๗๕๐,๐๐๐ บาท
๕. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ยอดรวม ๘,๗๐๐,๐๐๐ บาท
๖. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ยอดรวม ๖,๓๕๐,๐๐๐ บาท
ด้านการเศรษฐกิจ รวม ๕๙๕,๑๔๙,๒๐๐ บาท แยกเป็น
๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม ๔๕๘,๕๔๗,๒๐๐ บาท
๒. แผนงานการเกษตร ยอดรวม ๑๓๖,๖๐๒,๐๐๐ บาท
ด้านการดําเนินงานอื่น รวม ๔๒,๕๑๑,๕๐๐ บาท แยกเป็น
๑. แผนงานงบกลาง ยอดรวม ๔๒,๕๑๑,๕๐๐ บาท
รวมทั้งสิ้น ๘๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
รายละเอียดปรากฏอยู่ในร่างข้อบัญญัติ ประจําปี ๒๕๕๘ หน้าที่ ๗
อนึ่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้ดําเนินการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจํา ปี ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เข้ า ระบบบั ญชี ค อมพิ ว เตอร์ข ององค์ กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น
(e-LAAS) (อี-ลาแอส) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๖๗๒ ลงวันที่

๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๘ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ฉะนั้น จึงขอเสนอร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ครับขอบคุณท่านนายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ครับ เชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม อ่านระเบียบครับ เชิญครับ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗
ข้อ ๔๕ วรรคสาม กําหนดว่า “ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้
และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว้ ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง
นับแต่สภาท้องถิ่น มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น”
ข้อ ๔๗ วรรคหนึ่ง กําหนดว่า “ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง
ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ และลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมี สมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปรายห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภา
ท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว”
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ครับ ตามที่ท่านนายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ได้เสนอญัตติร่างข้อบัญญัติเรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ พิจารณา
วาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม แห่งนี้พิจารณา มีสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านใดจะอภิปรายไหมครับ ขอเชิญครับ มีไหมครับ ไม่มีนะครับ
ถ้าไม่มี กระผมจะขอถามมติที่ประชุมเลยนะครับ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ท่านใดมีมติเห็นชอบให้รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๘ ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้เสนอมาโปรดยกมือขึ้นด้วยครับ ขอบคุณ
ครับ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านใด ไม่เห็นชอบครับ โปรดยกมือขึ้นด้วยครับ
มีไหมครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มี ถือว่าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม แห่งนี้มีมติเห็นชอบให้
รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ แล้วนะครับ
เชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม อ่านระเบียบครับ

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
ข้อ ๔๙ วรรคหนึ่ง กําหนดว่า “ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้อง
ส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้น ไปให้คณะกรรมการ
แปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ
ต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย”
และข้อ ๔๙ วรรคสอง กําหนดว่า “ภายในระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติที่สภาท้องถิ่น
กํ าหนดตามวรรคหนึ่ ง ผู้ บริ หารท้ องถิ่ นหรื อสมาชิ กสภาท้ องถิ่ นผู้ ใดเห็ นควรจะแก้ ไขเพิ่ มเติ มร่ า ง
ข้อบัญญัติก็ให้เสนอคําแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้ องถิ่นเป็นผู้ แปรญัตติจะต้องมีสมาชิ กสภาท้องถิ่ น
รับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ”
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
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
ดําเนินการแปรญัตติ ในวันที่เท่าใด เวลาใด ณ ที่แห่งไหน แต่ทั้งนี้ การกําหนดระยะเวลาเสนอ
คําแปรญัตติ ต้องมีไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง นะครับ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม เสนอด้วยนะครับ เชิญท่าน ส.จ.บัณฑิต เล้าอรุณ ครับ
ส.จ.บัณฑิต เล้าอรุณ
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่เคารพ ท่านรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ท่านที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ท่านสมพร ไทยอ่อน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสนามจันทร์ ท่านบุญเส็ง
จูมัจฉะ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางหลวง ท่านสมผล เจียระธรรม นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลคลองจินดา ท่านวัชรรินทร์ เลี้ยงอํานวย นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทัพหลวง ท่านจรัญ วงศ์วาร
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนิลเพชร ท่านมารยาท วงษ์ปิ่น นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดอนแฝก
ท่านสุวัจชัย เกียรติสกุลทอง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสระพัฒนา ท่านสมบูรณ์ สาเพิ่มทรัพย์
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยม่วง ท่านทิฆรัตน์ ศิริรังษี นายกองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยจรเข้
ท่านเดชอดุลย์ บุญมี นายกเทศมนตรีตําบลมาบแค ท่านนิคม ลิ้มสงวน นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลบางช้าง ท่านณรงค์ ชูราศรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบลศรีมหาโพธิ์ ท่านสุจิตร์ กลิ่นขจร
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลลําเหย ท่านภูริ เนตรสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลสระสี่มุม ท่านชัยวัฒน์ มนัสวงษ์กาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยพระ ท่านวิระ



เปี่ยมอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลไผ่หูช้าง ท่านมนตรี สงวนจีน นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลสัมปทวน ท่านปัญจพัฒน์ เกียรติไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบัวปากท่า พร้อมทั้ง
ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม ทุกท่าน กระผมนายบัณฑิต เล้าอรุณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่ว น
จังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๔ อําเภอกําแพงแสน กระผมขอเสนอให้คณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติ ดําเนินการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘ ตั ้ง แต่ เวลา ๑๓.๔๕ น. ของวั นที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงเวลา ๑๓.๔๕ น. ในวันที่ ๑๕
สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ครับ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ขอขอบคุณท่าน ส.จ.บัณฑิต เล้าอรุณ 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 ดําเนินการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๔๕ น. ของ
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงเวลา ๑๓.๔๕ น. ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเล็ก
ชั้น ๓ องค์การบริ หารส่ วนจั งหวั ดนครปฐม แล้วนะครั บ สมาชิ กสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
นครปฐม ท่ านใดมี ความประสงค์ ที่ จ ะขอแปรญั ต ติ ร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ขอเชิญที่ห้องประชุมเล็ก ชั้น ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมได้
ตั้งแต่ เวลา ๑๓.๔๕ น. ของวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ นี้เป็นต้นไป คณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัตจิ ะรอรับคําแปรญัตติของท่านอยู่นะครับ ผมขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
ทําหน้าที่ ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ด้วยครับขอบคุณครับ ต่อไปเข้า
สู่ระเบียบวาระที่ ๔
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ
มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านใด มีเรื่องอื่นๆ จะอภิปราย
ไหมครับ เชิญท่าน ส.จ.ธงชัย ศิริเฑียรทอง ครับ
ส.จ.ธงชัย ศิริเฑียรทอง
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่เคารพ ท่านรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ท่านที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ท่านสมพร ไทยอ่อน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสนามจันทร์ ท่านบุญเส็ง



จูมัจฉะ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางหลวง ท่านสมผล เจียระธรรม นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลคลองจินดา ท่านวัชรรินทร์ เลี้ยงอํานวย นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทัพหลวง ท่านจรัญ วงศ์วาร
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนิลเพชร ท่านมารยาท วงษ์ปิ่น นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดอนแฝก
ท่านสุวัจชัย เกียรติสกุลทอง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสระพัฒนา ท่านสมบูรณ์ สาเพิ่มทรัพย์
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยม่วง ท่านทิฆรัตน์ ศิริรังษี นายกองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยจรเข้
ท่านเดชอดุลย์ บุญมี นายกเทศมนตรีตําบลมาบแค ท่านนิคม ลิ้มสงวน นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลบางช้าง ท่านณรงค์ ชูราศรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบลศรีมหาโพธิ์ ท่านสุจิตร์ กลิ่นขจร
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลลําเหย ท่านภูริ เนตรสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม
ท่านชัยวัฒน์ มนัสวงษ์กาญจน์ นายกองค์ก ารบริหารส่วนตําบลห้วยพระ ท่านวิระ เปี่ยมอินทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลไผ่หูช้าง ท่านมนตรี สงวนจีน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสัมปทวน
ท่านปัญจพัฒน์ เกียรติไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบัวปากท่า พร้อมทั้งผู้เข้าร่วมรับฟัง
การประชุม ทุกท่าน กระผมนายธงชัย ศิริเฑียรทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เขตเลือ กตั้ง ที่ ๓ อํา เภอเมือ งนครปฐม เนื่องจากวันนี้กระผมได้เชิญคณะผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนตําบลสนามจันทร์ และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยจรเข้ มาเข้าร่วมประชุมสภา
องค์การบริหารส่วจังหวัดนครปฐมในวันนี้ ครับกระผมขออนุญาตเป็นตัวแทนทั้ง ๒ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลขอกราบขอบพระคุณท่านนายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม ซึ่งท่านได้อนุมัติงบประมาณเก้าล้านกว่าบาทในการสร้างเขื่อน และถนนบริเวณหน้าสถาน
สงเคราะห์คนชรานครปฐม ซึ่งเป็นเขตติดต่อระหว่างตําบลสนามจันทร์และตําบลห้วยจรเข้ครับ
ถนนเส้นนี้เป็นถนนสายหลักที่ประชาชนใช้สัญจรไปมา ซึ่งเป็นเส้นทางเลี่ยงการจราจรของถนน
เพชรเกษมตั้งแต่บริเวณตําบลพระประโทน ตําบลถนนขาด ตําบลห้วยจระเข้ ตําบลสนามจันทร์ และ
ตําบลบางแขม ประชาชนจะใช้ถนนสายนี้ในการสัญจรไปมาเป็นส่วนใหญ่ ขอขอบพระคุณท่าน
นายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เป็นอย่างมากนะครับที่ได้
อนุมัติโครงการนีม้ าเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชานอย่างแท้จริงนะครับ
เรื่องที่สองนะครับ วันนี้กระผมมีความภาคภูมิใจที่ได้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐมนะครับ เพราะการประชุมวันนี้มีการขอเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมได้พิจารณาซึ่งใน
วันนี้เป็นขั้นรับหลักการนะครับ กระผมรู้สึกยินดีนะครับเพราะว่าเป็นหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐมครับ และเมื่อการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เมื่อ
วัน ที่ ๖ สิง หาคม ๒๕๕๗ ที่ ผ่ านมาเราก็ไ ด้ มีก ารพิจ ารณารอนุ มั ติใ ห้ องค์ ก ารบริห ารส่ว นจัง หวั ด
นครปฐม โอนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เป็ น เงิ น จํ า นวน
๑๐๑,๒๘๐,๐๐๐ บาท เพื่อนําไปแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครปฐมนะครับ
กระผมขอฝากท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ผ่านไปยังท่านนายกองตรี พเยาว์
เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับ เกี่ยวกับเรื่องถนนเพชรเกษมนะครับซึ่งขณะนี้ฝน



เริ่มตกและพอฝนตกน้ําจะท่วมถนนทันทีบริเวณที่ทําการก่อสร้างสะพานข้ามแยกทั้ง ๒ แห่งนะครับ
ตรงนี้กระผมเข้าใจนะครับว่าเราไม่สามารถใช้งบประมาณเข้าไปช่วยเหลือได้ แต่ก็อยากจะให้ท่าน
ช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องน้ําท่วมขังเวลาที่ฝนตกนะครับ เนื่องจากการจัดการก่อสร้างไม่ดีอย่างมาก
ครับทําให้การสัญจรไปมาเกิดการติดขัดทั้งขาเข้า และขาออกเป็นอย่างมากนะครับกระผมก็ต้องขอ
ฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ครับขอขอบคุณท่าน ส.จ.ธงชัย ศิริเฑียรทอง ที่ท่านได้เห็นถึงความสําคัญของพี่น้อง
ประชาชนในพื้นที่และในจังหวัดนครปฐมนะครับ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ท่านใด มีเรื่องอื่นๆ จะอภิปรายไหมครับ เชิญท่านนายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐม ครับ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ที่เคารพ ท่านรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ท่านที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ท่านสมพร ไทยอ่อน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสนามจันทร์
ท่านบุญเส็ง จูมัจฉะ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางหลวง ท่านสมผล เจียระธรรม นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลคลองจินดา ท่านวัชรรินทร์ เลี้ยงอํานวย นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทัพหลวง
ท่านจรัญ วงศ์วาร นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนิลเพชร ท่านมารยาท วงษ์ปิ่น นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลดอนแฝก ท่านสุวัจชัย เกียรติสกุลทอง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสระพัฒนา
ท่านสมบูรณ์ สาเพิ่มทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยม่วง ท่านทิฆรัตน์ ศิริรังษี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลห้วยจรเข้ ท่านเดชอดุลย์ บุญมี นายกเทศมนตรีตําบลมาบแค ท่านนิคม ลิ้มสงวน
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางช้าง ท่านณรงค์ ชูราศรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบลศรีมหาโพธิ์
ท่านสุจิตร์ กลิ่นขจร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลลําเหย ท่านภูริ เนตรสุวรรณ นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลสระสี่มุม ท่านชัยวัฒน์ มนัสวงษ์กาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยพระ
ท่านวิระ เปี่ยมอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลไผ่หูช้าง ท่านมนตรี สงวนจีน นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลสัมปทวน ท่านปัญจพัฒน์ เกียรติไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบัวปากท่า
พร้อมทั้งผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม ทุกท่าน กระผมนายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม ก่อนอื่นกระผมต้องกราบเรียนก่อนว่าในวันนี้ ส.จ.บัญชา บุญวงษ์ ลาป่วยเนื่องจาก
ต้องไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลธนบุรี ส.จ.จักรกฤษณ์ สงประชา ขออนุญาตลาการประชุมเนื่องจาก



ติดว่าความที่ศาลนะครับ ต้องกราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมผ่าน
ไปยังเพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมทุกคน
กระผมต้องขอขอบคุณท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมผ่านไป
ยังเพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ในการที่กระผมเองได้เสนอร่างข้อบัญญัติ
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐมพิจารณาให้ความเห็นชอบนั้น ขอบคุณท่านผู้นําท้องถิ่นที่ได้เข้ามาร่วมประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ในครั้งนี้นะครับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐมพยายามกระจายงบประมาณไปยังอําเภอต่างๆ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมได้
ดําเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๘ จนถึงปี พ.ศ.๒๕๕๘ เราได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวจังหวัด
นครปฐมอย่างเต็มที่เราพร้อมจะแบ่งเบา และช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจร
ไปมาได้สะดวกซึ่งตามที่ท่าน ส.จ.ธงชัย ศิริเฑียรทอง เสนอมาว่าถนนเพชรเกษมที่เกิดน้ําท่วมขัง
สายบ้านพักคนชราเชื่อมต่อตําบลห้วยจระเข้และตําบลสนามจันทร์ เพื่อช่วยเหลือรถที่สัญจรไปมา
เพื่อหลีกเลี่ยงถนนเพชรเกษมที่ทําการก่อสร้างสะพานข้ามแยกอยู่ในขณะนี้นะครับ ซึ่งองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐมเราพยายามหาทางที่จะช่วยให้การสัญจรเป็นไปด้วยความสะดวกมาก
ที่สุดนะครับ แต่ในช่วงเทศกาลต่างๆ นั้นมีปริมาณรถยนต์มากจริงๆ ครับขณะนี้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐมได้เร่งทําถนนสายต่างๆ เพื่อช่วยรองรับการจราจรที่ติดขัดจากถนนเพชรเกษมอยู่แล้ว
ซึ่งเป็นทางเลือกให้ผู้ที่ใช้รถได้เลือกใช้เส้นทางหลีกเลี่ยงต่างๆ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยครับ
กระผมขอเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ผ่านไปยังท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ทุกท่าน นะครับว่าปัญหาต่างที่ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐมได้แจ้งให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมทราบนั้นเป็นสิ่งที่ดีงามในทุกๆ
เรื่องเพราะเป็นสิ่งที่เราจะได้เข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครปฐมได้นะครับ
กระผมทราบเป็นอย่างดีนะครับว่าท่านนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ทุกท่าน ท่านสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล ทุกท่าน รวมไปถึงท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทุกท่าน
ต่างมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน เขตพื้นที่บริเวณไหนที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมสามารถให้การสนับสนุนได้เราก็รีบดําเนินการแก้ไขให้กับพี่น้อง
ประชาชนชาวจังหวัดนครปฐมอย่างเร่งด่วนนะครับ ยืนยันได้เลยนะครับว่าแม้แต่วันหยุดราชการวัน
เสาร์และวันอาทิตย์ กระผมเองนั้นถึงแม้ร่างกายจะไม่ค่อยแข็งแรงแต่ก็พร้อมที่จะทํางานรวมทั้ง
เพื่อนข้าราชการก็พร้อมที่จะทําหน้าที่เพื่อพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครปฐมอย่างเต็มที่และเต็ม
ความสามารถนะครับ และตอนนี้กระผมก็ใกล้จะถึงเวลาที่จะพักผ่อนแล้วนะครับนับได้ว่าก็ได้ทํางาน
เพื่อพี่ น้องประชาชนมานานหลายปี ก็อ ยากจะบอกทุ กท่า นทั้ง หลายที่ร่ วมประชุ มสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐมในที่นี้นะครับว่า เวลาทํางานถ้านับถึงการดํารงตําแหน่งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมแล้วก็เกือบจะ ๒๐ ปี นะครับ และระยะเวลาที่เหลือในการดํารง
ตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมนั้นเหลือระยะเวลาอีกไม่ถึง ๑ ปี และก็คงถึงเวลา



พักผ่อนแล้วนะครับ สิ่งหนึ่งนั้นความไม่แน่นอนก็คือชีวิตมนุษย์ทั้งหลาย หากเราพึงระวังใช้ชีวิตอย่าง
ไม่ประมาทเราก็จะสามารถอยู่ได้อย่างมีความสุข การไม่ประมาทในที่นี้หมายถึงการสร้างคุณงาม
ความดี การที่เราได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และสัตว์เพื่อทําให้บุคคลเหล่านั้นเกิดความสุข ทําตนเองให้
เป็นสาธารณประโยชน์ ช่วยกันบํารุงชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ ถ้าเรามีโอกาสเราต้องรีบ
ทํา เพราะเราไม่ รู้ เลยว่า ในแต่ ละชั่ วโมง แต่ล ะนาที เราจะมี ชีวิ ต อยู่ ต่ อไปหรื อ ไม่ แต่ ถ้า หากได้
ดํารงชีวิตอยู่แล้วมีความสุข อยู่แล้วไม่เป็นทุกข์สิ่งนั้นก็คือบุญวาสนาของแต่ละคน แต่สิ่งหนึ่งที่จะทํา
ให้ชีวิตเราดําเนินไปได้อย่างมีความสุขนั้น คือเราต้องมีศีลธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับ
กราบเรี ย นท่ า นประธานสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ไปยั ง เพื่ อ นสมาชิ ก สภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมนะครับว่า พวกเราได้คุยกันในเรื่องของหลักธรรมคําสั่งสอนของ
พระพุทธเจ้ามาโดยตลอดว่ามนุษย์นั้นการเวียนว่ายตายเกิดเป็นเรื่องปกติของธรรมชาติ ไม่มีมนุษย์คน
ไหนอยากจะตาย เพราะมนุษย์ล้วนแล้วแต่ยงั มีความห่วงในเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวไปจนถึง
คนรอบข้ า งและเพื่ อ น แต่ สิ่ ง ที่ ม นุ ษ ย์ ค วรทํ า คื อ การไม่ เ บี ย ดเบี ย นผู้ อื่ น หลั ก ธรรมคํ า สั่ ง สอนของ
พระพุทธเจ้านั้นบอกไว้ว่า เราเองมนุษย์ทั้งหลายอย่าคิดว่าตายแล้วจะสบาย แต่จริงๆ แล้วเมื่อตายไป
เราจะต้องไปรับกรรมจากการกระทําที่ได้ทําเอาไว้ตอนเป็นมนุษย์อีกนะครับ เมื่อตายไปแล้วเรา
จะต้องละทิ้งร่างกายที่เป็นเรื่องสมมติมา ซึ่งจะเหลือแต่จิตวิญญาณเท่านัน้
กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมว่า กระผมเองนั้น
ตระหนัก มาโดยตลอดว่ าเรามี หน้า ที่อะไร เราควรทํ าอะไร ตราบใดถ้ าเราทํ าหน้ าที่โ ดยแสวงหา
ผลประโยชน์ให้ตนเองให้พวกพ้องของตนเองโดยไม่คํานึงถึงศีลธรรม และความเดือดร้อนของผู้อื่น
ไม่ต้องรอให้ถึงตายหรอกครับ ตอนยังมีชีวิตอยู่ก็สามารถรับผลกรรมที่ได้ก่อขึ้นไว้ได้ ก็ขอขอบคุณ
ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม ทุกท่าน เพื่อนข้าราชการทุกท่าน ที่ท่านเอาใจใส่ในหน้าที่ของตนเองอย่างดีที่สุดนะครับ ใน
ที่สุดแล้วก็ไม่มีอะไรที่แน่นอนนะครับใครจะทราบว่าเมื่อ ๓ เดือนที่แล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาล องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บล ยั ง มี อ ยู่ แ ต่ ใ นขณะนี้ เ ริ่ ม จะมี ก ารเปลี่ ย นแปลงแล้ ว แต่ จ ะ
เปลี่ยนแปลงในรูปแบบใดเท่านั้นเองนะครับ นั่นคือ อนิจจัง ทุกข์ขัง อนัตตา มันไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้
และแน่นอนนะครับในที่สุดก็คือใจ เมื่อใจของเรามุ่งมั่นที่จะทําประโยชน์และสร้างความดีนั้นแค่เรา
คิด เราก็ มีค วามสุ ขนะครับ กระผมต้อ งขอขอบคุ ณท่ านประธานสภาองค์ การบริห ารส่ว นจั งหวั ด
นครปฐม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม รวมไปถึงผู้นําท้องถิ่นทุกท่านที่ได้ดูแลและเอาใจใส่ในการจัดทําร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ถือว่าค่อนข้างเร่งด่วนพอสมควร แต่ละปีจะต้องไม่เกิน
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ของทุกปีนะครับ วันนี้เราก็ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดในวันที่ ๑๔
สิงหาคม ๒๕๕๘ ก็ถือว่าเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยนะครับ ขอบคุณคณะผู้บริหารที่ได้ทํา
หน้าทีอ่ ย่างดีนะครับ ท้ายสุดขอขอบคุณท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และท่านขอบคุณมากครับ



ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ขอบคุณท่านนายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ครับ
มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านใด มีเรื่องอื่นๆ จะอภิปรายไหมครับ เชิญครับ มีไหมครับ
ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มี ผมขอแจ้งให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่านทราบว่าเราจะมี การประชุมสภาองค์การบริหารส่ วนจังหวั ดนครปฐม สมั ยสามัญ สมัยที่ ๒
ประจําปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ กันอีกครั้งหนึ่งในวันจันทร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม แห่งนี้เพื่อพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติ เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ พิจารณาวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ และวาระที่ ๓
ขั้นอนุมัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติ ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน รับทราบตามนี้ด้วยนะครับ ผมขอขอบคุณท่านนายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ทุกท่าน
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ท่านสมพร ไทยอ่อน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสนามจันทร์ ท่านบุญเส็ง จูมัจฉะ นายกองค์การ
บริหารส่ วนตําบลบางหลวง ท่านสมผล เจียระธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตํ าบลคลองจินดา
ท่านวัชรรินทร์ เลี้ยงอํานวย นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทัพหลวง ท่านจรัญ วงศ์วาร นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลนิลเพชร ท่านมารยาท วงษ์ปิ่น นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดอนแฝก ท่านสุวัจชัย
เกียรติสกุลทอง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสระพัฒนา ท่านสมบูรณ์ สาเพิ่มทรัพย์ นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลห้วยม่วง ท่านทิฆรัตน์ ศิริรังษี นายกองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยจรเข้ ท่านเดชอดุลย์
บุญมี นายกเทศมนตรีตําบลมาบแค ท่านนิคม ลิ้มสงวน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางช้าง
ท่านณรงค์ ชูราศรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบลศรีมหาโพธิ์ ท่านสุจิตร์ กลิ่นขจร เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลลําเหย ท่านภูริ เนตรสุวรรณ นายกองค์การ บริหารส่วนตําบลสระสี่มุม ท่านชัยวัฒน์
มนัสวงษ์กาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยพระ ท่านวิระ เปี่ยมอินทร์ นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลไผ่หูช้าง ท่านมนตรี สงวนจีน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสัมปทวน ท่านปัญจพัฒน์
เกียรติไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบัวปากท่า พร้อมทั้งผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม ทุกท่าน
ผมขอเลิกประชุมเลยนะครับ ขอขอบคุณครับ
******************
เลิกประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.



ลงชื่อ

เลขานุการสภาฯ/ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวปทุมมาศ กมลเวช)
ผู้อํานวยการกองกิจการสภา อบจ.

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ลงชื่อ

ประธานคณะกรรมการ
(นายสมศักดิ์ โตศรีพลับ)

ลงชื่อ

กรรมการ
(พ.ต.ท.ชาญ ใจเย็น)

ลงชื่อ

กรรมการ
(นายสุเทพ บุญนิยม)
กรรมการ

ลงชื่อ
(นายวิเชต จําปาทอง)

ลงชื่อ
เลขานุการคณะกรรมการ
(นายสมพงษ์ ปิยนันท์จรัสศรี)

ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้รับรองรายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดครั้งนี้แล้ว เมื่อวันที่ ๑๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ลงชื่อ
(นายอภินันท์ ศิริรังษี)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

ได้ปิดประกาศประชาสัมพันธ์แล้ว เมื่อวันที่ ๑๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นางสาวปทุมมาศ กมลเวช)
เลขานุการสภาฯ

