ที่ นฐ (สภ) ๕๑๐๐๒/ว ๒๕

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ถนนยิงเป้าใต้ ตาบลสนามจันทร์ นฐ ๗๓๐๐๐
๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
เรียน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
จานวน ๑ ฉบับ
๒. ระเบียบวาระการประชุม
จานวน ๑ ฉบับ
๓. สาเนารายงานการประชุม
จานวน ๑ ชุด
๔. สาเนาญัตติฯ
จานวน ๒ ฉบับ
ด้วย สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๖ มีกาหนด ๗ วัน ตั้ งแต่วันที่ ๑๗ มิถุนายน
๒๕๕๖ เป็นต้นไป และได้กาหนดเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
ในวันจันทร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม เพื่อพิจารณาข้อราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่า วโดย
พร้อมเพรียงกัน
ขอแสดงความนับถือ

(นายธงชัย ศรีสุขจร)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สานักงานเลขานุการสภา อบจ.
โทร. ๐ - ๓๔๙๖ – ๐๘๐๘

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๖
……………………………………….……………
ด้ วย สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ วนจั งหวั ดนครปฐม มี ความจ าเป็ นที่ จะต้ องพิ จารณา
ข้อราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เป็นการรีบด่ว น จึงเห็นสมควรเรีย กประชุม
เป็นการประชุมสมัยวิสามัญ
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๖ จึงเรียกประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๖ มีกาหนด ๗ วัน ทั้งนี้ตั้งแต่
วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายธงชัย ศรีสุขจร)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
วันจันทร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
………………………….………..…..
เมื่ อ สมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครปฐม มาครบองค์ ป ระชุ ม แล้ ว
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม จุ ด ธูป เที ย นบู ชา พระรัต นตรัย เลขานุก ารสภาองค์ การบริ หารส่ว นจั ง หวั ดนครปฐม
อ่านประกาศเรียกประชุม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ทาหน้าที่ดาเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง การเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
คนที่ ๑ แทนตาแหน่งที่ว่าง

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง การเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
คนที่ ๒ แทนตาแหน่งที่ว่าง

ระเบียบวาระที่ ๕

ญัตติ เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมแทนตาแหน่งที่ว่าง
(นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ผู้เสนอญัตติ)

ระเบียบวาระที่ ๖

ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
(นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ผู้เสนอญัตติ)

ระเบียบวาระที่ ๗

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

………………………….…………….…………..

(สาเนา)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๖
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
…………………………
เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.
๑.
๒.
๓.
๔.

นายธงชัย
นายสมนึก
นายสมพงษ์
นางสาวปทุมมาศ

ศรีสุขจร
สกุลรัตนกุลชัย
ปิยนันท์จรัสศรี
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
นายธงชัย
นายสุรพงศ์
นายชัยยศ
นายสุเทพ
นายสมศักดิ์
นายแมน
นายสมชาย
นายมะเนตร
นายสาเริง
นายจักรกฤษณ์
นายสุรชัย
นายทองดี

ใจเย็น
ศิริเฑียรทอง
นิ่มปุญญกาพงษ์
บุญยงค์
บุญนิยม
โตศรีพลับ
มุ้ยมี
มณีรัตน์
โคจริยาวัฒน์
บุญอรุณรักษา
สงประชา
อนุตธโต
มิ่งขวัญ

ผู้ลาการประชุม
๑. นายอภินันท์

ศิริรังษี

๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.

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

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

๒
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
นายประวัติ
นายกิติ
นางสาวณัฏฐภัทร์
นายเทียมจิตร
นางนิลุบล
นายณรงค์
นายสิทธิศักดิ์
นางเสาวลักษณ์
นางวาสนา
นายนิวัฒน์
นางแสงเดือน
นางสาวสุวรรณี
นางจารุวรรณ
นางกัญญาภัทร
นางสาวใกล้รุ่ง
นางสาวสุริยงค์
นางอาไพ
นางสาวสลิตตา
นายธีรศานต์
นางสาวพัฑฒิดา
นางสาวชุติมณฑน์
นางอรอุมา
นายอัคคพล
นายจีรพันธ์
นายณัฐดล
นางสาวสุภาวดี
นางสาวเสาวลักษณ์
นางสาวยิ่งลักษณ์
นางสาวจุฑามาศ
นางสาวอรุณศรี
นางสาวชนาทิพย์
นางวิระตา

เนียะแก้ว
หิรัญ
วัตรเอก
ปานรักษา
ฉิ่งทองคา
เดชเกตุ
มั่นศรีจันทร์
ทรัพย์วุฒิเลิศ
ลี้เจริญ
ทวีนุช
อ่าหนองโพ
หลักแดน
ภู่สกุล
วรรณา
ศรีชาหลวง
กองแก้ว
เพิ่มนาม
นิลหยก
มีเนตรขา
ฉันธรอาภรณ์
ปัญญาเลิศ
บริสุทธิ์
สุธาทรัพย์
บริสุทธิ์
ธรรมาภิมุข
สวัสดี
เก้าลิ้ม
แสงนิ่ม
โศภณพิมลสิริ
นคราพานิช
อานาจวสุสิน
นาคาประสิทธิ์
มะหะหมัด

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
หัวหน้าสานักปลัด อบจ./เจ้าหน้าที่รักษาความสงบฯ
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล
หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์
หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน
รก.ในตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รก.ในตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
รก.ในตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงิน
รก.ในตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายกิจการสภา อบจ.
รก.ในตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายการประชุม/จนท.รักษาความสงบฯ
รก.ในตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการกีฬาและการท่องเที่ยว
รก.ในตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
รก.ในตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
รก.ในตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายสารวจและออกแบบ
รก.ในตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายสาธารณภัยและสิง่ แวดล้อม
รก.ในตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบารุง
รก.ในตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายการบริหารการศึกษา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๖ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๕
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๕
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๕
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ๔
เสมียนพนักงาน

๓๔
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.

นายรพีวัฒนะ
นางสาวจุฑามาศ
นางสาวศิราพร
นางสาวเพ็ญนภา
นางสาวบุหงา

ปฐมไพบูลย์
โพธิ์ศรีเจริญ
สุวรรณเอี่ยม
ศรีสรรพางค์
ธงชัย

๓
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

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.

นายสมรัก
นายสวิง
นางสวาท
นายขวัญเมือง
นายจิราวัฒน์
นายณัฐพงศ์
นายอนุกูล
นายวัลลภ
นายสมศักดิ์
นายบุญให้
นายทวน
นายสาราญ
นายสนิท
นายสุนันต์
นายสุทิน
นายธีระ
นายชลอ
นายสมชาย
นางสาวชุติภา
นายดนัยกิตติ
นายสุเทพ
นายพีรพัฒน์
นายสุชาติ
นายดารงค์
นายประสิทธ์
นายสมนึก
นายอภินพ

มีใจดี
บัวงาม
เกียรติภัทรชัย
พลอยศรีธรรมชาติ
ปึงสุขสมบูรณ์
แจ่มใจ
โชครุ่งเจริญถาวร
ตันมณีกุล
เชื้อปั้นหลวง
หวังเศรษฐกุล
สามพ่วงบุญ
สามงามนิล
วราภรณ์
อุดมรักษ์
รุ่งทวีชัย
จินเลี้ยง
สามงามต้น
มะโนมั่น
ตั้งวิชัย
ทั้งทวีทรัพย์
สามพ่วงบุญ
บัวแก้ว
พุกบ้านยาง
เลิศกสิกิจ
ตรีเดชา
ผ่องอาไพ
วิภากูล

นายกเทศมนตรีตาบลสามง่าม
รองนายกเทศมนตรีตาบลสามง่าม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสามง่าม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสามง่าม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสามง่าม
ปลัดเทศบาลตาบลสามง่าม
นักพัฒนาชุมชน
พนักงานเทศบาลตาบลสามง่าม
ประธานชุมชนบ้านสามง่าม หมู่ ๒ ตาบลสามง่าม
ประธานชุมชนบ้านสามง่าม หมู่ ๕ ตาบลสามง่าม
ประธานชุมชนตาบลสามง่าม หมู่ ๑๑
ประธานชุมชนตาบลสามง่าม หมู่ ๑๒
ประธานชุมชนตาบลสามง่าม
ประธานชุมชนตาบลสามง่าม
ประธานชุมชนตาบลสามง่าม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑ ตาบลสามง่าม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๒ ตาบลสามง่าม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๗ ตาบลงามง่าม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๙ ตาบลสามง่าม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๐ ตาบลสามง่าม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๑ ตาบลสามง่าม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๒ ตาบลงามง่าม
ผู้ใหญ่บ้าน ตาบลสามง่าม
ผู้ใหญ่บ้าน ตาบลสามง่าม
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๒ ตาบลสามง่าม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลสามความเผือก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลสามความเผือก

๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.

นายทองเปลว
นายพงศักดิ์
นายบุญสม
นายองุ่น
นายสุธน
นายปัญญา
นายไพโรจน์
นายเฉลิมพล
นายสุชิน
นายธีระ
นางวนิดา
นายกัลยา
นางศิริอร

มาสุข
ศรียารักษ์
จงศร
เหล็กอิ่ม
ทรัพย์ประเทือง
พยง
ศรียารักษ์
ธนะวัฒนานนท์
แจะจันทร์
แจะจันทร์
จันทร์ทม
สามงามนิล
มณีรัตน์

๔
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสามความเผือก
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสามความเผือก
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสามความเผือก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสามความเผือก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสามความเผือก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสามความเผือก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสามความเผือก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลสามความเผือก
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๘ ตาบลสามความเผือก
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๘ ตาบลสามควายเผือก
ประชาชน หมู่ ๔ ตาบลสามง่าม
ประชาชน หมู่ ๖ ตาบลสามง่าม
ประชาชนตาบลคลองจินดา

เมื่อเวลา ๑๕.๐๐ น. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มาครบองค์
ประชุมแล้ว เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เชิญประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐม จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจั งหวัดนครปฐม และประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐม ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ประกาศสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครปฐม เรื่ อ ง ขยายสมั ย ประชุ ม สภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๖ ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม ได้ประกาศเปิดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๖ มีกาหนด ๔๕
วัน ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๖ ไว้แล้วนั้น องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม ได้เสนอข้อ ราชการมาเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมพิจารณา
เพื่อให้การดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขยาย
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๖ ออกไปอีก ๑๕ วัน ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความใน
มาตรา ๒๒ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๖ จึงขอขยายสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๖ ออกไปอีก ๑๕
วัน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ นายธงชัย ศรีสุขจร ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

๕
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เรีย น ท่ านนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ท่ า นรองนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น
จังหวัด ท่านเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน บัดนี้เวลา
๑๕.๐๐ น. และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้มาประชุมพร้อมกันแล้วนะ
ครั บ กระผมจึ ง ขอเปิด การประชุ มสภาองค์ การบริ หารส่ วนจั งหวั ดนครปฐม สมัยสามั ญ สมั ยที่ ๑
ประจาปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ ณ บัดนี้ ขอให้การประชุมครั้งนี้ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย
ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ทุกประการ ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๑ ครับ

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

วันนี้เรื่องที่แจ้งให้ทราบไม่มีนะครับ ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๒ ครับ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรือ่ ง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๖
ธันวาคม ๒๕๕๕
ต่อไปเป็นการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ นะครับ
ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ทุกท่าน ช่วยกันตรวจดูทีละ
หน้านะครับ ว่ามีถ้อยคาหรือข้อความใดที่ต้องการจะขอแก้ไขเพิ่มเติม 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, หน้าที่ ๒๑, หน้าที่ ๒๒, หน้าที่ ๒๓, หน้าที่ ๒๔, หน้าที่ ๒๕,
หน้าที่ ๒๖, หน้าที่ ๒๗ และหน้าที่ ๒๘ ครบทั้ง ๒๘ หน้า แล้วนะครับ ผมขอถามมติที่ประชุ ม
สมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๖
ธันวาคม ๒๕๕๕ ขอให้ยกมือขึ้นด้วยครับ ขอบคุณครับ สมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม ท่านใดไม่รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวครับ มีไหมครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีถือว่าที่
ประชุมแห่งนี้มีมติให้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒
ประจาปี ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ แล้วนะครับ ต่อไปเข้าสู่ระเบียบ
วาระที่ ๓ ครับ

๖

ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติ เรื่อง ขออนุมตั ิโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ครับ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ที่เคารพ ท่านรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ท่านที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ท่านสมรัก มีใจดี
นายกเทศมนตรีตาบลสามง่าม ท่านสวิง บัวงาม รองนายกเทศมนตรีตาบลสามง่าม พร้อมคณะผู้บริหาร
และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลสามง่าม ทุกท่าน ท่านผู้ใหญ่บ้าน และประธานชุมชนตาบลสามง่าม ทุกท่าน
ท่ านสมนึ ก ผ่ องอ าไพ รองนายกองค์ การบริ หารส่ วนต าบลสามความเผื อก ท่ านทองเปลว มาสุ ข
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสามความเผือก ท่านเฉลิมพล ธนะวัฒนานนท์ ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลสามความเผือก พร้อมท่ านสมาชิกสภาองค์ การบริหารส่วนตาบลสามความเผือก
และท่านผู้ใหญ่บ้าน ทุกท่าน พร้อมทั้งผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม ทุกท่าน กระผมนายพเยาว์ เนียะแก้ว
นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครปฐม ตามที่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครปฐม ได้ ตั้ ง
งบประมาณไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ที่กองแผนและงบประมาณ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ลาดับที่ ๑.๑ รายการค่ าจั ดซื้ อปุ๋ ย
อินทรีย์ จานวน ๗๖,๒๔๐ กระสอบๆ ละ ๕๐ กิโลกรัม จานวนเงิน ๓๗,๓๕๘,๐๐๐ บาท ซึ่งได้รับการ
อนุมัติจากจังหวัดนครปฐม ให้ ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๗ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ โดยกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ นั้น
จากการตรวจสอบรายละเอียด และระเบียบที่เกี่ยวข้อง พบว่า การดาเนินการจัดซื้อ
ปุ๋ยอินทรีย์ดังกล่าว ในปัจจุบันยังไม่มีการกาหนดคุณลักษณะและมาตรฐานของปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง
ไว้อย่างชัดเจนทาให้การดาเนินการจัดซื้อปุ๋ยไม่สามารถกาหนดคุณลักษณะในการจั ดซื้อได้อย่างมี
คุณภาพหรือคุณลักษณะตรงตามความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ ดังนั้น องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม จึงขอโอนเงินงบประมาณตามรายการดังกล่าวไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามหนังสือร้องขอของจั งหวัดนครปฐม ตลอดจนแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนในด้านการสัญจรไป-มา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
โอนลด
กองแผนและงบประมาณ
ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

๗
-โครงการลาดับที่ ๑.๑ รายการค่าจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์ จานวน ๗๖,๒๔๐ กระสอบๆ ละ
๕๐ กิโลกรัม เพื่อส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์แ ละพัฒนาภาคเกษตรให้แก่เกษตรกรภายในจังหวั ด
นครปฐม จานวนเงิน ๓๗,๓๕๘,๐๐๐ บาท
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
สานักปลัดฯ
- โครงการก่อสร้างลานฝึกอบรมค่ายวิวัฒน์พลเมืองจังหวัดนครปฐม เพื่อใช้เป็นลาน
อเนกประสงค์สาหรับการฝึก อบรมผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ที่เข้าค่ายบาบัดฟื้นฟูในรูปแบบโรงเรียน
วิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง ตามแบบสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม จานวนเงิน
๖,๙๕๐,๐๐๐ บาท
กองกิจการสภาฯ
- โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (แท็บเล็ต) จานวน ๒ เครื่อง สาหรับใช้ใน
การประชุ มสภาองค์ ก ารบริหารส่ วนจั ง หวั ด นครปฐม และใช้ ในการประชุ มสั มมนาเชิ งวิ ชาการกั บ
หน่วยงานต่างๆ จานวนเงิน ๓๗,๐๐๐ บาท
กองช่าง
๑. โครงการจัดซื้อพัดลมไอเย็น จานวน ๑๐ เครื่อง สาหรับใช้ในกิจการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จานวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๒. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสามควายเผือก- กกโก หมู่ที่ ๘
ตาบลสามควายเผือก อาเภอเมืองนครปฐม เชื่อมต่อตาบลแหลมบัว อาเภอนครชัยศรี จานวนเงิน
๗,๓๕๐,๐๐๐ บาท
๓. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านสามง่าม ตะโกสูง หมู่ที่ ๘,๑๒,๖ ตาบลสามง่าม อาเภอดอนตูม เชื่อมต่อตาบลดอนข่อย อาเภอกาแพงแสน
จานวนเงิน ๑๔,๗๘๐,๐๐๐ บาท
๔. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองหนองมะม่วง
หมู่ที่ ๑๙ ตาบลบางหลวง เชื่อมต่อตาบลบัวปากท่า อาเภอบางเลน จานวนเงิน ๑,๙๙๐,๐๐๐ บาท
๕. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านคลองญี่ปุ่น หมู่ที่ ๑๐
ตาบลไทรงาม เชื่อมต่อตาบลนิลเพชร อาเภอบางเลน จานวนเงิน ๓,๒๕๐,๐๐๐ บาท
๖. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองน้าเปรี้ยว หมู่ที่ ๕ ตาบล
ดอนตูม อาเภอบางเลน เชือ่ มเทศบาลตาบลสามง่าม อาเภอดอนตูม จานวนเงิน ๒,๘๐๑,๐๐๐ บาท
รวม ๘ โครงการ จานวนเงิน ๓๗,๓๕๘,๐๐๐ บาท
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายตามรายการดังกล่าว เป็นการโอนเงินงบประมาณใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ งจ่าย
เป็ น รายการใหม่ ด้ ว ย ต้ อ งได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๗

๘
จึ ง น าเรี ย นสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครปฐม ได้ โ ปรดพิ จ ารณาอนุ มั ติ ใ ห้
องค์ ก ารบริห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครปฐม โอนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ยเพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ ๑ ประจ าปี
งบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๕ ตามรายการดังกล่าวข้างต้นด้วย
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ขอบคุ ณ ครั บ ท่ า นนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครปฐม ตามที่ ท่ า นนายก
องค์ก ารบริหารส่ วนจัง หวัด นครปฐม ได้เ สนอญั ต ติ เรื่ อง ขออนุมั ติโ อนเงิน งบประมาณรายจ่ าย
เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม แห่งนี้ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านใด จะอภิปรายไหม
ครับ มีไหมครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุมเลยนะครับ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านใด เห็นชอบ อนุมัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ตามญัตติดังกล่าวครับ
โปรดยกมื อขึ้ นด้ วยครั บ ขอบคุ ณครั บ เอามื อลงได้ค รับ สมาชิก สภาองค์ก ารบริ หารส่ วนจัง หวั ด
นครปฐม ท่านใด ไม่เห็นชอบครับ โปรดยกมือขึ้นครับ มีไหมครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มี ถือว่าสภา
องค์ ก ารบริห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครปฐม แห่ ง นี้ มี ม ติ เห็ น ชอบอนุ มั ติ ใ ห้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
นครปฐม โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ตามที่
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้เสนอมาแล้ว นะครับ ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๔

ระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ครับ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ที่เคารพ ท่านรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ท่านที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ท่านสมรัก มีใจดี
นายกเทศมนตรีตาบลสามง่าม ท่านสวิง บัวงาม รองนายกเทศมนตรีตาบลสามง่าม พร้อมคณะผู้บริหาร
และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลสามง่าม ทุกท่าน ท่านผู้ใหญ่บ้าน และประธานชุมชนตาบลสามง่าม ทุกท่าน
ท่านสมนึก ผ่องอาไพ รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลสามความเผือก ท่านทองเปลว มาสุข

๙
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสามความเผือก ท่านเฉลิมพล ธนะวัฒนานนท์ ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลสามความเผือก พร้อมท่ านสมาชิกสภาองค์ การบริหารส่วนตาบลสามความเผือก
และท่านผู้ใหญ่บ้าน ทุกท่าน พร้อมทั้งผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม ทุกท่าน กระผมนายพเยาว์ เนียะแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวั ดนครปฐม ตามที่ องค์ การบริห ารส่ วนจัง หวั ดนครปฐม ได้ ตั้ ง
งบประมาณไว้ในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่สานักปลัดฯ
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ลาดับที่ ๓.๑.๕ รายการค่าจัดซื้อชุดคัดกรองโรค จานวน
๑,๐๓๖ ชุด ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการ
ตรวจคัดกรองโรคและความเสี่ยงให้กับประชาชนในจังหวัดนครปฐม จานวนเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไว้
แล้ว นั้น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือแจ้งว่าการสนับสนุนวัสดุ ครุภัณฑ์ ตาม
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ลงวั น ที่ ๒๓
พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ข้อ ๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุน โดย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ดาเนินการจัดหาให้ ตามหนังสือที่ มท ๐๘๐๘.๒/๘๗๔๑ ลงวันที่
๑๖ สิ งหาคม ๒๕๕๕ ได้ จากการที่ มีปั ญหาในการปฏิบั ติ กล่าวคือ หากตั้งงบประมาณในหมวดค่ า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เมื่อจัดหาแล้วต้องลงทะเบียนเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
และไม่สามารถให้หน่วยงานอื่นยืมไปใช้ได้ ตลอดจนไม่สามารถจาหน่ายทรัพย์สินได้ตามเงื่อนไขของ
ระเบียบพัสดุฯ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมจึงขอโอนเงินงบประมาณรายการค่าจัดซื้อ
ชุด คั ดกรองโรค จ านวน ๑,๐๓๖ ชุด ให้กั บ อาสาสมั ค รสาธารณสุข ประจ าหมู่ บ้ า น (อสม.) และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการตรวจคัดกรองโรคและความเสี่ยงให้กับประชาชนในจังหวัดนครปฐม
ที่ตั้งจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นตั้งจ่ายในหมวดเงินอุดหนุน โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ สานักปลัดฯ
หมวดเงินอุดหนุน
ประเภท เงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐในกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ ตั้ง ไว้
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น รายการสนับ สนุน ด้า นสาธารณสุข ในการจัดซื้อ ชุด คัด กรอง
โรค จานวน ๑,๐๓๖ ชุด ให้กับอาสาสมัค รสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง ในการตรวจคัดกรองโรคและความเสี่ ยงให้กับประชาชนในจังหวัดนครปฐม โดยองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐมเป็นผู้ดาเนินการจัดหาให้ แต่ละชุดประกอบด้วย
๑. ชุดเครื่องตรวจวัดระดับน้าตาลในเลือดพร้อมอุปกรณ์
๒. เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล
๓. เครื่องชั่งน้าหนัก
๔. ตลับสายวัดรอบเอว
๕. กระเป๋าบรรจุอุปกรณ์

๑๐
๖. คู่มือสมุดบันทึกการตรวจสุขภาพ
๗. คู่มือประชาชนเพื่อป้องกันตนเองจากโรคต่าง ๆ และวัสดุ-อุปกรณ์อื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายตามรายการดังกล่าว เป็นการโอนเงินงบประมาณใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ต้องได้รับอนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๗
จึ ง น าเรี ย นสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครปฐม ได้ โ ปรดพิ จ ารณาอนุ มั ติ ใ ห้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ตามรายการดังกล่าวข้างต้นด้วย
ข้อระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ กาหนดไว้ ดังนี้
ข้อ ๒๗ กาหนดว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ครับ ตามที่ ท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้เสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมตั ิโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๖ ขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม แห่งนี้มีสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านใด จะอภิปรายไหมครับ มีไหมครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มี ผมขอถาม
มติที่ประชุมเลยนะครับ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านใด เห็นชอบ อนุมัติให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
ตามญัตติดังกล่าวครับ โปรดยกมือขึ้นด้วยครับ ขอบคุณครับ เอามือลงได้ครับ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านใด ไม่เห็นชอบครับ โปรดยกมือขึ้นครับ มีไหมครับ ไม่มีนะครับ ถ้า
ไม่มี ถือว่าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม แห่งนี้ มีมติเห็นชอบอนุมัติ ให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐม โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ตามที่ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้เสนอมาแล้วนะครับ ต่อไป เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕

๑๑

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง การคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เป็นคณะกรรมการจริยธรรมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้จัดทาระเบียบสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๕๓
โดยได้ประกาศบังคับใช้ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๓ พร้อมทั้งได้คัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จั ง หวั ด นครปฐม ร่ว มเป็ น คณะกรรมการจริ ย ธรรมของสมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
นครปฐม จานวน ๒ คน แล้วนั้น
เนื่องจากสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมได้สิ้นสุดลง
เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕ ทาให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการจริยธรรมของสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ดังกล่าว สิ้นสุดลงเพื่อให้กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
เป็ นไปด้ วยความเรียบร้อย จึ งขอให้ ท่านสมาชิ กสภาองค์ การบริ หารส่ วนจั งหวั ดนครปฐม คั ดเลื อก
คณะกรรมการจริยธรรม ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จากสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จานวน ๒ ท่าน นะครับ ดังนั้น จึงขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม เสนอรายชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็น คณะกรรมการจริยธรรม ของสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐม จานวน ๒ ท่าน ครับ เชิญท่าน ส.จ. ทองดี มิ่งขวัญ ครับ
ส.จ. ทองดี มิ่งขวัญ
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวั ดนครปฐม ที่เคารพ ท่านรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้ง ๒ ท่าน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม ท่านที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และท่านสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ท่านสมรัก มีใจดี นายกเทศมนตรีตาบลสามง่าม
ท่านสวิง บัวงาม รองนายกเทศมนตรีตาบลสามง่าม พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตาบล
สามง่าม ทุกท่าน ท่านผู้ใหญ่บ้าน และประธานชุมชนตาบลสามง่าม ทุกท่าน ท่านสมนึก ผ่องอาไพ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลสามความเผือก ท่านทองเปลว มาสุข ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลสามความเผือก ท่านเฉลิมพล ธนะวัฒนานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลสามความเผือก
พร้อมท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสามความเผือก และท่านผู้ใหญ่บ้าน ทุกท่าน กระผมนายทองดี
มิ่งขวัญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๗ อาเภอสามพราน กระผม
ขอเสนอรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ดังนี้
๑. ส.จ.ชัชวาล บุญอาไพ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เขตเลือกตั้งที่ ๒ อาเภอนครชัยศรี

๑๒
๒. ส.จ.สมชาย มณีรัตน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เขตเลือกตั้งที่ ๒ อาเภอสามพราน
ร่วมเป็นคณะกรรมการจริยธรรมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ครับ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ครับตามที่ ท่าน ส.จ. ทองดี มิ่ งขวั ญ ได้ เสนอให้ สมาชิ กสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น
จังหวัดนครปฐม จานวน ๒ ท่าน ร่วมเป็นคณะกรรมการจริยธรรมของสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐม ดังนี้
๑. ส.จ.ชัชวาล บุญอาไพ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เขตเลือกตั้งที่ ๒ อาเภอนครชัยศรี
๒. ส.จ.สมชาย มณีรัตน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เขตเลือกตั้งที่ ๒ อาเภอสามพราน
ขอผู้รับรองด้วยครับ มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ มีสมาชิ กสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม ท่านใดจะเสนอชื่อผู้อื่นอีกไหมครับ มีไหมครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม แห่งนี้มีมติเลือก
๑. ส.จ.ชัชวาล บุญอาไพ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เขตเลือกตั้งที่ ๒ อาเภอนครชัยศรี
๒. ส.จ.สมชาย มณีรัตน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เขตเลือกตั้งที่ ๒ อาเภอสามพราน
ร่วมเป็นคณะกรรมการจริยธรรมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม แล้วนะครับ
ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๖

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
ครับ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านใดมีเรื่องอื่นๆ จะ
อภิปรายไหมครับเชิญครับ มีไหมครับ เชิญท่าน ส.จ.ธงชัย ศิริเฑียรทอง ครับ
ส.จ.ธงชัย ศิริเฑียรทอง
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ที่เคารพ ท่านรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้ง ๒ ท่าน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

๑๓
นครปฐม ท่านที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และท่านสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ท่านสมรัก มีใจดี นายกเทศมนตรีตาบลสามง่าม
ท่านสวิง บัวงาม รองนายกเทศมนตรีตาบลสามง่าม พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตาบล
สามง่าม ทุกท่าน ท่านผู้ใหญ่บ้าน และประธานชุมชนตาบลสามง่าม ทุกท่าน ท่านสมนึก ผ่องอาไพ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลสามความเผือก ท่านทองเปลว มาสุข ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลสามความเผือก ท่านเฉลิมพล ธนะวัฒนานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลสามความเผือก
พร้ อ มท่ านสมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลสามความเผื อ ก และท่ า นผู้ ใ หญ่ บ้ า น ทุ ก ท่ าน
กระผมนายธงชัย ศิริเฑียรทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๓
อาเภอเมืองนครปฐม กระผมขอเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครปฐม ขอเป็นกาลังใจ
ให้กับนายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม หายป่วยโดยเร็วและ
มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับ วันนี้กระผมในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม ขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการจริยธรรมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม จานวน ๒ ท่าน ก็คือท่าน ส.จ.สมชาย มณีรัตน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๒ อาเภอสามพราน และท่าน ส.จ.ชัชวาล บุญอาไพ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๒ อาเภอนครชัยศรี นะครับ กระผมขอเป็นกาลังใจให้
ท่านในการทางานให้กับสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมของเราครับ
อีกเรื่องนะครับ ก็คือ วันนี้ที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมของเรา
ผมยอมรับในการทางานของท่านจริงๆ นะครับ เพราะว่าการทางานเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วน
จั ง หวั ด ซึ่ ง ก็ คื อ องค์ ก รของเรา ซึ่ ง เป็ น องค์ ก รขนาดใหญ่ ข องจั ง หวั ด มี ผ ลได้ ผ ลเสี ย ของพี่ น้ อ ง
ประชาชนชาวจั ง หวั ด นครปฐมเป็ น จ านวนมาก ในครั้ ง นี้ ท่ า นได้ ด าเนิ น การขออนุ มั ติ โ อนเงิ น
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ซึ่งโอนจากรายการค่า
จัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์ จานวนเงิน ๓๗,๓๕๘,๐๐๐ บาท โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านการสัญจรไป - มา
ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับ กระผมขอชื่นชมในการทางานของท่านนายกองตรีพเยาว์ เนียะแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และคณะผู้บริหาร ตลอดจนข้าราชการทุกท่าน กระผมขอ
ชื่นชมเรื่องการโอนเงินงบประมาณจากงบประมาณที่ เราจะต้องโดนตรวจสอบจากสานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน กระผมว่าเป็นการดาเนินการที่ถูกต้องและเป็นการป้องกันตัวที่ดีนะครับ เพื่อความ
ปลอดภัย ของสภาองค์ ก ารบริหารส่ วนจั ง หวั ด นครปฐม สมาชิ ก สภาองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นจัง หวั ด
นครปฐม ของเรารวมไปถึงคณะท่านผู้บริหารด้วยนะครับ
และอีกเรื่องหนึ่งนะครับ กระผมขออนุญาตใช้เวลาในที่ประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐมแห่งนี้นะครับ เป็นเรื่องในเขตพื้นที่ของกระผมซึ่งมีปัญหาก็อยากจะเรียนท่าน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครปฐม ฝากเกี่ยวกับเรื่องตั้งแต่แยกตาลคอหวายไปจนถึง
หน้าห้างบิก๊ ซี การจราจรติดขัดทั้งช่วงเช้าและช่วงเย็นซึ่งเป็นช่วงเวลาเร่งด่วน ในขณะนี้มีการ

๑๔
ก่อสร้างมากมาย ทั้งการซ่อมผิวถนนจราจรใหม่ ทั้งการวางท่อระบายน้าใหม่เพื่อแก้ปัญหาน้าท่วมขัง
แต่ตอนนี้กระผม อยากจะเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครปฐม ฝากไปยั ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องการอานวยความสะดวกในช่องทางจราจร ไม่ว่าจะเป็นสัญญาณไฟ
ต่างๆ เพราะเส้นทางนี้ไม่มีไฟแจ้งเตือนการทาถนนเลย ซึ่งในเวลากลางคืนนั้นอันตรายเป็นอย่าง
มากนะครับ บริเวณทางเท้ามีการวางวัสดุก่อสร้างไม่เป็นระเบียบเลยครับ กระผมอยากจะให้ ท่าน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครปฐม ช่วยทาหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
ฐานะที่เราเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครปฐม อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ในเขตเลือกตั้งของ
กระผมด้วยนะครับ ท่านต้องเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นการจราจรติดขัดเป็นอย่างมาก และยิ่งวันหยุด
นักขัตฤกษ์ด้วยแล้วจากสี่แยกไฟแดงโรงแรมริเวอร์แถวยาวไปจนถึง ตาบลหนองดินแดงเลยนะครับ
กระผมว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นส่งผลกระทบต่อการสิ้นเปลืองพลังงานเชื้อเพลิงน้ามัน และ
ภาพลักษณ์ของจังหวัดนครปฐมของเราด้วยนะครับ เพราะบางหน่วยงานราชการนั้นก็ต่างคนต่างทา
นะครับ กระผมอยากให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ของเรามีส่วนที่เข้าไปช่วยเหลือขจัด
ปัญหาตรงนี้ให้เบาบางลงครับอย่างน้อยๆ ช่วยให้ปัญหาที่มีจากสิบส่วนเหลือสักห้าส่วนก็ยังดีนะครับ
ต้อ งขอกราบขอบพระคุณนะครับที่ ใ ห้โ อกาสกระผมได้ก ล่ าวในสภาองค์ก ารบริ หารส่ว นจัง หวั ด
นครปฐมแห่งนี้นะครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ขอบคุณท่านธงชัย ศิริเฑียรทอง มากครับ ตามที่ท่านได้ฝากเรื่องเกี่ยวกับงานการ
วางท่อระบายน้ามานะครับ ตามที่กระผมได้รับทราบมานะครั บ ข้อตกลงสัญญาในการดาเนินการ
เป็นสัญญาระยะสั้นไม่เกิน ๖ เดือนครับ บริษัท ผู้รับเหมาที่ดาเนินการจะต้องเร่งทางานให้เสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กาหนด จึงต้องระดมขนวัสดุก่อสร้างเข้ามานะครับเพื่อให้ดาเนินการเสร็จทัน
ระยะเวลาที่กาหนด แต่อย่างไรก็ดีทางกระผมจะดาเนินการทาหนังสือนาเรียนไปยังแขวงการทาง
นครปฐม เพื่อแจ้งให้เค้าเข้ามาดูแลปัญหาตรงนี้นะครับ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม ท่านใดมีเรื่องอื่นๆ จะอภิปรายไหมครับ เชิญท่าน ส.จ.ชรินทร์ ลี้ไพบูลย์ ครับ
ส.จ.ชรินทร์ ลี้ไพบูลย์
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริ หารส่วนจังหวัดนครปฐม ที่เคารพ ท่านรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้ง ๒ ท่าน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม ท่านที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และท่านสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ท่านสมรัก มีใจดี นายกเทศมนตรีตาบลสามง่าม
ท่านสวิง บัวงาม รองนายกเทศมนตรีตาบลสามง่าม พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล

๑๕
ตาบลสามง่าม ทุกท่าน ท่านผู้ใหญ่บ้าน และประธานชุมชนตาบลสามง่าม ทุกท่าน ท่านสมนึก ผ่องอาไพ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลสามความเผือก ท่านทองเปลว มาสุข ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลสามความเผือก ท่านเฉลิมพล ธนะวัฒนานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลสามความเผือก
พร้อมท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสามความเผือก และท่านผู้ใหญ่บ้าน ทุกท่าน กระผมนาย
ชรินทร์ ลี้ไพบูลย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๑ อาเภอดอนตูม
วันนี้นับว่าเป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมที่ทรงคุณค่ามากครับ เพราะว่าเป็น
ประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครปฐมนะครับ ซึ่งผมได้พิจารณาโครงการ แต่ละโครงการ
ที่ผ่านการอนุมัติโดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม เป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครปฐมทั้งสิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการ
ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านสามง่าม – ตะโกสูง หมู่ที่ ๘,๑๒,๖
ตาบลสามง่าม อาเภอดอนตูม เชื่อมตาบลดอนข่อย อาเภอกาแพงแสน จานวนเงิน ๑๔,๗๘๐,๐๐๐ บาท
ถนนเส้นนี้เป็นถนนเส้นหลักเชื่อมต่อระหว่ างอาเภอดอนตูมและอาเภอกาแพงแสน ประชาชนได้ใช้
สัญจรไปมาเป็นจานวนมาก นอกจากนี้ยังมีการขนส่งพืชผลทางการเกษตร ถนนสายนี้ได้ชารุดทรุด
โทรมมาหลายปีนะครับ ทาให้เกิดอันตรายกับพี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมา ดังนั้นจึงเป็นความกรุณา
เป็นอย่างยิ่งที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครปฐม และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม ได้กรุณาอนุมัติงบประมาณในครั้งนี้นะครับ กระผมในวันนี้โดยการนาของท่านสมรักษ์ มี
ใจดี นายกเทศมนตรีตาบลสามง่าม พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี ตาบลสามง่าม สมาชิกสภา
เทศบาลตาบลสามง่าม พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ บ้านของตาบลสามง่าม ประธานชุมชนตาบล
สามง่ าม และกรรมการชุ ม ชนต าบลสามง่า มก็ ได้ ม าร่ว มประชุ ม สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
นครปฐม กันครบทุกคนนะครับ เพื่อมาแสดงความขอบคุณต่อท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมนะครับ พวกกระผมก็ขอสัญญาว่าจะ
ให้การดูแลรักษาถนนเส้นนี้ให้เป็นอย่างดีนะครับ ให้สมกับที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจั งหวัด
นครปฐม ได้ให้ความเมตตาครับ และหากมีกิจการใดที่จะให้พวกผู้นาชุมชนในตาบลสามง่ามได้รับใช้
พวกเรายินดีที่จะให้ความร่วมมือและการสนับสนุนด้วยความเต็มใจเป็นอย่างยิ่งนะครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ขอบคุ ณ ท่ า นชริ น ทร์ ลี้ ไ พบู ล ย์ ครั บ มีส มาชิก สภาองค์ก ารบริ หารส่ วนจั งหวั ด
นครปฐม ท่านใดมีเรื่องอื่นๆ จะอภิปรายไหมครับ เชิญท่าน ส.จ.ทองดี มิ่งขวัญ ครับ
ส.จ.ทองดี มิง่ ขวัญ
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริ หารส่วนจังหวัดนครปฐม ที่เคารพ ท่านรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้ง ๒ ท่าน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

๑๖
ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม ท่านที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และท่านสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ท่านสมรัก มีใจดี นายกเทศมนตรีตาบลสามง่าม
ท่านสวิง บัวงาม รองนายกเทศมนตรีตาบลสามง่าม พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตาบล
สามง่าม ทุกท่าน ท่านผู้ใหญ่บ้าน และประธานชุมชนตาบลสามง่าม ทุกท่าน ท่านสมนึก ผ่องอาไพ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลสามความเผือก ท่านทองเปลว มาสุข ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลสามความเผือก ท่านเฉลิมพล ธนะวัฒนานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลสามความเผือก
พร้ อ มท่ านสมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลสามความเผื อ ก และท่ า นผู้ ใ หญ่ บ้ า น ทุ ก ท่ าน
กระผมนายทองดี มิ่งขวัญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๗ อาเภอ
สามพราน โครงการพื้นฐานที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้ตั้งงบประมาณและได้
ดาเนินการอนุมัติไปจานวน ๓๗,๓๕๘,๐๐๐ บาท ในวันนี้กระผมมีเรื่องที่จะกราบเรียนท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ในเรื่องการอุดหนุนโครงการก่อสร้างลานฝึกอบรมค่ายวิวัฒน์
พลเมืองจังหวัดนครปฐม เพื่อใช้เป็นลานอเนกประสงค์สาหรับการฝึกอบรมผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดที่
เค้าค่ายบาบัดฟื้นฟูในรูปแบบโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง ตามแบบสานักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดนครปฐม จานวนเงิ น ๖,๙๕๐,๐๐๐ บาท กระผมขอกราบเรียนว่าเมื่อวานนี้กระผม
ได้ดูรายการของท่านเฉลิม อยู่บารุง รองนายกรัฐมนตรี ท่านได้แถลงเกี่ยวกับยาเสพติดทุกจังหวัด
ในประเทศไทยนะครั บ ซึ่ ง ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด นครปฐมได้ ไ ปชี้ แ จงกั บ ท่ า นเฉลิ ม อยู่ บ ารุ ง
รองนายกรัฐมนตรี ว่างบประมาณที่ได้มาจากกระทรวงมหาดไทยนั้น ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐมได้ให้งบประมาณมากกว่าเสียอีก ดังนั้นแสดงว่ากระทรวงมหาดไทยจัดสรรงบประมาณ
ปราบปรามยาเสพติดให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าจังหวัดน้อยมาก และท่านเฉลิม อยู่บารุง
รองนายกรัฐมนตรี ยังบอกอีกด้วยว่าจังหวัดนครปฐมทางานไม่เข้าตาเลย กระผมก็เลยมองว่าท่าน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมของเรานั้น ท่านได้จัดสรรงบประมาณไปให้กับสถานี
ตารวจทุกปีเพื่อใช้สาหรับปราบปรามยาเสพติด ผลที่ออกมาตารวจไม่ได้เบิกจากกระทรวงมหาดไทย
เลยนะครับ แต่ท่านเฉลิม อยู่บารุง มาบอกว่าจังหวัดนครปฐมนั้นทางานไม่เข้าตา งบประมาณที่
จังหวัดสนับสนุนโรงพักทุกปีนั้น นาไปทาอะไรครับ ตรงนี้ผมฝากท่านประธานสภาองค์การบริหาร
ส่ ว นจั ง หวั ด นครปฐมนะครั บ ว่ า เราเองจะต้ อ งเป็ น ก าลั ง ส าคั ญ เกี่ ย วกั บ การที่ เ ราได้ อุ ด หนุ น
งบประมาณไปแล้วนั้น เราจะรู้ได้อย่างไรว่าตารวจเอาไปทาอะไรบ้าง
ผมเรียนตรงนี้นะครับว่ากระผมอยู่เขตติดกับกรุงเทพมหานคร นั่นก็คือเขตตาบล
กระทุ่มล้มสถานีตารวจภูธรโพธิ์แก้ว ซึ่งมียาเสพติดมากที่สุด มีตู้เกมส์มากที่สุด กระผมไม่เคยเห็น
ตารวจจะไปดูแลตรวจสอบเลยนะครับ ยกตัวอย่างนะครับ กระผมเคยแจ้งเบาะแสยาเสพติดว่า
บริเวณไหนมีการขายยา แต่ตารวจก็ไม่เข้าไปจับกุมเพราะว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม ไม่ได้มีความสามารถไปสั่งการเขาได้ เราไปชี้นามากๆ เราก็อยูไ่ ม่ได้ครับท่านประธานฯ

๑๗
กระผมขอฝากท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครปฐม ผ่านไปยังท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด นครปฐมครับ เวลาที่มีการประชุมที่จังหวัดนครปฐมท่านแจ้งได้เลยครับว่าพื้นที่
เขตตาบลกระทุ่ม ล้ม นั้น มีย าเสพติดมากที่สุด เพราะติดเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร กระผมเคยแจ้ง
เบาะแสไปกับทางเจ้าหน้าที่ตารวจครับว่าในเขตพื้นทีข่ องโครงการบ้านเอื้ออาทร พบว่าห้องนี้ จุดนี้ มี
การซื้อขายยาเสพติดกัน ทางเจ้าหน้าที่ตารวจก็ดาเนินการเข้าไปจับกุม เมื่อไปถึงที่หมายจะมีตู้ยาม
ซึ่งคนในตู้ยามก็จะรีบแจ้งไปยังผู้ค้าทาให้ผู้ค้าไหวตัวและหลบหนีไป เมื่อเจ้าหน้าที่ตารวจไปถึงที่หมาย
จึงไม่พบหลักฐานในการจับกุมนะครับ กระผมขอฝากไว้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ขอบคุณท่าน ส.จ.ทองดี มิ่งขวัญ ครับ มีสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม ท่ านใดมี เรื่องอื่ นๆ จะอภิ ปรายไหมครั บ เชิ ญ ท่ า นนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
นครปฐม ครับเนื่องจากขณะนี้เป็นเวลา ๑๗.๐๐ น. แล้วกระผมของพักการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ น. ถึง เวลา ๑๗.๓๐ น. เพื่อให้
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้พักและรับประทานอาหารก่อนนะครับ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านรองนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ท่านสมรัก มีใจดี นายกเทศมนตรีตาบลสาม
ง่าม ท่านสวิง บัวงาม รองนายกเทศมนตรีตาบลสามง่าม พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล
ตาบลสามง่าม ทุกท่าน ท่านผู้ใหญ่บ้าน และประธานชุมชนตาบลสามง่าม ทุกท่าน ท่านสมนึก ผ่องอาไพ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลสามความเผือก ท่านทองเปลว มาสุข ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลสามความเผือก ท่านเฉลิมพล ธนะวัฒนานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลสามความเผือก
พร้ อ มท่ า นสมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลสามความเผื อ ก และท่ า นผู้ ใ หญ่ บ้ า น ทุ ก ท่ า น
ตลอดจนประชาชนผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม ทุกท่าน บัดนี้ เวลา ๑๗.๓๐ น. สมาชิกสภาองค์ การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐมพร้อมแล้ว ผมขอดาเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม ต่อเลยนะครับ ต่อไปผมขอเชิญท่านนายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐม อภิปรายต่อครับ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ที่เคารพ ท่านรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

๑๘
ท่านที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ท่านสมรัก มีใจดี
นายกเทศมนตรีตาบลสามง่าม ท่านสวิง บัวงาม รองนายกเทศมนตรีตาบลสามง่าม พร้อมคณะผู้บริหาร
และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลสามง่าม ทุกท่าน ท่านผู้ใหญ่บ้าน และประธานชุมชนตาบลสามง่าม ทุกท่าน
ท่ านสมนึ ก ผ่ องอ าไพ รองนายกองค์ การบริ หารส่ วนต าบลสามความเผื อก ท่ านทองเปลว มาสุ ข
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสามความเผือก ท่านเฉลิมพล ธนะวัฒนานนท์ ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลสามความเผือก พร้อมท่ านสมาชิกสภาองค์ การบริหารส่วนตาบลสามความเผือก
และท่านผู้ใหญ่บ้าน ทุกท่าน พร้อมทั้งผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม ทุกท่าน กระผมนายพเยาว์ เนียะแก้ว
นายกองค์ การบริหารส่วนจั งหวัดนครปฐม กระผมต้อ งขอขอบคุณท่าน ส.จ.ธงชัย ศิริ เฑียรทอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๓ อาเภอเมืองนครปฐม ท่าน ส.จ.ชรินทร์
ลี้ไพบูลย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๑ อาเภอดอนตูม และท่าน
ส.จ.ทองดี มิ่งขวัญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๗ อาเภอสามพราน
ที่สะท้อนถึงปัญหาที่ก่อให้เกิดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครปฐม
เรื่องแรกที่อยากจะกราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ผ่านไปยังท่าน ส.จ.ทองดี มิ่งขวัญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๗
อาเภอสามพราน ว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมมีอานาจหน้าที่เหมือนกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทั่วไปนั่นคือเหมือนกับเทศบาล, องค์การบริหารส่วนตาบล ในเรื่องของการปราบปราม
นั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมไม่มีหน้าที่รับผิดชอบเพราะว่ากฎหมายไม่ได้ระบุเอาไว้ แต่เรา
มีพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่าไว้ว่า เราจะต้องส่งเสริม สนับสนุน แก้ไขปัญหายาเสพติด
เป็นการบาบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดซึ่งเปรียบเหมือนผู้ป่วย เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มียาเสพติดใน
พื้นที่หรือในจังหวัดนั้นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งอยู่ ก็ด้วยสานึกของพวกเรานะครับท่าน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ที่เราอุดหนุนงบประมาณไปนั้นก็เพื่อลูกหลานของ
เราชาวจังหวัดนครปฐม เพื่อป้องกันให้ลูกหลานของเราไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดที่จะก่อให้เกิด
ปัญหากับอนาคตของชาติบ้านเมือง
ส่วนหนึ่งเมื่อเราอุดหนุนเขาไปแล้วนั้นตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่กระผมดารงตาแหน่ง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครปฐม จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๕๖ นี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐมก็ให้งบประมาณอุดหนุนทุก ปี ก็คือตามสถานีตารวจทาเรื่องขอรับการสนับสนุนสถานที่
บาบัดสาหรับผู้ติดยาเสพติดมาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เพราะว่าสถานีตารวจนั้นมีพื้นที่
จากัด ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมต้องอุดหนุนอยู่แล้วคือตารวจภู ธรจังหวัดนครปฐม
๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท กับที่จังหวัดนครปฐมอีก ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ปีนี้ก็เรียนท่านสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ในเรื่องของการสร้างลานกีฬาและงบประมาณอุดหนุนด้วยนั้นรวมเป็น
เงินประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งก็คือเราดาเนินการ สนับสนุนงบประมาณให้กับ ตารวจภูธร
จังหวัดนครปฐมทุกปี แต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมได้ลด
งบประมาณอุดหนุนไปประมาณ ๑ หรือ ๒ ล้านบาท

๑๙
ในแต่ละเดือนทางตารวจภูธรจังหวัดนครปฐม มีการประชุมคณะกรรมการรักษา
ความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครปฐม ทุกเดือนนะครับ โดยมีการรายงานการปฏิบัติ
การจับกุมและดาเนินการทางาน โดยผมได้มอบหมายให้ท่านวิวัฒน์ นันทวรากร รองนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ไปเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ซึ่งในแต่ละครั้งที่มีการประชุมนั้นจะมีรายงาน
การประชุมผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ก็ขอประทานอภัยท่านประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐม และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครปฐม ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ที่ไม่ได้นารายงานผลการจับกุมยาเสพติดแต่ละสถานีตารวจมีอะไรบ้าง เข้ามาที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐมแห่งนี้ด้วยนะครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ผ่านเพื่อนสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมนะครับว่า ผู้ใดประสงค์จะเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครปฐม ซึ่งจะมีการประชุมทุกเดือนนะครั บ และ
ประชุมคณะกรรมการศูนย์อานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดนครปฐม ประกอบไปด้วย
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธาน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมเป็นกรรมการ
ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดนครปฐมเป็นกรรมการ ผู้กากับสถานีตารวจทุกอาเภอ และหัวหน้า
ส่วนราชการทุกส่วน เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ถ้าท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ท่านใดสนใจจะเข้าร่วมการประชุมก็ให้แจ้งมาที่หน้าห้องนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครปฐม
ได้เลยนะครับ ซึ่งอาจจะไปเข้าร่วมประชุมกับท่านวิวัฒน์ นันทวรากร รองนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม หรืออาจจะไปเข้าร่วมประชุมพร้อมกับกระผมก็ได้นะครับ ท่านสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐมสามารถซักถามในสิ่งที่ไม่เข้าใจในที่ประชุมได้ครับ เพื่อทาความเข้าใจ แต่
ณ ปัจจุบันถึงแม้ว่าผู้ค้าจะมากขึ้นแต่สถิติการจับกุมได้ก็มากขึ้นเช่นกันนะครับ
ในส่วนหนึ่งนั้นเรามีจิตสานึกที่ดีทอี่ ยากจะทาให้ลูกหลานของเรานั้นห่างไกลยาเสพติด
แต่ เมื่อติดยาเสพติดไปแล้วจะทาอย่างไรให้มีที่บาบัดรักษา ในด้านการต่อต้านยาเสพติดนั้นทาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ก็ได้พยายามที่จะทาอย่างไรให้เบาบางลงได้บ้าง จึงได้ร่วมมื อกับ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ตารวจภูธรภาค ๗ ว่าจะทาอย่างไรให้
ลูกหลานของเราชาวจังหวัดนครปฐม ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยสิ่งไหนที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ก็จะดาเนินการมอบหมายให้หน่วยงานที่สามารถดาเนิ นการได้
ไปปฏิบัติโดยการสนับสนุนงบประมาณ นะครับ ยกตัวอย่างนะครับกระผมเคยเจอปัญหามากกว่า
ท่าน ส.จ.ทองดี มิ่งขวัญ ด้วยซ้าไปเคยแจ้งเบาะแสกับเจ้า หน้าที่ต ารวจไปหลายครั้งก็ไม่มีการ
ดาเนินการอะไร คนที่เป็นนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน จะเป็นผู้มาอาสารับใช้
ประชาชนแทบทั้ ง สิ้ น ไม่ ว่ า จะเป็ น กระผม หรื อ จะเป็ น ประธานสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
นครปฐม สมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครปฐม หรื อ จะเป็ น ท่ า นนายกสมรั ก มี ใจดี
นายกเทศมนตรีตาบลสามง่าม และคณะผู้บริหารเทศบาลส่วนตาบลสามง่าม ตลอดจนสมาชิกสภา
เทศบาลตาบลสามง่าม เพราะว่าเราต้องทาผลงานให้กับประชาชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของเรานะครับ

๒๐
กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมนะครับว่า คณะ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ผู้อานวยการกอง
ทุกกอง ตลอดจนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เรามีจิตสานึกมีความรับผิดชอบต่อ
หน้ า ที่ ใ นการทางานครับ สิ่ ง ใดที่ ค วรทาและสิ่ ง ใดที่ ไ ม่ ค วรท า กระผมเองนั้ น อยากเรี ย นกั บ ท่ า น
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครปฐมและเพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐมนะครับ ที่เราอยู่ด้วยกันมานั้นกระผมไม่เคยเก็บงบประมาณไว้แม้แต่บาทเดียว พื้นที่ไหนที่
เดือดร้อนกระผมจะดาเนินการช่วยเหลือทันที เพราะว่างบประมาณที่ได้มานั้นมาจากเงินภาษีข องพี่
น้องประชาชนทั้งนั้นนะครับ ทุกคนทาเพื่อประชาชนไม่ว่าจะทาที่ไหนก็แล้วแต่เราก็ทาให้ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ทั้งสิ้น อย่างท่านนายกฯ สมรัก มีใจดีนายกเทศมนตรีตาบลสามง่าม ท่านมาปรึกษากับผมถึง
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพียงครั้งเดียวว่ามีความจาเป็นอย่างไรที่จะต้องดาเนินการแก้ไข
ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน ท่านนายกฯ สมรัก มีใจดี นายกเทศมนตรีตาบลสามง่าม เมื่อเห็นว่า
ตรงไหนมีงบส่วนกลางลงมาก็จะเข้าไปประสานของบประมาณไม่ว่าจากกระทรวงมหาดไทย จาก
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านได้เข้าไปประสาน การกระทา
ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าท่านนายกฯ สมรัก มีใจดี นายกเทศมนตรีตาบลสามง่าม นั้น มีหัวใจที่จะดูแล
ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างสุดความสามารถนะครับ ตรงนี้เป็นความโชคดีของพี่น้องประชาชน
ชาวตาบลสามง่ามนะครับ ตรงนี้กระผมขอชื่นชมด้วยความจริงใจนะครับตราบใดที่ทาด้วยความตั้งใจ
ดีไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนถือว่าเป็นกุศลมากๆ ครับ กระผมขอบอกท่านประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม นะครับว่ากระผมขอทาหน้าที่จนลมหายใจสุดท้าย และกระผมจะขอทา
หน้าที่ตรงนีจ้ นกว่าจะไม่มีหน้าที่ที่จะทาครับ
กระผมขอเรียนว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมไม่ได้ดาเนินการแค่ตรงนี้นะครับ
เราสนับสนุนตั้งแต่ค่ายคุณธรรม - จริยธรรม ทุกโรงเรียนในจังหวัดนครปฐม สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาที่
จัดให้มีการแข่งขันตามโรงเรียนต่างๆ ในเรื่องของคณะครูอาจารย์ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม ก็ได้ให้การสนับสนุนในเรื่องของการไปศึกษาดูงานตามสถานที่ต่างๆ เพื่อนามาปรับปรุงและ
เพิ่มเติมความรู้ให้กับนักเรียน ส่วนในด้านของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐม ได้ให้การสนับสนุนด้านสาธารณสุขในการจัดซื้อ เครื่องมือทางการแพทย์สาหรับ
ตรวจคัดกรองโรคและความเสี่ยงให้กับประชาชนตามหมู่บ้าน ก็เป็นงบประมาณขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐมทั้งสิ้นนะครับ ในด้านครูอาจารย์และนักเรียนนั้นทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม จะเน้นให้การสนับสนุนมากเพราะถือว่าเด็กๆ นั้นเขาจะเป็นอนาคตของชาติต่อไป
กระผมเองกราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครปฐม ผ่านไป
ยังเพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครปฐม นะครับ ทุกครั้งที่ท่านสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ทุกท่านได้ลงมติอนุมัติงบประมาณต่างๆ ในสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด นครปฐมนั้น ถือได้ว่าพวกท่านมีจิตใจดีที่ มีมติในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม อนุมัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑

๒๑
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ และโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจครับ
กระผมไม่เคยเลือกที่รักมักที่ชังและไม่เคยโกรธใครอะไรที่มีปัญหาเราก็จะนามาคุยกัน
ด้วยเหตุและผล อาจจะเข้าใจกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้าง แต่เราก็ไม่เคยมีปัญหาในเรื่องส่วนตัวไม่ ว่าจะ
เป็นการแย่งชิงผลประโยชน์ หลายครั้งที่เรามีปัญหานั่นก็เป็นเรื่องประโยชน์ของพี่น้องประชาชน
ถ้าระเบียบและวิธีการสามารถดาเนินการไปได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครปฐมไม่เคยขัดข้อง
ที่จะดาเนินการให้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ หรือกลุ่มผู้นาท้องถิ่น องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐมสนับสนุนทุกหน่วยงาน แต่งบประมาณทั้งหมดนั้นสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐมทุกท่าน เป็นผู้อนุมัติงบประมาณให้ดาเนินการได้ ลาพังกระผมนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ไม่สามารถจะ
ดาเนินการเองได้ถ้าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน กระผมเอง
ซาบซึ้งและขอขอบคุณสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม กระผมเชื่อว่าทุกท่านมีจิตเมตตามี
ความรับผิดชอบในหน้าที่ ทีท่ ุกท่านเป็นผู้แทนของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครปฐม
กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครปฐม ผ่านไปยังเพื่อน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่ วนจังหวัด นครปฐม ทุกท่าน เพื่อนข้า ราชการองค์การบริหารส่ว น
จังหวัดนครปฐม ที่ทาหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกันอย่างเต็มที่มาโดยตลอด กระผมขอขอบคุณทุกท่าน
ด้วยความจริงใจ ขอบคุณท่านนายกฯ สมรัก มีใจดี นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลสามง่าม ท่านสวิง
บัวงาม รองนายกเทศมนตรีตาบลสามง่าม พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลสามง่าม
ทุกท่าน ท่านผู้ใหญ่บ้าน และประธานชุมชนตาบลสามง่าม ทุกท่าน ท่านสมนึก ผ่องอาไพ รองนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลสามความเผือก ท่านทองเปลว มาสุข ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
สามความเผือก ท่านเฉลิมพล ธนะวัฒนานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลสามความเผือก พร้อม
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสามความเผือก และท่านผู้ใหญ่บ้าน ทุกท่าน ที่ท่านทั้งหลาย
ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครปฐมในครั้งนี้นะครับ ขอบคุณมาก
ครับ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มากครับ มีสมาชิก สภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านใดมีเรื่องอื่นๆ จะอภิปรายไหมครับเชิญครับ มีไหมครับ ไม่มี
นะครับถ้าไม่มี ผมขอขอบคุณ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เพื่อนสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครปฐม ทุกท่าน คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านสมรัก มีใจดี นายกเทศมนตรีตาบลสามง่าม
ท่านสวิง บัวงาม รองนายกเทศมนตรีตาบลสามง่าม พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล

๒๒
ตาบลสามง่าม ทุกท่าน ท่านผู้ใหญ่บ้าน และประธานชุมชนตาบลสามง่าม ทุกท่าน ท่านสมนึก ผ่องอาไพ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลสามความเผือก ท่านทองเปลว มาสุข ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลสามความเผือก ท่านเฉลิมพล ธนะวัฒนานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลสาม
ความเผือก พร้อมท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสามความเผือก และท่านผู้ใหญ่บ้าน ทุกท่าน
ตลอดจนผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม ทุกท่าน ที่ทาให้การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวั ด
นครปฐม ในวันนี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดีทุกประการ ขอขอบพระคุณมากครับ ผมขอเลิกประชุม ครับ
..................................................................

เลิกประชุมเวลา ๑๘.๓๐ น.

๒๓

ลงชื่อ

เลขานุการสภาฯ/ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวปทุมมาศ กมลเวช)
ผู้อานวยการกองกิจการสภา อบจ.

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ต รวจสอบรายงานการประชุม สภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เมื่อวันที่ ๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ลงชื่อ

ประธานคณะกรรมการ
(นายสมศักดิ์ โตศรีพลับ)

ลงชื่อ พ.ต.ท.

กรรมการ
(ชาญ ใจเย็น)

ลงชื่อ

กรรมการ
(นายสุเทพ บุญนิยม)

ลงชื่อ

กรรมการ
(นายวิเชต จาปาทอง)

ลงชื่อ
เลขานุการคณะกรรมการ
(นายสมพงษ์ ปิยนันท์จรัสศรี)

๒๔
ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้รับรองรายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดครั้งนี้แล้ว เมื่อวันที่
เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖

ลงชื่อ
(นายธงชัย ศรีสุขจร)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

คากล่าวเสนอญัตติของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมแทนตาแหน่งที่ว่าง
เรียน ท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ด้วยองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดนครปฐมได้มีค าสั่งแต่งตั้งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จานวน ๒ ท่าน คือ นายอภินันท์ ศิริรังษี และนายบุญส่ง นัดสูงวงศ์
ร่วมเป็นผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นในคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่
๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ แต่เนื่องจากนายอภินันท์ ศิริรังษี ได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ ต่อมานายบุญส่ง นัดสูงวงศ์
ได้พ้นจากการเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕
เนื่ อ งจากครบวาระตามอายุ ของสภาองค์ การบริ หารส่ วนจั งหวั ดนครปฐมมี ผ ลท าให้
นายอภิ นั นท์ ศิ ริ รั งษี และนายบุ ญส่ ง นั ดสู งวงศ์ พ้ น จากการเป็ น กรรมการประเมิ น ผล
การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม
โดยที่หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๒.๔/ว ๔๓๕ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์
๒๕๔๘ เรื่อง ข้อแนะนาแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กาหนดให้มีการแต่งตั้งผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น จานวน ๒ ท่าน เพื่อร่วมเป็น
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิ จการบ้านเมืองที่ดี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อขอให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้โปรดพิจารณา
คัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จานวน ๒ ท่าน เพื่อร่วมเป็นผู้แทน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นกรรมการประเมินผลการปฏิ บัติตามหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมแทนตาแหน่ง
ที่ว่างต่อไป


คากล่าวเสนอญัตติของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เรื่อง ขออนุมตั ิแก้ไขเปลีย่ นแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ. ศ. ๒๕๕๖
เรียน ท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน
ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่กองช่าง ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ลาดับที่ ๒.๑.๓๒ รายการค่าจ้างเหมาก่อสร้างกาแพงกันดิน คสล. เลียบคลองฉาง
หมู่ที่ ๑๒ ตาบลไร่ขิง อาเภอสามพราน ขนาดสูง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม พร้อมป้ายโครงการ จานวนเงิน ๑,๙๖๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสน
หกหมื่นบาทถ้วน) ไว้แล้ว นั้น
จากการตรวจสอบสภาพพื้ นที่โครงการดังกล่าว พบว่ าเทศบาลเมืองไร่ ขิ ง
อาเภอสามพราน ได้ทาการก่อสร้างขยายถนนเดิมให้กว้างขึ้น การดาเนินการดังกล่าว ทาให้
ต้องเปลี่ยนความสูงของกาแพงกันดิน คสล. ตามที่ดาเนินการสารวจและตั้งงบประมาณไว้
เพราะมีผลต่อความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้าง จึงไม่สามารถก่อสร้างกาแพงกันดิน คสล.
ตามแนวที่ทาการสารวจด้วยความสูง ๑.๕๐ เมตรได้ จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย รายการค่าจ้างเหมาก่อสร้างกาแพงกันดิน คสล. เลียบคลองฉาง หมู่ที่ ๑๒
ตาบลไร่ขิง อาเภอสามพราน จากเดิมขนาดสูง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร เป็นขนาดสูง ๒.๐๐
เมตร ยาว ๒๑๖ เมตร วงเงินงบประมาณและรายละเอียดอื่น ๆ เป็นไปตามเดิม
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายตามรายการดังกล่าว เป็นการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ต้องได้รับอนุมัติจากสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ. ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๙
จึงนาเรียนสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้โปรดพิจารณาอนุมัติ
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามรายการดังกล่าวข้างต้นด้วย
------------------------------------------------

