(สําเนา)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๔
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
…………………………
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.
ผู้มาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.

นายธงชัย
นายทองดี
นายบัญชา
นางสาวปทุมมาศ

ศรีสุขจร
มิ่งขวัญ
บุญวงษ์
กมลเวช

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

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

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

เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
ปิยนันท์จรัสศรี
ศิริเฑียรทอง
ใจเย็น
บุญนิยม
โตศรีพลับ
มุ้ยมี
นิ่มปุญญกําพงษ์
ศิริรังษี
มณีรัตน์
อนุตธโต
สงประชา
โคจริยาวัฒน์

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

นายทรงพล
นายปัญญวัฒน์
นายบัณฑิต
นายเอนก
นายชัชวาล
นายบุญส่ง
นายสังเวียน
นายเฉลิมพล
นายปิติพงษ์
นายเสฐียรพงษ์
นายชรินทร์
นายวินัย

ชูศิลป์กุล
คชศิลา
เล้าอรุณ
ตะโกพ่วง
บุญอําไพ
นัดสูงวงศ์
นัดสูงวงศ์
ซังฮี้
ไทยโพธิ์ศรี
รัตนภิรมย์
ลี้ไพบูลย์
วิจิตรโสภณ



ผู้ลาประชุม
๑. นายชัยยศ

บุญยงค์

๒. นายสมนึก

สกุลรัตนกุลชัย



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.

นายพเยาว์
นายประวัติ
นายกันตพัฒน์
นายวิวัฒน์
นายกิติ
นางสาวณัฏฐภัทร์
นายอนุสรณ์
นายณรงค์
นางสาวสุมาลี
นายเทียมจิตร
นางนิลุบล
นางแสงเดือน
นางสาวใกล้รุ่ง
นางสาวสุริยงค์
นางวาสนา
นางสาวสุวรรณี
นางเสาวลักษณ์
นายนิวัฒน์
นายสิทธิศักดิ์
นางอรอุมา
นายธีรศานต์
นางสาวบุญมา
นางสาวจุฑามาศ
นางสาวอรุณศรี
นางสาวผกาทิพย์
นางสาวชุติมณฑน์
นางสาวภัทร์ฐิตา
นางสาวชนาทิพย์
นางวิระตา
นางสาวศิราพร
นางสาวอัมพิกา
นางสาวจุฑามาศ

เนียะแก้ว
หิรัญ
กิติพงษ์สิริภัค
นันทวรากร
วัตรเอก
ปานรักษา
บุญกวิน
มั่นศรีจันทร์
เพ็งสมบัติ
ฉิ่งทองคํา
เดชเกตุ
หลักแดน
กองแก้ว
เพิ่มนาม
ทวีนุช
ภู่สกุล
ลี้เจริญ
อ่ําหนองโพ
ทรัพย์วุฒิเลิศ
สุธาทรัพย์
ฉันธรอาภรณ์
สอนพ่วง
นคราพานิช
อํานาจวสุสิน
นวลจันทร์
บริสุทธิ์
โศภณพิมลสิริ
นาคาประสิทธิ์
มะหะหมัด
สุวรรณเอี่ยม
เอมศรี
โพธิ์ศรีเจริญ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
หัวหน้าสํานักปลัด อบจ./เจ้าหน้าที่รักษาความสงบฯ
รักษาราชการแทน ผู้อํานวยการกองคลัง
ผู้อํานวยการกองช่าง
ผู้อํานวยการกองแผนและงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์
รก.หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกีฬาและการท่องเที่ยว
รก.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล
หัวหน้าฝ่ายสํารวจและออกแบบ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๖ ว
จนท.ระบบงานคอมพิวเตอร์ ๕/จนท.รักษาความสงบฯ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๕
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๔
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๔
เจ้าหน้าทีว่ ิเคราะห์นโยบายและแผน ๔
นิติกร ๕
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๔
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ๔
เสมียนพนักงาน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


๓๓. นางสาวพิมพ์ภัสสร

ใจยงค์

ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์

ประชาชนผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.

นายวีระศักดิ์
นายสัน
นายนพดล
นายสมหวัง
นายนิตสันตร์
นายสานิตย์
นายสมเกียรติ
นายสง่า
นายสุวัจน์ชัย
นายสมหวัง
นายสําเร็จ
นายสมัย
นายแหวน
นายวิชัย
นายสมพร
นายสุขสรรค์
นางศิริอร
นายสุริยัน
นายสุวัฒน์
นางวงศา
นางสาวกัญณัฏฐ์

ศักดิ์สกุลพรชัย
ทองกองเตีย
กําภูพงษ์
ทองกองเตีย
ทองดอนเกื่อง
สุขแสนทอง
จิระวงศ์อร่าม
คํากองแก้ว
เกียรติสกุลทอง
กอรี
วรรณคะนึง
อุดมทอง
สระทองเทียน
สระทองโดย
สระกบแก้ว
วงษ์รอด
มณีรัตน์
โรหิตเสถียร
มาศกากร
ทองสงค์
วชิรโชติพันธ์

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดอนข่อย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลดอนข่อย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลดอนข่อย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลดอนข่อย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลดอนข่อย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลดอนข่อย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลดอนข่อย
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังน้ําเขียว
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสระพัฒนา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสระพัฒนา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสระพัฒนา
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๗ ตําบลสระพัฒนา
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๗ ตําบลสระพัฒนา
ผู้นําชุมชนตําบลสระพัฒนา
ผู้นําชุมชนตําบลสระพัฒนา
ผู้นําชุมชนตําบลสระพัฒนา
ประชาชนอําเภอสามพราน
นักข่าวยอดแหลมนิวส์
นักข่าวพลังชน
นักข่าวปฐมนิวส์
นักข่าวเคเบิ้ลทีวี

เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มาครบองค์ประชุมแล้ว เลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม
เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านเลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจําองค์การบริหารส่วนจังหวัด และท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน บัดนี้ เวลา ๑๓.๐๐ น. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐมได้มาประชุมพร้อมกันแล้วผมขอดําเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ
สมัยที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ ณ บัดนี้ ขอให้การประชุมครั้งนี้ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย
ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ทุกประการ ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๑ ครับ



ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

เรื่องที่แจ้งให้ทราบในวันนี้ ไม่มีนะครับ ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๒ ครับ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔
ต่อไปเป็นการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ
สมัยที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ นะครับ ขอให้สมาชิกฯ ทุกท่าน
ช่วยกันตรวจดูทีละหน้านะครับ ว่ามีถ้อยคําหรือข้อความใดที่ต้องการจะขอแก้ไขเพิ่มเติม ก็ขอให้ยกมือขึ้นด้วยนะครับ
หน้าที่ ๑ ครับ หน้าที่ ๒, หน้าที่ ๓, หน้าที่ ๔, หน้าที่ ๕, หน้าที่ ๖, หน้าที่ ๗, หน้าที่ ๘, หน้าที่ ๙, หน้าที่ ๑๐
และหน้าที่ ๑๑ ครบทั้ง ๑๑ หน้า แล้วนะครับ ผมขอถามมติทปี่ ระชุม สมาชิกฯ ท่านใด รับรองรายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่
๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ ขอให้ยกมือขึ้นด้วยครับ ขอบคุณครับ สมาชิกฯ ท่านใด ไม่รับรองรายงานการประชุม
ดังกล่าวครับ มีไหมครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติให้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔
แล้วนะครับ ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๓ ครับ

ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๕ พิจารณาวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ และพิจารณาวาระที่ ๓ ขั้นอนุมัติให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติ
ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติรา่ งข้อบัญญัติ ได้ประชุมพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามรายงานที่ผมได้ส่งให้สมาชิกฯ ได้รับทราบแล้วนะครับ ผมขอเชิญ
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ รายงานผลการแปรญัตติด้วยครับ เชิญท่านประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ ครับ
ส.จ.วินัย วิจิตรโสภณ
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่เคารพ ท่านรองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านเลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม
นายวินัย วิจิตรโสภณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๑ อําเภอพุทธมณฑล


ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ขอรายงานผลการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังต่อไปนี้
การประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
เรื่อง การพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๖.๐๐ น.
ถึงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
…………………………………..
ผู้เข้าประชุม
๑. นายวินัย
๒. นางจรินพร
๓. นายแมน
๔. นายปิติพงษ์
๕. นายบุญส่ง

วิจิตรโสภณ
เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
มุ้ยมี
ไทยโพธิ์ศรี
นัดสูงวงศ์

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการคณะกรรมการ

สรุปผลการประชุมดังนี้
ตามที่ ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้ลงมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติพิจารณาแปรญัตติ
นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ได้ดําเนินการพิจารณาแปรญัตติเสร็จเรียบร้อยแล้ว
กระผมนายวินัย วิจิตรโสภณ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติรา่ งข้อบัญญัติ จึงขอเสนอผลการพิจารณา ดังนี้
หลักการและเหตุผล
ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข
ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่าข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข
ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔ เป็นต้นไป ไม่มีผู้แปรญัตติ
ไม่มีการแก้ไข
ข้อ ๓ งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้ตั้งจ่ายเป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น
๕๙๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ได้ดังนี้
ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข
ข้อ ๔ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป


ก. ด้านบริหารทั่วไป
๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป ยอดรวม ๑๕๕,๒๘๗,๔๓๐ บาท

ไม่มีผู้แปรญัตติ

๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม ๒,๔๕๐,๐๐๐ บาท

ไม่มีผู้แปรญัตติ

ข. ด้านบริการชุมชนและสังคม
๑. แผนงานการศึกษา
ยอดรวม ๕๙,๑๗๐,๐๐๐ บาท

ไม่มีผู้แปรญัตติ

๒. แผนงานสาธารณสุข

ยอดรวม ๒๒,๕๗๐,๐๐๐ บาท

ไม่มีผู้แปรญัตติ

๓. แผนงานสังคมสงเคราะห์

ยอดรวม ๒,๓๔๓,๒๐๐ บาท

ไม่มีผู้แปรญัตติ

ไม่มีการแก้ไข
ไม่มีการแก้ไข

ไม่มีการแก้ไข
ไม่มีการแก้ไข
ไม่มีการแก้ไข
๔. แผนงานเคหะและชุมชน

ยอดรวม ๑๔,๒๑๕,๐๐๐ บาท

ไม่มีผู้แปรญัตติ

ไม่มีการแก้ไข
๕. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ยอดรวม ๒๒,๘๕๐,๐๐๐ บาท

ไม่มีผู้แปรญัตติ

ไม่มีการแก้ไข
๖. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ยอดรวม ๑๑,๑๘๒,๐๐๐ บาท
ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข

ค. ด้านการเศรษฐกิจ
๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ยอดรวม ๑๕๐,๗๗๗,๐๐๐ บาท

ไม่มีผู้แปรญัตติ

ไม่มีการแก้ไข
๒. แผนงานการเกษตร ยอดรวม ๗๒,๔๒๖,๒๐๐ บาท

ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข

ง. ด้านการดําเนินงานอื่น
๑. แผนงานงบกลาง
ยอดรวม ๗๖,๗๒๙,๑๗๐ บาท ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข
ข้อ ๕. ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข
ข้อ ๖. ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข


ได้เสนอร่างข้อบัญญัติตามต้นฉบับเดิมที่ไม่มีการแก้ไขมาพร้อมกับบันทึกนี้ด้วยแล้ว
(ลงชื่อ) นายวินัย
นางจรินพร
นายแมน
นายปิติพงษ์
นายบุญส่ง

วิจิตรโสภณ
เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
มุ้ยมี
ไทยโพธิ์ศรี
นัดสูงวงศ์

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการคณะกรรมการ

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ครับ ตามที่ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ได้รายงานผลการแปรญัตติ
สมาชิกฯ ท่านใด เห็นชอบด้วยกับการแปรญัตติร่างข้อบัญญัตินั้น โปรดยกมือขึ้นด้วยครับ ขอบคุณครับ
สมาชิกฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบครับ มีไหมครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ มีมติเห็นชอบ
ด้วยกับการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้วนะครับ ต่อไป
เป็นการพิจารณาวาระที่ ๓ ขั้นอนุมัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติ เชิญเลขานุการสภาฯ อ่านระเบียบ ครับ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๕๒
วรรคสอง กําหนดว่า “ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สามนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติหรือไม่”
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ต่อไป ผมขอถามมติที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ว่า สมาชิกฯ ท่านใด มีมติเห็นชอบอนุมัติให้ ตราร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
โปรดยกมือขึ้นด้วยครับ ขอบคุณครับ สมาชิกฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบครับ มีไหมครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีถือว่า
สภาฯ แห่งนี้ มีมติเห็นชอบอนุมัติให้ตราร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
เป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม แล้วนะครับ ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๔ ครับ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ

มีสมาชิกฯ ท่านใด มีเรื่องอื่นๆ จะอภิปรายไหมครับ เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม ครับ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่เคารพ ท่านรองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ท่านวีระศักดิ์ ศักดิ์สกุลพรชัย นายก
องค์การบริหารส่วนตําบลดอนข่อย พร้อมคณะผู้บริหารฯ ท่านสุวัจน์ชัย เกียรติสกุลทอง ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลสระพัฒนา พร้อมคณะผู้บริหารฯ และท่านสง่า คํากองแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังน้ําเขียว
กระผมนายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ผมในฐานะนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ขอขอบคุณท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และ
เพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ที่ได้ผ่านความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เพือ่ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนในส่วนรวม ในการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในวันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มีภาระ
ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมากมาย ขอเรียนท่านประธานสภาฯ ว่าในข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๕ จากที่ท่านสมาชิกฯ และที่ท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ทั้ง ๒ ท่าน ได้ร้องขอมาใน
เรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน และทางคณะผู้บริหารได้จัดสรรให้ไปนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐมของเราก็ต้องเตรียมจัดสรรงบประมาณ ในส่วนของเงินเดือนข้าราชการและค่าตอบแทนพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ก็ต้องปรับฐานเงินเดือนเป็น ๑๕,๐๐๐ บาท ครับ ในส่วนเงินโบนัสของข้าราชการ
และพนักงานจ้างนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมก็ไม่ได้ตัดงบประมาณเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้กับข้าราชการ
และพนักงานจ้างในการปฏิบตั หิ น้าที่ ตั้งไว้ ๑๑ ล้านบาท เพื่อให้ข้าราชการได้ทําหน้าที่ในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชน
ในการช่วยเหลือทั้งเอกสาร ทั้งการปฏิบัตงิ าน เพื่อที่จะแบ่งเบาภาระของท่านสมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารฯ ใน
ส่วนการสัมมนาศึกษาดูงานของคณะครู – อาจารย์ เดิมงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
จัดสรรงบประมาณในการศึกษาดูงานกลุ่มโรงเรียนละ ๑ คัน แต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม เราได้มีนโยบายเพิ่มให้เป็นกลุ่มโรงเรียนละ ๒ คัน ในวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ทุกท่าน ที่ท่านได้ผ่านความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.๒๕๕๕ ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครปฐม ขอบคุณครับ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ครับ ขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด มากครับ มีสมาชิกฯ ท่านใด มีเรื่องอื่นๆ
จะอภิปรายไหมครับ เชิญครับ เชิญท่าน ส.จ.อภินันท์ ศิริรังษี ครับ
ส.จ.อภินันท์ ศิริรังษี
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่เคารพ ท่านรองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านเลขานุการนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม
นายอภินันท์ ศิริรังษี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๘ อําเภอเมืองนครปฐม กระผม
รู้สึกยินดีมากครับ ที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้ให้สมาชิกสภาฯ ทั้ง ๓๐ ท่าน ได้นําพาความ
เดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครปฐมมาเป็นงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
สําหรับนําไปบําบัดทุกข์บํารุงสุขของพี่น้องประชาชน กระผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งครับ เพราะไม่มีองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดใดที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จะให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้จัดสรรงบประมาณ
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ตรงนี้ต้องขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เป็นอย่างสูง และในส่วนของการจัดสรรงบประมาณของท่านนั้น ท่านได้จัดสรรงบประมาณครบทั้ง ๖ ด้าน ตามที่
ท่านได้แถลงนโยบายไว้ ผมต้องขอขอบคุณมากครับ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ครับ ขอบคุณท่าน ส.จ.อภินันท์ ศิริรังษี มากครับ มีสมาชิกฯ ท่านใด มีเรื่องอื่นๆ จะอภิปราย
ไหมครับ เชิญครับ เชิญท่าน ส.จ.ธงชัย ศิริเฑียรทอง ครับ
ส.จ.ธงชัย ศิริเฑียรทอง
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ที่เคารพ ท่านรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม ท่านเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายธงชัย ศิริเฑียรทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๓ อําเภอเมืองนครปฐม เรื่องแรก วันนี้กระผมรู้สึกยินดีมากครับที่สมาชิกฯ ของเราได้
ผ่านร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ด้วยงบประมาณถึง ๕๙๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ผมขอเรียนต่อท่านนายกฯ ว่าถ้ามีงบประมาณ ที่จะเพิ่มเติมเพื่อจะบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน
ก็ขอให้ท่านนายกฯ เสนอมายังสภาฯ แห่งนี้ได้เลย พวกเราพร้อมที่จะสนับสนุนครับ เรื่องที่สองในเรื่องของน้ํา
ท่วมในเขตเทศบาลนครนครปฐม ที่กระผมได้ขอความอนุเคราะห์ในสภาฯ เมื่อคราวประชุมในครั้งก่อนนั้นต้อง
ขอขอบคุณทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมมากครับ ที่ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีในการนํารถแบ็คโฮ
เข้าไปทําการขุดลอกคลองให้น้ําไหลผ่านได้สะดวกครับ ส่วนในเรื่องของสะพานข้ามแยกริเวอร์ และแยกทุ่งพระเมรุ
นั้นเป็นปัญหาของจังหวัดนครปฐม ที่กระผมขอฝากทางคณะท่านผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ด้วยครับ เพราะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งมากครับ ในเรื่องสุดท้ายนี้กระผมขอเสนอว่าถ้าองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม มีงบประมาณเพียงพอที่จะสามารถนํามาช่วยเหลือการบริหารการจัดการในเรื่องของการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ในเรื่องของการนําเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง คือการใช้แท็บเล็ต ในการ
เก็บและค้นหาข้อมูลต่างๆ โดยที่เราไม่ต้องใช้เอกสารต่างๆ ให้ยุ่งยาก ในการส่งหนังสือเชิญประชุมสภาฯ หรือการ
ส่งรายงานการประชุมให้กับสมาชิกสภาฯ ทราบเป็นการประหยัดเวลา และประหยัดงบประมาณได้มากครับใน
ส่วนตัวของกระผมคงมีเรื่องที่จะอภิปรายเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ครับ ขอบคุณท่าน ส.จ.ธงชัย ศิริเฑียรทอง มากครับ มีสมาชิกฯ ท่านใด มีเรื่องอื่นๆ
จะอภิปรายไหมครับ เชิญครับ เชิญท่าน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ครับ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ที่เคารพ ท่านรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านเลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน
ท่านวีระศักดิ์ ศักดิ์สกุลพรชัย นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดอนข่อย พร้อมคณะผู้บริหาร และท่านสุวัจน์ชัย
เกียรติสกุลทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสระพัฒนา พร้อมคณะผู้บริหาร ท่านสง่า คํากองแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังน้ําเขียว กระผมนายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ผมขอเรียนว่าในเรื่องของการนําแท็บเล็ตมาใช้นั้นคงจะต้องมีการจัดอบรมให้เป็นรูปธรรมนะครับ เพราะทุกคน
จะต้องใช้เทคโนโลยีให้เป็น ใช้เป็นบ้างไม่เป็นบ้าง จะทําให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร ถ้าดําเนินการได้ผมก็ยินดี
ที่จะดําเนินการครับ ในเรื่องของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมนั้น ผมขอฝากท่านผู้อํานวยการ
กองและหัวหน้าฝ่าย ขอให้ทุกท่านช่วยกันศึกษาระเบียบและอํานาจหน้าที่ ก็ขอให้ปฏิบัติเป็นไปตามอํานาจหน้าที่
ของตนเองให้ถูกต้องถูกระเบียบ และให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรของเรามากที่สุดครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มากครับ มีสมาชิกฯ ท่านใดมีเรื่องอื่นๆ
จะอภิปรายไหมครับ มีไหมครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
คณะผู้บริหารฯ เพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทุกท่าน และข้าราชการ ท่านวีระศักดิ์ ศักดิ์สกุลพรชัย
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดอนข่อย พร้อมคณะผู้บริหาร และท่านสุวัจน์ชัย เกียรติสกุลทอง ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลสระพัฒนา พร้อมคณะผู้บริหาร ท่านสง่า คํากองแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
วังน้ําเขียว ตลอดจนผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม ทุกท่าน ที่ทําให้การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในวันนี้
สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี ทุกประการ ขอขอบพระคุณมากครับ ผมขอเลิกประชุม ครับ
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