(สําเนา)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๔
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔
วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
…………………………
เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๐๐ 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.

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

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

๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.

นายจักรกฤษณ์
นายมะเนตร
นายปัญญวัฒน์
นายบัณฑิต
นายเอนก
นายชัชวาล
นายบุญส่ง
นายสังเวียน
นายเฉลิมพล
นายปิติพงษ์
นายเสฐียรพงษ์
นายวินัย

สงประชา
โคจริยาวัฒน์
คชศิลา
เล้าอรุณ
ตะโกพ่วง
บุญอําไพ
นัดสูงวงศ์
นัดสูงวงศ์
ซังฮี้
ไทยโพธิ์ศรี
รัตนภิรมย์
วิจิตรโสภณ



ผู้ลาประชุม
๑. นายสมนึก

สกุลรัตนกุลชัย

๒. นายทรงพล

ชูศิลป์กุล

๓. นายชรินทร์

ลี้ไพบูลย์



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
นางสาวพัฒฑิดา
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
ปัญญาเลิศ
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
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๔
นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 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.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.

นายสมบัติ
นายมนตรี
นายพันธ์ทิพย์
นายทวีศักดิ์
นายประลอง
นายทนงศักดิ์
นายประเสริฐ
นายเรืองฤทธิ์
นายสมศักดิ์
นายสุรศักดิ์
นายสมบัติ
นายสุรินทร์
นายบุญจง
นายสํารวม
นายเทียน
นายมานะ
นายรวีโรจน์
นายนครินทร์
นายประพันธ์
นายสญชัย
นางอําพร
นายจําลอง
นายเฉลิมพล
นางทิพวรรณ
นางลัดดาวัลย์
นางยุทา
นางพิมลพร

ลักขณานุรักษ์
สงวนจีน
สุขาบูรณ์
สุวรรณเกิด
กลิ่นธรรมเสน
ดวงราศรี
เขียวคูหา
ตุ้มทองคํา
มโนชัยภักดี
เหล็กกล้า
รอดจากภัย
เทียนทอง
บุญรอด
เชาวสกู
กายสร้อย
โชติประวิทย์
โขจุลธรรม
ประสพสุข
หนูเชื้อเวียง
พุกสุริย์วงษ์
บุญอําไพ
ข้องรักสัตย์
เกิดรอด
ยิ้มสวัสดิ์
ศานตินิรันดร
เสนาะพิน
อมรศิลป์

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางระกํา
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสัมปทวน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลสัมปทวน
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสัมปทวน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสัมปทวน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสัมปทวน
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวัดสําโรง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลวัดสําโรง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลวัดสําโรง
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตําบลวัดสําโรง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลวัดสําโรง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองงูเหลือม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองปากโลง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองปากโลง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองปากโลง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองปากโลง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองปากโลง
หัวหน้าสํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลธรรมศาลา
กํานันตําบลสัมปทวน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๒ ตําบลสัมปทวน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๔ ตําบลสัมปทวน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๕ ตําบลสัมปทวน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๖ ตําบลสัมปทวน
ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
ผู้อํานวยการโรงเรียนแหลมบัววิทยา
ผู้อํานวยการโรงเรียนบัวปากท่าวิทยา
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดท่าตําหนัก


๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.
๔๖.
๔๗.
๔๘.
๔๙.
๕๐.
๕๑.
๕๒.
๕๓.

นางสาวสุภีร์
นางสาววารี
นางนวลรัตน์
นายสุชาติ
นายสมศักดิ์
นายเอนก
นางสินีนาฎ
นายเกชา
นางศิวิไล
นางสาวรุ่งชีวา
นางธนาลัย
นางสาวชยาภรณ์
นางสาวปราณีญา
นางสาวระเบียบ
นายสัมฤทธิ์
นายชัยวัตร
นายประชุม
นายทวีพงศ์
นายกังวาล
นายจักรกฤษ
นายกัมปนาท
นายอธิกานต์
นางประภาพร
นายวิเชียร
นายสัมพันธ์
นายพรชัย

เดชาเอนก
หอมอุดม
กุลจิตติรัตน์
สอดสุข
รอบคอบ
อัคคีเดช
จันทวาท
เหลืองสุดใจชื้น
ทีคํา
สุขศรี
ตปนีย์
ศฤงคารทวีกุล
แก้วสมบูรณ์
ชาญชาว
เนตรประไพ
แก้วคําหาญ
พุ่มเพ็ชร
แสมวงษ์
นาคศรีสังข์
ดอนงาม
มีสวนนิล
สักอุณา
เสนาะคํา
เย็นกาย
ทรัพย์แตง
ศรีสวัสดิ์

ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองใหม่
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านฉาง
ผู้อํานวยการโรงเรียนหลวงพ่อแช่มอุปถัมป์
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดมาบแค
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสระสี่มุม
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านแหลมกระเจา
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดท่าเสา
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบางพระ
ผู้อํานวยการโรงเรียนตลาดเกาะแรด
ผู้อํานวยการโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษร์
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสรรเพชร (ทวีวิทยาคม)
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองลัดอ้อมใหญ่
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดทรงคนอง
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดไผ่หูช้าง
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านพาดหมอน
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านประตูน้ําพระพิมล
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหอมเกร็ด
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดศรีษะทอง
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดห้วยม่วง
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดโคกเขมา
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดลําเหย
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดท้องไทร
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ

เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มาครบองค์ประชุมแล้ว เลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม
เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านเลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจําองค์การบริหารส่วนจังหวัด และท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน บัดนี้ เวลา ๑๕.๐๐ น. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด


นครปฐมได้มาประชุมพร้อมกันแล้ว ผมขอดําเนินประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ
สมัยที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ 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 ๓/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔
ต่อไปเป็นการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ
สมัยที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๑ 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 ๓/๒๕๕๔ เมื่อวันที่
๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ ขอให้ยกมือขึ้นด้วยครับ ขอบคุณครับ สมาชิกฯ ท่านใด ไม่รับรองรายงานการประชุม
ดังกล่าวครับ มีไหมครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติให้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔
แล้วนะครับ ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๓ ครับ

ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ พิจารณาวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ
ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ครับ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ที่เคารพ ท่านรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านเลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน
ท่านมนตรี สงวนจีน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสัมปทวน ท่านประพันธ์ หนูเชื้อเวียง กํานันตําบลสัมปทวน
พร้อมคณะผู้บริหาร กํานันผู้ใหญ่บ้านตําบลสัมปทวน ท่านประเสริฐ เขียวคูหา นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
วัดสําโรง พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครูอาจารย์ กระผมนายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วน


จังหวัดนครปฐม ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้ดําเนินการจัดทําร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เนื่องจากมีรายรับเพิ่มขึ้นจากที่ได้ประมาณการไว้ ทําให้
มีความจําเป็นต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม โดยทีพ่ ระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒, (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๙ บัญญัติว่า “ถ้าในปีใด
จํานวนเงินที่ได้อนุมัติไว้ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณไม่พอสําหรับการใช้จ่ายประจําปี
หรือมีความจําเป็นที่จะต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายขึ้นใหม่ ในระหว่างปี ให้ทําเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม” จึงขอเสนอร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
เพื่อโปรดพิจารณา
ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้พิจารณาอนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปแล้ว นั้น บัดนี้ มีความจําเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่ เนื่องจากมีรายรับของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เพิ่มขึ้นจากที่ได้ประมาณการไว้ โดยมีรายรับเกินยอดรวมทั้งสิ้นของประมาณการรายรับ
จากหมวดภาษีอากร หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นเงิน
ทั้งสิน้ ๑๓๕,๔๗๐,๐๐๐ บาท ทําให้มีความจําเป็นต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๕,๔๗๐,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดที่เสนอมาพร้อมนี้
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

หลักการ
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม

๑๓๕,๔๗๐,๐๐๐ บาท
๑,๓๒๘,๔๙๐
๑,๓๒๘,๔๙๐
๖๒,๘๔๐,๐๐๐
๖๒,๕๔๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐
๗๐,๒๑๘,๐๐๐
๗๐,๒๑๘,๐๐๐
๑,๐๘๓,๕๑๐
๑,๐๘๓,๕๑๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท



เหตุผล
เนื่องจากมีความจําเป็นที่ต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่ ประกอบกับมีรายรับของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
เกินกว่าที่ได้ประมาณการรายรับไว้ จึงเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ครับ ขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ครับ เชิญท่านเลขานุการสภาฯ
อ่านระเบียบด้วยครับ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
ข้อ ๔๕ วรรคสาม กําหนดว่า “ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะพิจารณาสามวาระรวด
เดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว้ ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง
นับแต่สภาท้องถิ่น มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น”
ข้อ ๔๗ วรรคหนึ่ง กําหนดว่า “ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุม
สภาท้องถิ่น ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ และลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมี
สมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว”
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ครับ ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้เสนอ ญัตติร่างข้อบัญญัติ เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ พิจารณาวาระที่ ๑ ขัน้ รับหลักการ
เพื่อให้สภาฯ แห่งนี้ พิจารณา มีสมาชิกฯ ท่านใด จะอภิปรายไหมครับ ขอเชิญครับ มีไหมครับ ไม่มีนะครับ
ถ้าไม่มี กระผม จะขอถามมติที่ประชุมเลยนะครับ สมาชิกฯ ท่านใด มีมติเห็นชอบให้รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ได้เสนอมา โปรดยกมือขึ้นด้วยครับ ขอบคุณครับ สมาชิกฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบครับ มีไหมครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มี
ถือว่าสภาฯ แห่งนี้ มีมติเห็นชอบ ให้รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้วนะครับ เชิญท่านเลขานุการสภาฯ อ่านระเบียบด้วยครับ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
ข้อ ๔๙ วรรคหนึ่ง กําหนดว่า “ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว

ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้น ไปให้คณะกรรมการ
แปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและที่ประชุมสภาท้องถิ่น จะต้องกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติด้วย”
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ครับ ขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ มากครับ ดังนั้น ในการพิจารณาวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ
ขอให้สมาชิกฯ เสนอด้วยนะครับ ว่าจะให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ดําเนินการแปรญัตติในวันที่
เท่าใด เวลาใด ณ ที่แห่งไหน แต่ทั้งนี้ การกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต้องมีไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง
นะครับ ขอเชิญท่านสมาชิกฯ เสนอด้วยนะครับ เชิญท่าน ส.จ.บัณฑิต เล้าอรุณ ครับ
ส.จ.บัณฑิต เล้าอรุณ
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านรองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม ท่านเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ตลอดจนประชาชนผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม ทุกท่าน กระผม
นายบัณฑิต เล้าอรุณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๔ อําเภอกําแพงแสน
กระผมขอเสนอให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ดําเนินการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น. ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔
ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ของวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ครับ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ขอขอบคุณท่าน ส.จ.บัณฑิต เล้าอรุณ มากครับ ขอผู้รับรองด้วยครับ มีผู้รบั รองถูกต้องนะครับ
มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกไหมครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีถือว่าสภาฯ แห่งนี้มีมติให้คณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ดําเนินการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติตั้งแต่ เวลา ๑๖.๐๐ น. ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔
ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ของวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
แล้วนะครับ สมาชิกฯ ท่านใด มีความประสงค์ที่จะขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอเชิญที่ห้องประชุมเล็ก ชั้น ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้ตั้งแต่
เวลา ๑๖.๐๐ น. ของวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ นีเ้ ป็นต้นไป คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ จะรอรับคํา
แปรญัตติของท่านอยู่นะครับ

คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ประกอบด้วย

๑. ท่าน วินัย วิจิตรโสภณ
๒. ท่าน จรินพร เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
๓. ท่าน แมน มุ้ยมี
๔. ท่าน ปิติพงษ์ ไทยโพธิ์ศรี
๕. ท่าน บุญส่ง นัดสูงวงศ์
ผมขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติทําหน้าที่ในเวลา ๑๖.๐๐

ระเบียบวาระที่ ๔

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
น. นะครับ ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ

มีสมาชิกฯ ท่านใด มีเรื่องอื่นๆ จะอภิปรายไหมครับ เชิญครับ มีไหมครับ เชิญท่าน ส.จ.สมศักดิ์
โตศรีพลับ
ส.จ.สมศักดิ์ โตศรีพลับ
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ที่เคารพ ท่านรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านรองนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ผมนายสมศักดิ์ โตศรีพลับ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๗ อําเภอเมืองนครปฐม ผมต้องขอขอบคุณท่านนายกฯ ผ่านไปยังท่านประธานสภาฯ ที่ท่าน
ได้มีความเมตตา อนุมัติโครงการถนนสาย กระดีเดียว – กิโลห้า หมู่ที่ ๖, ๔, ๓, ๒, ๑ ด้วยงบประมาณ ๒๒,๙๑๕,๐๐๐ บาท
ผมต้องขอขอบคุณแทนพี่น้องชาวตําบลหนองปากโลง และตําบลวังตะกูไว้ ณ ที่นี้ ก็ขอให้ท่านนายกฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่
และให้ประชาชนได้รับความอนุเคราะห์ต่อไป กราบขอบคุณมากครับ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ขอบคุณท่าน ส.จ.สมศักดิ์ โตศรีพลับ มากครับ มีสมาชิกฯ ท่านใด มีเรื่องอื่นๆ จะอภิปรายไหมครับ
มีไหมครับ เชิญท่าน ส.จ.ธงชัย ศิริเฑียรทอง
ส.จ.ธงชัย ศิริเฑียรทอง
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ที่เคารพ ท่านรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านรองนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ผมนายธงชัย ศิริเฑียรทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๓ อําเภอเมืองนครปฐม วันนี้ผมในฐานะของตัวแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ทุกท่านเลยนะครับ ต้องขอขอบพระคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่วันนี้ท่านได้นําข้อบัญญัตเิ กี่ยวกับ

เรื่องการจัดซื้อแท็บเล็ต ให้กับสมาชิกฯ และคณะผู้บริหาร ผมขอขอบพระคุณอย่างสูงเพราะว่าจะเกิดประโยชน์
สูงสุดเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับองค์กรของเรานะครับ ในเรื่องที่สองก็คือ เรื่องของงบประมาณในส่วนของการศึกษา
วันนี้นะครับท่านนายกฯ ได้เล็งเห็นเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาเพราะว่าวันนี้งบประมาณ ๑๓๕ กว่าล้านบาท เป็นเรื่องของ
การศึกษา ๖๒ ล้านกว่าเพราะว่านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นเล็งเห็นเรื่องการศึกษาเป็นสําคัญ อย่างวันนี้ที่
พวกเราได้มาร่วมมอบกระดานอัจฉริยะตรงนี้นะครับ ผมว่าเป็นประโยชน์อย่างสูงถ้าคนที่นําไปใช้รจู้ ักประโยชน์ของ
สิ่งที่นําไปใช้ บางครั้งมันเป็นสิ่งที่เราต้องคอยตรวจสอบนะครับ ต้องเรียนตรงนีน้ ะครับว่า มีแล้วได้นําไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์มากน้อยเพียงใด อันนี้มันเป็นเรื่องของงบประมาณของประชาชนชาวจังหวัดนครปฐม แล้วก็เป็นเรื่อง
ของผลประโยชน์ และโอกาสของนักเรียนทั่วทั้งจังหวัดนครปฐม อย่างที่วันนี้เรามีการประชุมสําคัญนะครับ
เพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคที่นําไปใช้ มันมีประโยชน์อย่างมากถ้าหากได้นําไปใช้นะครับ อีกเรื่อง
หนึ่งนะครับ เรื่องที่ผมสังเกตเห็นช่วงนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดของเราได้นํารถแบ็คโฮออกไปขุดลอกคลอง
ระบายน้ําบริเวณริมถนนเพชรเกษม ได้รับเสียงตอบรับอย่างสูง เนื่องจากบริเวณทางระบายน้ําโดยรอบสองฝั่ง
ถนนเพชรเกษม ตื้นเขินและมีขยะมากเลยนะครับ ขอขอบพระคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็น
อย่างสูงที่ได้อนุเคราะห์เครื่องมือเกี่ยวกับเรื่องการระบายน้ํา เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาน้ําท่วมที่จะเกิดขึ้นใน
ช่วงฤดูฝนนะครับ ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ขอบคุณท่าน ส.จ.ธงชัย ศิริเฑียรทอง มากครับ มีสมาชิกฯ ท่านใด มีเรื่องอื่นๆ จะอภิปรายไหมครับ
เชิญครับ มีไหมครับ เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ครับ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ที่เคารพ ท่านรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านเลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน
ท่านมนตรี สงวนจีน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสัมปทวน ท่านประพันธ์ หนูเชื้อเวียง กํานันตําบลสัมปทวน
พร้อมคณะผู้บริหาร กํานันผู้ใหญ่บ้านตําบลสัมปทวน ท่านประเสริฐ เขียวคูหา นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
วัดสําโรง พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครูอาจารย์ กระผมนายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกฯ ที่ได้ให้การสนับสนุนรับหลักการแห่งร่างงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม
ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๔ เนื่องจากว่าเรามีรายรับมากกว่าที่ประมาณการไว้นั่นประเด็นที่ ๑ ประเด็นที่ ๒ เรามีความจํา
เป็นที่จะตั้งงบประมาณเพื่อไม่ให้ตกเป็นเงินสะสมนั้น เพราะว่าเราเห็นความจําเป็นในเรื่องของการศึกษาก็คือ
บุคลากรลูกหลานเราชาวจังหวัดนครปฐม และด้านโครงสร้างพื้นฐานก็คือพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนใช้
รถสัญจรไปมาเกิดอุบัติเหตุ และทําให้เด็กนักเรียนก็ดี การขนส่งพืชผลทางการเกษตรก็ดี เกิดความเดือดร้อนและ
เสียหาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จึงมีความจําเป็นที่จะต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนในส่วนรวม


ตรงนี้ผมขอกราบเรียนท่านประธานสภาฯ ไปยังเพื่อนสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติว่า ขอให้ท่าน
สมาชิกฯ สบายใจได้ว่า คณะครู-อาจารย์โรงเรียนในจังหวัดนครปฐม ทุกโรงเรียนทุกสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็นท่าน
ผู้อํานวยการ คณะครู-อาจารย์ผู้สอนหรือบุคลากรที่อยู่ในสถานศึกษานั้น ล้วนแล้วแต่เปี่ยมไปด้วยความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ ที่จะนําเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์และเครื่องคอมพิวเตอร์หรือไอทีไปใช้ให้ก่อเกิด
ประโยชน์กับลูกหลานของเรา เนื่องจากว่าทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเองได้มีการจัดอบรมบุคลากรเพื่อใช้
คอมพิวเตอร์หรือเครื่องไอทีนี้เป็นอย่างดี และก็มีการประเมินติดตามผลเป็นระยะๆ ประเมินผลออกมาถือว่าใช้
งานได้คุ้มค่า ก็ขอให้เพื่อนสมาชิกฯ สบายใจว่าคณะครู-อาจารย์ ท่านผู้อํานวยการ ท่านผู้บริหารสถานศึกษา
จังหวัดนครปฐม ล้วนแล้วแต่มากด้วยประสบการณ์และการเอาใจใส่ลูกหลานของเราเป็นอย่างดี
ผมขอกราบเรียนท่านประธานสภาฯ เพื่อนสมาชิกฯ และผู้เข้าร่วมประชุมว่า ผู้ที่เป็นครูอาจารย์
นั้นคุณเหนือคณานับ ที่เราจะเอ่ยอ้างเปรียบเทียบกับบุคลากรโดยทั่วไปทั้ง ๒๐ กระทรวง ประเทศไทยเรามี ๒๐ กระทรวง
หนึ่งในนั้นคือกระทรวงศึกษาธิการ ทางกระทรวงศึกษาธิการเองก็มีภาระรับผิดชอบทั้งประเทศ เม็ดเงินนั้น ก็ส่วน
หนึ่งที่ลงมาดูแลแต่ล ะจังหวัดก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย เพราะว่ารัฐ บาลเองมีภารกิจที่จ ะต้องดูหลายกระทรวง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีเพื่อนสมาชิกฯ และคณะผู้บริหาร ก็ได้เล็งเห็นถึง
ความสําคัญว่าการที่จะพัฒนาประเทศของเราต่อไปในอนาคตนั้นต้องอาศัยลูกหลานของเรา เพราะบรรพบุรุษ
เราได้ปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมอันดีงามให้กับลูกหลาน ให้เราเห็นคุณค่าวัฒนธรรมประเพณี ความอ่อนโยน ความกตัญญู
กตเวทีต่อบิดามารดา ปู่ย่าตายาย ผู้มีพระคุณ ต่อชาติ ศาสนา และต่อสถาบันพระมหากษัตริยเ์ ป็นหลัก พวกเราถึงอยู่
ได้ทุกวันนี้ เพราะบรรพบุรุษเป็นผู้ที่ทําให้เราได้อยู่ได้กินอย่างสบาย มีที่ทํามาหากิน มีที่เรียนหนังสือ มีความเป็นอยู่ที่ดี
เราต้องขอบคุณบรรพบุรุษเราที่ตั้งรถรากจากสยามประเทศ จนมาเป็นประเทศไทย ก่อนที่จะเป็นสยามประเทศ
เรียนท่านประธานสภาฯ ย้อนกลับไปว่าบรรพบุรุษเราก็หมายถึงพระเจ้าแผ่นดินเหล่าเสนา เหล่าทหารกล้าทั้งหลาย
ได้สู้รบกับชาวต่างชาติ จะเป็นพม่าเป็นมอญเป็นเขมรเป็นฝรั่งเศสเป็นอังกฤษ บรรพบุรุษเราต่อสู้มาแล้วทั้งนั้น
เราสยามประเทศไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศใดในโลก ตรงนี้สําคัญเราต้องภูมิใจในบรรพบุรุษเรา เรามี
ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ประจําชาติ เป็นภาษาที่มีความอ่อนหวานเป็นภาษาที่ต่างชาติอยากศึกษา ประเทศไทยมี
ฉายาสยามเมืองยิ้ม เพราะว่าเรามีการปลูกฝังวัฒนธรรมดีๆ นั่นคือมีจิตใจเอื้ออาทร มีเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา
นั่นก็คือพรหมวิหาร ๔ อยู่ในหัวใจของคนไทยทั้งชาติ
ผมขอเรียนว่าคณะผู้บริหารเพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รวมไปถึงท่านประธานสภาฯ
และรองประธานสภาฯ ทัง้ ๒ ท่าน พร้อมทั้งเพื่อนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรามีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน
และตรงกันว่าเราจะทําทุกเรื่องที่ประชาชนเดือดร้อน จะเป็นการพัฒนาคน กีฬา วัฒนธรรมประเพณี สิ่งแวดล้อม
โครงสร้างพื้นฐาน การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากจังหวัดนครปฐม การบําบัดรักษา การป้องกัน
อาชญากรรมในจังหวัดนครปฐมร่วมกับตํารวจภูธรภาค ๗ สถานีตํารวจทุกแห่งร่วมกับจังหวัดนครปฐม การดูแล
ศูนย์ดํารงธรรม เวลาที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนและมีปัญหา เราก็ไปแก้ไขร่วมกันเพราะว่าท้องถิ่นจะเป็น
องค์การบริหารส่วนตําบล เทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด ล้วนแล้วแต่มีสาํ นึกว่าเราเป็นหนี้บุญคุณ
ประชาชน เวลาเราเลือกตั้งเราก็บอกว่าเราจะมารับใช้มาดูแล เป็นหน้าที่ของผู้นําท้องถิ่นระดับองค์การบริหารส่วนตําบล
เทศบาล และคณะครูอาจารย์พี่น้องประชาชน ถ้าอยากจะให้เรามารับใช้ในระหว่างที่อยู่ในวาระ ก็เลือกเราเข้ามา
แต่ตราบใดที่เราเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนเราก็มีสํานึก บุญคุณคือพี่น้องประชาชน เรามีหน้าที่ เรามีเงินเดือน


เรามีรถประจําตําแหน่ง เติมน้ํามันฟรี เรามีเกียรติยศ เรามีศักดิ์ศรี ทุกคนยกย่องชมเชย เพราะว่าประชาชนมอบ
อํานาจให้เรามาเป็นตัวแทนเขา ตรงนี้ผมไม่ลืม
ก็อยากฝากเรียนอีกเรื่องหนึ่งครับท่านประธานฯ ครับ ในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่เราเห็นว่า
มันก่อให้เกิดประโยชน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้ตั้งโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต
สายหมู่ที่ ๕, ๒ ตําบลธรรมศาลา เชื่อมต่อตําบลพะเนียด ออกไปทางบึงกุ่ม - บึงบางช้าง ด้วยงบประมาณ ๑๒ ล้านบาท
เพื่อเป็นเส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเรา โครงการที่สอง คือ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน
ลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายสัมปทวน – วัดสําโรง ด้วยงบประมาณถึง ๒๐ ล้านเศษ ซึ่งเป็นโครงการที่เรา
ต้องการให้พี่น้องเกษตรกร ขนส่งพืชผลทางการเกษตรให้ได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น โครงการที่สามโครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายกระดีเดียว – กิโลห้า ตําบลหนองปากโลง เชื่อมต่อตําบลวังตะกู
ด้วยงบประมาณถึง ๒๒ ล้านเศษ เช่นกัน ยังมีถนนอีกสายหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้จัดทํา
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ ๓ ตําบลธรรมศาลา เชื่อมต่อตําบลบ่อพลับด้วย
งบประมาณถึง ๖ ล้านเศษ ซึ่งเราคิดว่าเป็นถนนเส้นที่สําคัญเส้นหนึ่งสําหรับพี่น้องประชาชนมาก เนื่องจากถ้าเรา
มาทางตําบลธรรมศาลา และตําบลสามความเผือก ต้องผ่านถนนเพชรเกษมนั้นอันตรายมาก เราจึงตัดมาทาง
กรมการสัตว์ทหารบกตัดข้ามทางรถไฟ พี่น้องประชาชนจะเข้าเมืองเข้าได้สะดวก กราบเรียนว่าโครงการใหญ่ๆ
ที่ประชาชนได้ประโยชน์ ที่จะสามารถช่วยลดอุบัติเหตุได้ ช่วยประหยัดค่าน้ํามัน องค์การบริหารส่วนจังหวัด
คณะผู้บริหารได้ปรึกษากับประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และเพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้มีความคิดเห็นพ้องต้องกันว่าอะไรที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับ
พี่น้องประชาชนเราทําให้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ขอให้ทุกท่านวางใจได้ว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นของพี่น้อง
ประชาชน
ก็กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นองค์การ
บริหารส่วนตําบล เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัดถือว่าเป็นท้องถิ่น เราก็ทํางานร่วมกันเพื่อประโยชน์ต่อ
พี่น้องประชาชนโดยส่วนรวม เราบริหารมาปีนี้เป็นสมัยที่ ๔ สิบกว่าปี เราไม่เคยนึกถึงตัวเอง เรียนท่านประธานฯ
เรานึกถึงแต่ประชาชน นึกถึงแต่ลูกหลานของเรา ลืมไปว่าเราไม่ได้มีแท็บเล็ตกันเลย เราไม่ได้มีคอมพิวเตอร์หรือ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้กันเลย ก็เลยจัดซื้อให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๓๐ ท่าน ผู้บริหาร ๖ ท่าน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้อํานวยการกอง เพื่อที่เวลาประชุมสภาก็ดีหรือค้นคว้าหรือข้อมูลก็ดี แล้วเราก็
ต้องไปอบรมการใช้วัสดุอุปกรณ์สิ่งใดก็แล้วแต่ เมื่อเราไม่ชํานาญการเราก็ต้องหาผู้ชํานาญการมาอบรมเราเพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ต้องขอบคุณท่าน ส.จ.ธงชัย ศิริเฑียรทอง และท่านรองประธานสภาฯ
ทองดี มิ่งขวัญ ที่ได้ห่วงใยในเรื่องของแท็บเล็ตก็จึงเป็นที่มาที่ไป ถามว่าเราจะตั้งอะไรจะทําอะไรเราก็ได้ปรึกษา
ไปทางสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ก็ได้ชี้แจงว่าเราจะต้องมีการอบรมการใช้งานเพื่อให้ได้ใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า
มากที่สุดครับ ผมขอขอบคุณทุกท่านมากครับ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม


ขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มากครับ มีสมาชิกฯ ท่านใด มีเรื่องอื่นๆ
จะอภิปรายไหมครับ เชิญครับ มีไหมครับ เชิญท่าน ส.จ.บุญส่ง นัดสูงวงศ์ ครับ
ส.จ.บุญส่ง นัดสูงวงศ์
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ที่เคารพ ท่านรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านรองนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ท่านเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ผมนายบุญส่ง นัดสูงวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๓ อําเภอนครชัยศรี ก่อนอื่นผมต้องกราบขอบพระคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครปฐม คือท่านพเยาว์ เนียะแก้ว ที่ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔
ถนนเส้นวัดสําโรง – สัมปทวน เพื่อที่ชาวบ้านที่จะเดินทางไปกรุงเทพมหานคร เส้นลานตากฟ้าทะลุออกตําบล
ศาลายา ถนนเส้นนี้เป็นทางลัดที่ออกสู่กรุงเทพมหานครได้สะดวกจริงๆ ก็ต้องกราบขอบพระคุณแทนพี่น้อง
อําเภอนครชัยศรี เพราะเป็นเส้นทางที่ชาวอําเภอนครชัยศรี และกรุงเทพมหานครใช้เดินทาง โดยผ่านสะพาน
ที่ ฯพณฯไชยา สะสมทรัพย์ ได้อนุมัติงบประมาณสร้างสะพานตรงวัดสําโรง – ลานตากฟ้า ตรงนี้ถ้าผมจําไม่ผิด
งบประมาณ ๓๐ กว่าล้านบาทนะครับ และท่านก็ยังได้ให้งบประมาณถนนลาดยางสายลานตากฟ้าที่ออกสนาม
กอล์ฟอีก ๒๐ กว่าล้านบาท นะครับ เสร็จไปเรียบร้อยแล้ว และต้องกราบขอบพระคุณแทนพี่น้องอําเภอนครชัยศรี
และพี่น้องชาวจังหวัดนครปฐมทีท่ ่านนายกฯ พเยาว์ เนียะแก้ว ได้ให้ทุกอย่างกับชาวจังหวัดนครปฐม ไม่ว่าจะเป็น
การศึกษาก็ดีถือว่าเป็นบุญกุศลให้กับชาวจังหวัดนครปฐม ขอบคุณครับ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ขอบคุณท่าน ส.จ.บุญส่ง นัดสูงวงศ์ มากครับ มีสมาชิกฯ ท่านใด มีเรื่องอื่นๆ จะอภิปรายอีก
ไหมครับ เชิญครับ มีไหมครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มี ผมขอแจ้งให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน ทราบว่า เราจะมีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ
สมัยที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๔ ครัง้ ที่ ๕/๒๕๕๔ กันอีกครั้งหนึ่ง ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม แห่งนี้ เพื่อพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ พิจารณาวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ และวาระที่ ๓ ขั้นอนุมัติให้
ตราเป็นข้อบัญญัติ เพราะนี่เป็นการประชุมที่รีบด่วน ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน รับทราบตามนี้ด้วยนะครับ ผมต้องขอขอบคุณ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะผู้บริหารฯ
เพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทุกท่าน และข้าราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม ทุกท่าน
ที่ทําให้การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในวันนี้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีทุกประการ ขอขอบพระคุณมากครับ
ผมขอเลิกประชุม ครับ



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

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๔๐ น.

