การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๗
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
กระผมนายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ด้วยองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มีความจําเป็นต้องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เนื่องจากถนนหลาย
เส้นทางมีสภาพชํารุดเสียหายมาก พื้นถนนมีสภาพขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อ มีน้ําท่วมขัง ประชาชน
ในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง ได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรไป– มา ตลอดจนการขนส่งผลผลิต
ทางเกษตรออกสู่ตลาดเป็นไปด้วยความยากลําบาก และเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง สร้างความเสียหายกับ
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตามที่ได้รับการร้องขอจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ประชาชนในจังหวัดนครปฐม แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณสําหรับการดําเนินการดังกล่าวไว้ จึง
ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ จากโครงการที่ไม่มีความจําเป็นต้อง
ดําเนินการไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้
โอนลด
๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป
จํานวน ๗,๐๙๙,๕๘๐ บาท
๒. แผนงานการศึกษา
จํานวน ๕,๐๗๐,๐๐๐ บาท
๓. แผนงานรักษาความสงบภายใน
จํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๔. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
จํานวน ๗,๒๐๐,๐๐๐ บาท
๕. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
จํานวน ๖,๔๑๐,๔๒๐ บาท
และนันทนาการ
๖. แผนงานการเกษตร
จํานวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๗. แผนงานงบกลาง
จํานวน ๕๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท
รวมโอนลดจํานวน ๑๐๑,๒๘๐,๐๐๐ บาท
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน จํานวน ๑๐ โครงการ ดังนี้
๑.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสต์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ ๒ ตําบลถนนขาด
เชื่อมต่อ ตําบลธรรมศาลา อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ขนาดผิวจราจรกว้าง ๘ เมตร
ระยะทางยาว ๑,๐๓๐ เมตร จํานวนเงิน ๙,๗๕๐,๐๐๐ บาท
๒.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ ๗ ตําบลโพรง
มะเดื่อ เชื่อมต่อหมู่ที่ ๘ ตําบลหนองปากโลง อําเภอเมืองนครปฐม ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร
ระยะทางยาว ๙๓๐ เมตร จํานวนเงิน ๔,๖๐๐,๐๐๐ บาท
๓.โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นฐ.
๐๐๐๖ วัดจินดาราม – วัดปรีดาราม ตําบลตลาดจินดา,ตําบลคลองจินดา อําเภอสามพราน ขนาด
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๓,๘๒๓ ตารางเมตร จํานวนเงิน ๓๔,๙๓๔,๐๐๐ บาท
๔. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ ตําบล
คลองใหม่ อําเภอสามพราน เชื่อมต่อ ตําบลบางช้าง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ขนาด
พื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๑๓,๐๒๐ ตารางเมตร จํานวนเงิน ๖,๙๒๘,๐๐๐ บาท
๕. โครงการก่อ สร้ า งปรั บ ปรุ งถนนลาดยางแอสฟั ส ท์ ติ ก คอนกรี ต สายหมู่ ที่ ๒
ตําบลบางระกํา อําเภอนครชัยศรี เชื่อมต่อหมู่ที่ ๑ ตําบลถนนขาด อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัด
นครปฐม ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๕๒๕ ตารางเมตร จํานวนเงิน ๖,๑๓๐,๐๐๐ บาท
๖. โครงการก่อ สร้ า งปรั บ ปรุ งถนนลาดยางแอสฟั ล ท์ ติ ก คอนกรี ต สายหมู่ ที่ ๑
ตําบลโคกพระเจดีย์ เชื่อมต่อ ตําบลท่ากระชับ อําเภอนครชัยศรี ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๗๐๐
ตารางเมตร จํานวนเงิน ๘,๑๒๔,๐๐๐ บาท
๗. โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ ๖,๑
ตําบลรางพิกุล เชื่อมต่อตําบลห้วยหมอนทอง อําเภอกําแพงแสน ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๗๓๒
ตารางเมตร จํานวนเงิน ๖,๘๑๘,๐๐๐ บาท
๘. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสต์ติกคอนกรีต สายบ้านสระพัง –
บ้านต้นสําโรงพัฒนา หมู่ที่ ๖, ๑๔ ตําบลดอนข่อย เชื่อมต่อตําบลสระสี่มุม อําเภอกําแพงแสน
จังหวัดนครปฐม ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๗๐๑ ตารางเมตร จํานวนเงิน ๑๐,๙๔๒,๐๐๐ บาท
๙. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองรางไทรฝั่ง
ตะวันออก หมู่ที่ ๘ ตําบลบางภาษี เชื่อมต่อ ตําบลไทรงาม อําเภอบางเลน ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร
ระยะทางยาว ๑,๑๐๐ เมตร จํานวนเงิน ๔,๙๘๕,๐๐๐ บาท
๑๐. โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลอง
ท่าสาร – บางปลา หมู่ที่ ๑๒ บ้านแหลมมะเกลือ ตําบลสามง่าม อําเภอดอนตูม เชื่อมต่อตําบล
ดอนข่ อ ย อํ า เภอกํ า แพงแสน ขนาดพื้ น ที่ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า ๑๑,๖๔๐ ตารางเมตร จํ า นวนเงิ น
๘,๐๖๙,๐๐๐ บาท
รวม ๑๐ โครงการ เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑๐๑,๒๘๐,๐๐๐ บาท

เนื่ อ งจากการโอนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ยตามรายการข้ า งต้ น เป็ น การโอนเงิ น
งบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ต้องได้รับการอนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๗
จึงนํา เรียนสภาองค์ก ารบริหารส่วนจั งหวั ดนครปฐม ได้โ ปรดพิ จารณาอนุ มัติใ ห้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามรายการดังกล่าวข้างต้นด้วย
มติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

