การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๗
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗
วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ระเบียบวาระที่ ๓
พ.ศ.๒๕๕๗

ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
กระผมนายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ด้วยองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มีความจําเป็นต้องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เนื่องจากถนนหลายสายใน
พื้นที่มีสภาพชํารุดเสียหายมาก บางเส้นเกิดการทรุดตัวของไหล่ทาง และบางเส้นพื้นถนนมีสภาพ
ขรุขระเป็นหลุมเป็ นบ่อ มี น้ําท่ว มขัง ทําให้ป ระชาชนในพื้นที่และบริเ วณใกล้เคียง ได้รั บความ
เดือดร้อนในการสัญจรไป – มา ตลอดจนการขนส่งผลผลิตทางเกษตรออกสู่ตลาดเป็นไปด้วยความ
ยากลําบาก และเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง สร้างความเสียหายกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ตามที่ ได้รับ การร้องขอจากองค์ กรปกครองส่ว นท้องถิ่น และประชาชนในจังหวัดนครปฐม แต่
เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณสําหรับการดําเนินการดังกล่าวไว้ จึงขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
โอนลด
๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป
จํานวน
๗,๘๔๔,๐๐๐ บาท
จํานวน
๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒. แผนงานการศึกษา
๓. แผนงานสาธารณสุข
จํานวน
๒,๓๓๒,๐๐๐ บาท
๔. แผนงานสังคมสงเคราะห์
จํานวน
๓๗๐,๐๐๐ บาท
๕. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
จํานวน
๑๑,๔๔๐,๐๐๐ บาท

๖. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
๗. แผนงานงบกลาง
รวมโอนลดจํานวน ๖๔,๓๓๘,๐๐๐ บาท

จํานวน

๑,๘๘๐,๐๐๐ บาท

จํานวน

๔๗๒,๐๐๐ บาท

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน จํานวน ๘ โครงการ ดังนี้
๑. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ ๙ ตําบล หนองปาก
โลง เชื่อมต่อ ตําบลโพรงมะเดื่อ อําเภอเมืองนครปฐม ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๖๓๕
เมตร จํานวนเงิน ๒,๖๘๕,๐๐๐ บาท
๒. โครงการก่ อ สร้ า งถนนลาดยางแอสฟั ล ท์ ติ ก คอนกรี ต หมู่ ที่ ๘ ตํ า บลห้ ว ย
หมอนทอง อําเภอกําแพงแสน เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๕ ตําบลหนองงูเหลือม อําเภอเมืองนครปฐม ขนาดผิว
จราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๓๐ เมตร จํานวนเงิน ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๓. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองพิสมัยฝั่งใต้
หมู่ที่ ๔ ตําบลบางไทรป่า เชื่อมต่อ ตําบลบางภาษี อําเภอบางเลน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร
ยาว ๒,๕๑๐ เมตร จํานวนเงิน ๑๑,๐๘๐,๐๐๐ บาท
๔. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองตาลาว หมู่ที่
๗ ตําบลคลองโยง อําเภอพุทธมณฑล เชื่อมต่อ ตําบลนราภิรมย์ อําเภอบางเลน ขนาด ผิวจราจร
กว้าง ๖ เมตร ยาว ๖๓๕ เมตร จํานวนเงิน ๓,๑๖๐,๐๐๐ บาท
๕. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ ๓,๔,๖,๗
ตําบลลําพยา เชื่อมต่อ ตําบลโพรงมะเดื่อ อําเภอเมืองนครปฐม ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙,๖๗๐
ตารางเมตร จํานวนเงิน ๑๓,๖๘๐,๐๐๐ บาท
๖. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ ๓,๔,๑๑
ตําบลหนองงูเหลือม อําเภอเมืองนครปฐม เชื่อมต่อ ตําบลห้วยขวาง อําเภอกําแพงแสน ขนาด
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๑๕๐ ตารางเมตร จํานวนเงิน ๑,๙๙๕,๐๐๐ บาท
๗. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองขโมย – หนอง
เขมร หมู่ที่ ๒ – ๔ ตําบลหนองกระทุ่ม เชื่อมต่อ ตําบลทุ่งลูกนก อําเภอกําแพงแสน ขนาดพื้นที่ไม่
น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ตารางเมตร จํานวนเงิน ๕,๙๘๕,๐๐๐ บาท
๘. โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นฐ. ๐๐๒๒
บ้านโคกพระ – บ้านดอนยายหอม ตําบลโคกพระเจดีย์ อําเภอนครชัยศรี, ตําบลดอนยายหอม
อําเภอเมืองนครปฐม ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔,๒๘๐ ตารางเมตร จํานวนเงิน ๑๗,๒๕๐,๐๐๐
บาท

แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ จํานวน ๓ โครงการ ดังนี้
๑. โครงการก่อสร้างกําแพงกันดิน คสล. เลียบคลองหนองเป็ดน้ํา หมู่ที่ ๔,๕ ตําบล
ถนนขาด อําเภอเมืองนครปฐม ขนาดสูง ๒ เมตร ยาว ๑๘๖ เมตร จํานวนเงิน ๑,๕๓๐,๐๐๐ บาท
๒. โครงการก่ อ สร้ า งกํ า แพงกั น ดิ น คสล. เลี ย บคลองแยกคลองบางประแดง
หมู่ ที่ ๓ ตํ า บลบ้ า นใหม่ อํ า เภอสามพราน ขนาดสู ง ๒ เมตร ยาว ๑๘๑ เมตร จํ า นวนเงิ น
๑,๔๗๕,๐๐๐ บาท
๓. โครงการก่อสร้างกําแพงกันดิน คสล. เลียบคลองทางหลวง หมู่ที่ ๑ ตําบลโคกพระ
เจดีย์ อําเภอนครชัยศรี ขนาดสูง ๒ เมตร ยาว ๒๔๓ เมตร จํานวนเงิน ๑,๙๙๘,๐๐๐ บาท
รวม ๑๑ โครงการ เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๖๔,๓๓๘,๐๐๐ บาท
เนื่ อ งจากการโอนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ยตามรายการข้ า งต้ น เป็ น การโอนเงิ น
งบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
โอน
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 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

