
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวดันครสวรรค 

สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ประจําป 2561 

วันที่  5  มิถุนายน  2561 

เวลา  10.00 น. 

ณ หอประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
----------------------------------------------- 

เริ่มประชุมเวลา 10.25 น. 

รายชื่อผูมาประชุม 

     ฝายสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

1. นางจิตรา  หมทีอง   ประธานสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค 

2. นายชํานาญ   เหลืองบํารุงรักษ  รองประธานสภา อบจ.นครสวรรค (2) 

3. นายกวี     อัศวรัตน   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจงัหวดันครสวรรค อําเภอเมืองนครสวรรค 

4. นายนพดล  สันติภาพจันทรา  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจงัหวดันครสวรรค  อําเภอเมืองนครสวรรค 

5. นายวิทูร     เจริญชัยฤทธิ ์  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจงัหวดันครสวรรค  อําเภอเมืองนครสวรรค 

6. นายณรงค  พนมวัน   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจงัหวดันครสวรรค  อําเภอเมืองนครสวรรค 

7. นายสุรจิต   บัวทองศร ี  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจงัหวดันครสวรรค อําเภอเมืองนครสวรรค

8. นายสมชาย   ยุกติรัตน   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจงัหวดันครสวรรค  อําเภอเมืองนครสวรรค 

9. นายวิโรจน  กลิ่นโตนด   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  อําเภอตาคลี 

10. นายเผชิญ  พวงสมบัต ิ  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอตาคลี 

11. นายกิติรัตน    ภัทรปรีชาสกลุ  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  อําเภอตาคลี 

12.  นางอังสุมาลย  เชี่ยวชาญเวช  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจงัหวดันครสวรรค  อําเภอบรรพตพิสัย 

13. นายวินัย  ดวงสุทธา   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจงัหวดันครสวรรค  อําเภอบรรพตพิสัย 

14. นายประมวญ  สมัครธัญญกรณ สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  อําเภอลาดยาว 

15. นางสาวชุติมา  เสรรีัฐ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอลาดยาว (เลขานุการสภาฯ) 

16.  นายสุรวิทย  ฤทธ์ิฉ่ํา   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอไพศาล ี

17.  ร.ต.ต.วรจําเรญิ  วรทอง  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  อําเภอชุมแสง 

18.  นายสมบูรณ   สุวรรณโสภณศิร ิ สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  อําเภอชุมแสง 

19.  นายธีรพันธ    ศรีคชไกร  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอทาตะโก 

20.  นายสมศักดิ์    แจมฟา  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอแมวงก 

21.  นายธนยศ     ปริบุญณะ  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอแมวงก 

22.  นางธนิดา   ศกุนรักษ  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอพยุหะคีร ี

23. นางบุญลือ    สงเสริมอุดมชัย  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอพยุหะคีร ี

24. นายวรศักดิ์   น่ิมดิษฐ  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอหนองบัว 

25. นายขาว   พัดศรี   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอหนองบัว 
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26. นายยงยุทธ    สังขสุด  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอตากฟา 

27. นายสุชาติ    เรืองชัยเสรพีงษ  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  อําเภอเกาเลี้ยว 

28. นายเกรียงรบ   หนูคํา  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอชุมตาบง 

29. นายชวฤทธิ์    วิบูลรัตน  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอแมเปน 

30.นายนัยศาลิน   ถนอมมิตรวัฒนา สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอโกรกพระ  

   

   ฝายบริหาร 

1.  นายไกรสิน  ศิลปาจารย  ปลัดองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค ปฏิบัตหินาที ่

     นายกองคการบรหิารสวนจงัหวัดนครสวรรค 

2.  นายพีระพงษ  วงษนิยม  ผูอํานวยการกองกจิการสภาองคการบรหิารสวนจังหวัด 

3.  นางบุณยวีร  ชาติวัลลภ  ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ 

4.  นางอวยพร  สุขไสย   ผูอํานวยการกองคลงั 

5.  นายสราวุธ  สายหยุด   ผูอํานวยการกองชาง 

6.  นางกาญจนา  ไชยพรม  ผูอํานวยการกองสงเสริมคุณภาพชีวิต   

7.  นางสาวอราม  วัฒนะ   ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

8.  นางสิริพร    บริรักษเลิศ  ผูอํานวยการกองพสัดุและทรพัยสิน 

9.  นางนัจวนันท  พีระญาอานนท  หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน   

10. นายอภิรกัษ   อุนใจ   ผูอํานวยการสถานศกึษาโรงเรยีนสวนกหุลาบวิทยาลัย  (จิรประวัติ) นครสวรรค 

 

ผูเขารวมประชุม 
1.  นายอุทัย  ทุเรียนทอง   หัวหนาฝายการประชุม 

2.  นางสาวอาภาพัตร  ชาญชัยมงคล หัวหนาฝายกิจการสภาองคการบรหิารสวนจังหวัด 

3.  นายปกาสิต  มณีลังกา  หัวหนาฝายสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 

4.  นางไพลิน    โชติรัตน   หัวหนาฝายสงเสริมและพัฒนาบุคลากร 

5. นางจันทนา    ผดุงจิตต  หัวหนาฝายการเงิน 

6.  นายปโยรส  ปุญฤทธ์ิ   หัวหนาฝายสํารวจและออกแบบ   

7.  นางสาวทัศนีย   โชติกเจริญสุข  หัวหนาฝายนโยบายและแผน 

8.  นางนพรัตน  ไชยมงคล  หัวหนาฝายงบประมาณและการพฒันา 

9.  นางอุบล    เติมประยรู  เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน    

10. นางสาวจอมสุณิสา  คันธพงษจิรภาส นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 

11. นางสาวพิมพชนก  ชุณวิรัตน  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ  

12.  นางสาวอาภาพร  ชํานาญหมอ เจาพนักงานธุรการปฏิบัติการ 

13.  นางสาวสุกัญญา  อยูสิงห  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
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14.  นางธนัญ      วรรณฤกษ  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

15.  นางสาวสุพิชญา   กุลนาพันธ  เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 

16.  นางทัศนีย   เฟองจันทร  เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

17.  นางอุไร   ศิรินทรวงษ  เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 

18.  นางสาววิภาวี  วิระสันติ  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 

19.  นางสาวภิญญาพัชญ  แหงมงาม ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 

20. นายสินชัย   เสียงเรืองแสง  ผูสื่อขาวมติชน 

21. นายกรุงทอง   วิชัยสกุล  บก.หนังสือพิมพเพื่อประชาชน 

 

ผูลาประชุม 

ฝายสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

1. นายภราดร  อุดมการเกษตร  รองประธานสภา อบจ.นครสวรรค  (1)  

2. ด.ต.ธงชัย  วจีสัจจะ   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอเมอืงฯ 

3. นายชวน   กรณีย   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจงัหวดันครสวรรค  อําเภอบรรพตพิสัย 

4. นายอรรถพร   แรงกสิกร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจงัหวดันครสวรรค อําเภอลาดยาว 

5. นายนิยมศักดิ ์  ภักดีจันทร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจงัหวดันครสวรรค อําเภอไพศาลี     

 

 ผูขาดประชุม 

     - ไมมี – 
  

ผูไมมาประชุม 
1.  นางสีไพร    โกธรรม   รองปลัดองคการบรหิารสวนจงัหวัดนครสวรรค    (ลาพักผอน) 

2.  นายสันติ     จันทรเผบิ  ผูอํานวยการกองกจิการพาณิชย   (ไปราชการ) 

3. จาเอกเอกราช  กะระกล  ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่     (ไปราชการ) 

   

 

 

 

 

 

************************************************ 
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นางสาวชุติมา  เสรีรัฐ   - (กดสัญญาณเสียง) ขอเรียนเชิญทานสมาชิกสภาองคการบริหาร 

เลขานุการสภา อบจ.นว. สวนจังหวัดนครสวรรค ทุกทาน เขานั่งประจําที่ ที่เจาหนาที่ไดจัดไว

ดวยคะ บัดนี้ ที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ในการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค สมัยวิสามัญ 

สมัยที่  1 ประจําป 2561  พรอมแลว ทานสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ไดมาครบองคประชุมแลว ลําดับตอไป

ขอเรียนเชิญทานจิตรา  หมีทอง  ประธานสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดนครสวรรค ขึ้นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ขอเรียนเชิญคะ 

ประกาศสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค เรื่อง เรียกประชุม

สภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 

ประจําป 2561 ดวยมีความจําเปนเพื่อประโยชนแหงองคการบริหาร

สวนจังหวัดนครสวรรค ที่จะตองใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค พิจารณาอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ 2561 และพิจารณาอนุมัติโอน

งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พุทธศักราช 2561  

ไปตั้งจายเปนรายการใหมของสวนราชการตางๆ ในสังกัดองคการ

บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงาน

ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ฉะนั้นอาศัยอํานาจตาม

ความในมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด 

พุทธศักราช 2540 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พุทธศักราช 2552 

จึงเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค สมัย

วิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป 2561 ตั้งแตวันที่  5  มิถุนายน 2561 

ถึง วันที่  11  มิถุนายน 2561 มีกําหนดสมัยประชุม 7 วัน  

จึงประกาศมาใหทร าบ โดยทั ่วก ัน  ประกาศ  ณ   ว ันที ่  23  

พฤษภาคม  2561  นางจิตรา  หมีทอง ประธานสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ลําดับตอไป ขอเรียนเชิญทานจิตรา  

หมีทอง ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ขึ้นทํา

หนาที่ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ในการประชุม

สภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป 2561 และขอเรียนเชิญทาน

ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค กลาวเปดประชุม

และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมตอไป ขอเชิญคะ 

 

 



- 5 - 

 

นางจิตรา  หมีทอง   -  เรียนทานปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ปฏิบัติ 

ประธานสภา อบจ.นว. หนาที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ทานรอง

ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ทานสมาชิกสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ทานหัวหนาสวนราชการ 

ตลอดจนทานสื่อมวลชนและทานผูมีเกียรติทุกทานนะคะ  การประชุม

สภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 

ประจําป 2561 เปนการประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลง

คําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ขออนุมัติ

โอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2561 ไปตั้งจายเปน

รายการใหมของสวนราชการตางๆ ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค และ เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานขององคการบริหาร

สวนจังหวัดนครสวรรค ทั้งนี้เปนความจําเปนและเปนประโยชนของ

องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค บัดนี้ไดเวลาอันสมควรแลว  

ดิฉันขอเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป 2561  ณ บัดนี้ คะ 

     - ตอไปเขาสูระเบียบวาระที่ 1 คะ 

 

ระเบียบวาระที่ 1    เรื่อง ที่ประธานจะแจงใหท่ีประชุมทราบ  

นางจิตรา   หมีทอง   - ขอเรียนเชิญทานรองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  

ประธานสภา อบจ.นว. นครสวรรค ขึ้นรวมทําหนาที่ดานบนดวยนะคะ ทั้งสองทานคะ  

เรื่องที่ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ เนื่องจากวาในขณะนี้ทาง

คณะรัฐมนตรีคือการประชุม ครม. ของรัฐบาลนะคะ ก็ไดมีกําหนดการที่

จะมาเยี่ยมเยียนนครสวรรค ในวันที่  11 – 12  มิถุนายน  2561  

เปนที่นาดีใจและเปนที่นาปลื้มใจนะคะที่ทุกสวนที่เขามาสวนหนา ไมวา

จะเปนคณะของกระทรวงตางๆ ไดเขามาที่บึงบอระเพ็ด เปาหมายแรก

ไมวาจะเปนในเรื่องของภาคเกษตร ในเรื่องของแหลงน้ํา ในชวงเวลานี้มี

หลายหนวยงาน โดยเฉพาะทั้งชลประทาน ประมง เขตหามลา และกลุม

หอการคา อุตสาหกรรมและภาคประชาชน ก็ไดมีการประชุม โดยสํานัก

งบประมาณ ไดสงทางคณะของมหาวิทยาลัยนเรศวร  มาทําการวิจัยหรือ

การวางมาสเตอรแพลนของบึงบอระเพ็ด ทั้งระบบ ตอนนี้จะเปนความ

จําเปนอยางยิ่งอยากฝากทานสมาชิกที่อยูในเขตที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะ

เขตเมืองฯ อําเภอชุมแสง ทาตะโกและเขตใกลเคียง มีทั้งลาดยาวดวย  
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นะคะ ในสวนตาง  ๆ เขาจางทางมหาวิทยาลัย ลงมารับขอมูลมาทํามาสเตอร

แพลนไววาคุณจะมาทําอะไรตอไปนี้ ไมใชวาตางคนตางทําแลว เขาจะ

วางแผนเขาแผนใหเราวาจะกี่ปควรทําอะไรบาง ผลกระทบตางๆ 

ตอนนี้หาขอสรุปไดอยางมากมาย นะคะ ตัวประธานเองไดมีโอกาส 

ไดเขาไปรูในเรื่องของเชิงลึก ในเรื่องของระบบที่มีปญหา ซึ่งเราไดทํา

งบประมาณ ไมวาจะในสวนของ อบจ. ในเรื่องของปะตูน้ําในสิ่งตางๆ  

ในเรื่องของระบบนิเวศน ที่ปลาไมไดเปนโดยธรรมชาติ ที่เขาออกไม

เปนธรรมชาติ เพราะบึงบอระเพ็ดเรานั้น เปาหมายและจุดประสงคเดิม 

ที่ทางรัชกาลที่  7  ไดมอบนโยบาย หรือวาไดทําไวใหเป นแหลง

เพาะพันธุปลาเพื่อกระจายสูแมน้ํา เพื ่อเปนทั ้งอาหาร ทั้งเรื่อง

ธุรกิจ ระบบนิเวศนสิ่งเหลานั้นมันลดลง เขากําลังจะใหฟนกลับมา โดย

มีหลายอยาง ไมวาจะเปนในเสนทางน้ําก็ดี เรื่องของการทําถนน

หนทางที่ปดประตู หรือวาประตูที่เราไปทําตางๆ  มันคอนขางมีปญหา 

อยากจะฝากทานสมาชิกนะคะ สิ่งเหลานี้มันเปนประโยชนของพี่นอง

ประชาชน เปนประโยชนของบานเรา ถึงทานจะไมไดอยูในเขตของ

ทาน แตว าผลกระทบบึ งบอเพ็ดเปนของจั งหวัดนครสวรรค 

เพราะฉะนั้นอยากใหใสใจและใหความรวมมือ คือไมวาหนวยไหนที่จะ

เขาไปนะคะ เราจะไดรูวาเรามีผลกระทบกับบึงบอระเพ็ดอยางไร นะคะ 

ในอําเภออื่นก็ดีคะ ฝากเอาไวอยากจะเชิญทานสมาชิกลวงหนานะคะ 

เดี๋ยวคงตองสงกําหนดการ ทางทานปฏิบัติหนาที่นายกฯ ก็คงตองเรียน

เชิญทาน เพราะวาเปนทางการนะคะ เราอยูในขาราชการของแผนดิน 

ในสวนของทองถิ่นก็ตองมาตอนรับผูหลักผูใหญมาทุกกระทรวง นะคะ 

ในวันที่ 11 – 12  มิถุนายน 2561 เดี๋ยวจะมีตารางใหทาน ในชวงนี้

ยังปรับอยู ทางจังหวัดก็ยังปรับไปปรับมาวาจะเขาในเขตใดบาง ก็แจง

ไวใหในที่ประชุมทราบนะคะ ขอเรียนเชิญทานสมาชิกทุกทานไว

ลวงหนาคะ  เรื่องที่สองก็คือ วันนี้เดี๋ยวประธานคงจะตองมอบใหรอง

ประธานฯ ดําเนินการตอในวาระตางๆ เพราะวาในวันนี้มีคณะของ

วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรไทย ไดทําผลวิจัยเปนรูปแบบของ

นครสวรรคโมเดล ในเรื่องการขนสง เรื่องของแหลงน้ํา หรือการทองเที่ยว 

ซึ่งเปนผลดีกับทางองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ซึ่งไปมีสวน

เกี่ยวของในเรื่องของการทองเที่ยวดวย วันนี้เขาก็ไดมีผลวิจัยออกมาเปน

scope ใหญและก็จะมามอบใหกับทางผูวาราชการจังหวัดนครสวรรค 

และเปนที่โชคดี เพราะวาผอ. หลักสูตรวิทยาลัยนี้ทานเปน 
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สนช. , สปท. ทานเลยไดมีโอกาสไดนําเอกสารซึ่งมีผลการศึกษาไป

เสนอกับผูที่เกี่ยวของไวบางแลว แลววันนี้ทานก็จะมามอบใหทาง

จังหวัดและ อบจ. เปนทางการเพราะวามันเกี่ยวของกับบึงบอระเพ็ด

ในเรื่องของการทองเที่ยวดวย ก็เลยจะขออนุญาตในที่ประชุม อาจจะ

ตองมอบทานรองฯ นะคะเพราะวาตองไปรับมอบที่บึงบอระเพ็ดกับ

ทานผูวาราชการจังหวัดนครสวรรค ก็เรียนไวเบื้องตนนะคะ 

  - ตอไปเขาสูระเบียบวาระที่ 2 คะ 

 

ระเบียบวาระที่ 2    เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

นครสวรรค  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ประจําป 2561 ในวันที่ 22 

กุมภาพันธ 2561  

 

นางจิตรา   หมีทอง   -  ขอเชิญทานคณะกรรมการคะ 

ประธานสภา อบจ.นว. 

 

นางสาวชุติมา   เสรีรัฐ   -  เรียนประธานสภาองคการบรหิารสวนจงัหวัดนครสวรรค  เมื่อวันที่    

เลขานุการสภา อบจ.นว. 26  กุมภาพันธ  2561  เวลา 10.00  น.  คณะกรรมการตรวจรายงาน

การประชมุ ซึ่งประกอบดวย นางสาวชุติมา  เสรีรัฐ   นายเผชิญ  พวงสมบัต ิ

 นายประมวญ   สมัครธัญญกรณ   นายชํานาญ   เหลืองบํารุงรกัษ 

และนางธนิดา   ศกุนรักษ  ไดรวมกันตรวจรายงานการประชุมสภา

องคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค   สมัยสามัญ  สมัยที ่1 ปะจําป 

2561  เมือ่วันที่  22  กมุภาพันธ  2561  ซึง่จากการไดตรวจรายงาน

การประชุมไดฟงจากเครื่องบันทกึเสียงแลว ปรากฎวารายงานการ

ประชุมดงักลาวถูกตองครบถวนทกุประการ  จึงเรียนมาเพื่อโปรด

พิจารณา คะ 

นางจิตรา   หมีทอง - เชิญคะ คณะกรรมการ  มทีานใดที่จะแกไขเปลี่ยนแปลงไหมคะ  

ประธานสภา อบจ.นว. ทานคณะกรรมการและทานสมาชิก  ไมมีนะคะก็ถือวารับรองรายงาน

การประชุมนะคะ 

 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดนครสวรรค สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป 2561 เมื่อวันที่ 

22  กุมภาพันธ  2561    
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นางจิตรา    หมีทอง    - ตอไปเขาสูระเบียบวาระที่  3  คะ 

ประธานสภา อบจ.นว. 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง  แจงเพือ่ทราบ  

3.1 เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาองคการ

บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบที่ 1 

(ระยะเวลาในการติดตามเดือน ตุลาคม 2560 – มีนาคม  2561) 

3.2 เรือ่ง  ประกาศใชแผนพฒันาทองถิ่นสีป่  (พ.ศ. 2561  -  2564) 

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  ครั้งที่1/2561  ขององคการบริหารสวน

จังหวัดนครสวรรค 

3.3 เรื่อง  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนจงัหวดั

นครสวรรคประจําป 2560 

- เชิญทานปฏิบัติหนาที่นายกฯ  เสนอทั้งสามเรื่องเลยคะ 

 

นายไกรสิน   ศิลปาจารย   - 3.1 เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ดวยระเบียบ 

ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหนาที่  กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง 

นายก อบจ.นว.    สวนทองถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 ขอ 29 และเพิ่มเติม ฉบับที่  2  

ของ พ.ศ. 2559  ขอ 13 (3) กําหนดใหรายงานผลการเสนอความเห็น

ซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น

เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่นและคณะกรรมการพัฒนา

ทองถิ่นพรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให

ประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายใน  15 วัน  นับแตวันรายงานผล

และเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอย

กวา 30 วัน โดยอยางนอยปละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายน และภายใน

เดือนตุลาคม ของทุกป ในการนี้องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ไดดําเนินการติดตามและประเมินผลพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561  รอบที่ 1 ในระยะเวลาใน

การติดตามเดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม  2561 เสร็จเรียบรอยแลว

จึงสงรายงานผลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวน

จังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบที่ 1 ระยะเวลาในการ

ติดตามเดือนตุลาคม  2560 –  มีนาคม 2561  เพื่อใหทานแจงตอสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดทราบ และหากสภาองคการบริหารสวน 

จังหวัดนครสวรรค มีขอเสนอแนะหรือขอสังเกตในการติดตามและ 
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ประเมินผลดังกลาวประการใด สามารถเสนอใหนายกองคการบริหารสวน

จังหวัดทราบ เพื่อเปนขอมูลเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาองคการบรหิาร

สวนจังหวัดตอไป รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาพรอมนี้ จึงเรียนมาเพื่อ

ทราบ 

- 3.2 เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

     ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ไดจัดทําแผนพัฒนา 

     ทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  

ครั้งที่ 1 ประจําป 2561 ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.

2559 โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหาร

สวนจังหวัดนครสวรรค และประชาคมจังหวัด และไดประกาศใชเมื่อวันที่ 

23 เมษายน พ.ศ.2561 แล วนั้น เพื่อให เปนไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 5  ขอ  24  จึงสงแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  

พ.ศ.2561 – 2564  เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 /2561 จํานวน  35  เลม และ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 

1/2561 จํานวน 35 เลม มาเพื่อเสนอตอสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดนครสวรรค ทราบ  สําหรับเปนขอมูลในการพัฒนาจังหวัด

นครสวรรคและประชาสัมพันธใหประชาชนทราบตอไป รายละเอียดตาม

สิ่งที่สงมาพรอมนี้ จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ

ตอไป 

-  3.3 เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  

ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ไดจัดทําแผน จัดทํา

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรคประจําป 2560 ตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ขอที่ 1 การบริหารภารกิจเพื่อใหเกิด

ประโยชนสุขแกประชาชน  1.1 เปดเผยขอมูลการปฏิบัติงานให

ประชาชนสามารถติดตามและตรวจสอบไดตามพระราชบัญญัติขอมูล 

ขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 องคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค จึงไดจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานขององคการ

บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ประจําป 2560 เพื่อแจงตอสภา

องคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค ทราบและเผยแพรประชาสัมพันธ 
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ใหกับสวนราชการ องคกรตางๆ และประชาชนไดทราบโดยทั่วกัน ใน

การนี้จึงสงรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวน

จังหวัดนครสวรรคประจําป 2560 จํานวน 35  เลม มาเพื่อเสนอตอสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ทราบ รายละเอียดตาม

เอกสารแนบทายที่สงมาพรอมนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 

นางจิตรา  หมีทอง   - คะ ในระเบียบวาระที่ 3  เปนการแจงเพื่อทราบ ในเรื่องของแผน 

ประธานสภา อบจ.นว. เรื่องของรายงานการประเมินผลของปงบประมาณต้ังแต 60 และ 61 

มีสมาชิกทานใดที่จะอภิปรายซักถามหรือวามีขอสงสัยในการแจงเพื่อ

ทราบไหมคะ ถาไมมีขอเขาสูระเบียบวาระที่ 4 นะคะ 

 

ระเบียบวาระที่  4 - ญัตติ  การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายรายการ 

ที่ไดรับอนุมัติใหกันเงินกรณียังมิไดกอหน้ีผูกพัน งบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ของกองชาง คาที่ดินและ

สิ่งกอสรางจํานวนเงิน  2,000,000.-บาท เชิญทานปฏิบัติหนาที่

นายกฯ คะ  

 

นายไกรสิน   ศิลปาจารย - เรียน  ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  

ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหนาที่ ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค มีความจําเปนตองขอแกไข 

นายก อบจ.นว. เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายรายการที่ไดรับอนุมัติใหกันเงิน 

กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2560 ของกองชาง คาที่ดินและสิ่งกอสรางโดยมีหลักการและ

เหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
   การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายรายการ 

  ที่ไดรับอนุมัติใหกันเงิน กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณ 
  รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกองชาง แผนงาน 
  เคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง  
  คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค ซอมสรางผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต  
  รหัสทางหลวงทองถิ่น นว.ถ. 1 – 0071 หมูที่ 5 – หมูที่ 8 ตําบลตากฟา  

   อําเภอตากฟา เชื่อมตอ ตําบลหวยน้ําหอม อําเภอตาคลี จังหวัด 
  นครสวรรค จํานวน 2,000,000 บาท รายละเอียดตาม 
  เอกสารแนบทาย    
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เหตุผล 
      เนื่องจากกองชาง ไดตรวจสอบรายละเอียดคําช้ีแจงตามงบประมาณ 

    รายจายดังกลาวแลว ปรากฏวารายละเอียดไมตรงตามขอเท็จจริง  
    จึงขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายรายการ 
    ที่ไดรับอนุมัติใหกันเงิน กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจาย 
    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกองชาง แผนงานเคหะ 
    และชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง  
    คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค ซอมสรางผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต  
    รหัสทางหลวงทองถิ่น นว.ถ. 1 – 0071 หมูที่ 5 – หมูที่ 8 ตําบล 

  ตากฟา อําเภอตากฟา เชื่อมตอ ตําบลหวยน้ําหอม อําเภอตาคลี  
จังหวัดนครสวรรค จํานวน 2,000,000 บาท ซึ่งการแกไขเปลี่ยนแปลง
คําชี้แจงดังกลาวเปนการแกไขเปลี่ยนแปลงคาที่ดินและสิ่งกอสราง 
เป นอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น ตามขอ 31 ระเบียกระทรวง
มหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543  ดังนั้น 
จึงเสนอญัตตินี้มาเพื่อขออนุมัติตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
นครสวรรค ในการแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย
ร ายก า ร ที ่ไ ด ร ับ อน ุม ัต ิให ก ัน เ ง ิน  กรณียั งมิ ไดกอหนี้ ผู กพัน 
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  (ลงชื่อ)  
(นายไกรสิน   ศิลปาจารย)  ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
ปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

 

นางจิตรา    หมีทอง   -  คะ มีสมาชิกทานใดที่มีขอสงสัยจะซักถามและอภิปรายไหมคะ 

ประธานสภา อบจ. นว.   เชิญ ทานกิติรัตน   

 

นายกิติรัตน   ภัทรปรีชาสกุล  - กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานปลัดปฏิบัติหนาที่ 

ส.อบจ.นว. อ.ตาคลี   นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ผม กิติรัตน ภัทรปรีชาสกุล 

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอตาคลี  

ทานปลัดฯ ไดแถลงเรื่อง ญัตติขอนี้ พื้นที่หวยหอมครับ ไมใชหวยน้ําหอม

นะครับ แกไขเพื่อที่วาระจะไดตรงตามขอเท็จจริง ขอใหแกไขครับ 

หวยน้ําหอมอยูลาดยาวใชไหมครับ หวยหอม อยูตาคลี เขตตากฟาครับ 

ขอบคุณครับ 

 

 

 

 



- 12 - 

 

นางจิตรา    หมีทอง   - คะ ขอบคุณมากคะ ก็ขอแกไขนะคะ ที่ทานปฏิบัติหนาที่นายก

ประธานสภา อบจ.นว.   อานคําชี้แจง หวยน้ําหอมนั่นคือในเขตลาดยาว แตของตาคลี 

คือหวยหอม คะ ตําบลหวยหอมคะ ขอบคุณคะ มีสมาชิกทานใดที่สงสัย

จะอภิปรายไหมคะ ขอเชิญคะ ไมมีนะคะ เจาหนาที่ชวยนับองคประชุม

ดวยคะ องคประชุมครบนะคะ องคประชุมทั้งหมด  27  ทาน ตอไปจะ

ขอมติที่ประชุมนะคะ ทานใดเห็นดวย กรุณายกมือคะ ทานใดไมเห็นดวย 

กรุณายกมือคะ ไมมีนะคะ ขอผลคะแนนดวยคะ 

สรุปผลการลงมติสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ในระเบียบวาระที่ 4 

องคประชุม จํานวน   27 ทาน 

เห็นดวย  จํานวน    24    ทาน 

ไมเห็นดวย จํานวน      -      ทาน 

งดออกเสียง จํานวน      3    ทาน (ประธานฯ รองประธานฯ เลขาฯ) 

 

มติที่ประชุม    -  ที่ประชุมมีมติอนุมัติแกไขงบประมาณเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ 

รายจายรายการที่ ไดรับอนุมัติ ใหกันเงินกรณียังมิ ไดกอหนี้ผูกพัน 

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกองชาง  

คาที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวนเงิน  2,000,000.-บาท 

 

นางจิตรา    หมีทอง      -  ตอไปเขาสูระเบียบวาระที่  5  นะคะ   

ประธานสภา อบจ.นว. 

 

ระเบียบวาระที่  5 ญัตติ  การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายรายการที่

ไดรับอนุมัติใหกันเงินกรณียังมิไดกอหน้ีผูกพัน งบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ของกองการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม (โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค)  

คาที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน  3 รายการ  รวมเปนเงิน 4,700,000.-บาท 

เชิญทานปฏิบัติหนาที่นายกฯ  คะ 
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นายไกรสิน   ศิลปาจารย   -  เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  

ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหนาที่  ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค มีความจําเปนตองขอแกไข 

นายก อบจ.นว.    เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายรายการที่ไดรับอนุมตัิใหกันเงิน 

กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (โรงเรียนสวน

กุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค) คาที่ดินและสิ่งกอสรางโดยมี

หลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
    การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายรายการ 

  ที่ไดรับอนุมัติใหกันเงิน กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณ 
  รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 แผนงานการศึกษา  
  งานระดับมัธยมศึกษา งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง คาบํารุงรักษา 
  และปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 3 รายการ ดังนี้ 

- ลําดับที่ 3 ปรับปรุงหองปฏิบัติการคณิตศาสตรของโรงเรียนสวน
กุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค จํานวน 1,500,000 บาท  
- ลําดับที่ 4 ปรับปรุงหองปฏิบัติการทางภาษาของโรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค จํานวน 1,500,000 บาท  
- ลําดับที่ 6 ปรับปรุงหองวิทยาศาสตร (เคมี) ของโรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย (จิรประวัติ)  นครสวรรค จํานวน 1,700,000 บาท 
รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย    

เหตุผล 
   เนื่องจากโครงการเดิมตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายดังกลาวได 
   กําหนดใหดําเนินการปรับปรุงตามแบบแนวทางการจัดหองปฏิบัติการ 
   ศูนยบริหารโครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝนของสํานักงาน 
   คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ แตจาก 
   การตรวจสอบพบวา เปนแบบแนวทางการจัดหองที่เกาไมทันสมัย 
   และไดถูกยกเลิกไปแลว ดังนั้น จําเปนตองเปลี่ยนแปลงมาใชแบบ 

  ตามที่องคการบริหารสวนจังหวัดกําหนด เพื่อใหตรงตามความตองการใช 
 งานในปจจุบัน จึงขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ 

รายจายรายการที่ ไดรับอนุมัติใหกันเงิน กรณียังมิ ไดกอหนี้ผูกพัน 
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 แผนงานการศึกษา 
งานระดับมัธยมศึกษา งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง คาบํารุงรักษา
และปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 3 รายการ รวมเปนเงิน  
4,700,000 บาท ซึ่งการแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงดังกลาวเปนการ
แกไขเปลี่ยนแปลงคาที่ดินและสิ่งกอสราง เปนอํานาจอนุมัติของสภา
ทองถิ่น ตามขอ 31 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยว ิธ ีการ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่ 
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แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้มา
เพื่อขออนุมัติตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ในการ
แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายรายการที ่ไดร ับ
อนุมัต ิให กัน เง ิน กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ลงชื่อ)  (นายไกรสิน    ศิลปาจารย)  
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ปฏิบัติหนาที่นายก
องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

 
นางจิตรา    หมีทอง   - คะ ในญัตตินี้นะคะเปนการขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ 
ประธานสภา อบจ. นว. รายจาย มีสมาชิกทานใดที่มีขอสงสัยไหมคะ ทั้งหมด 3 รายการ  
   ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงไหมคะ มีสมาชิกทานใดที่สงสัยจะอภิปราย

ไหมคะ ขอเชิญคะ ไมมีนะคะ เจาหนาที่ชวยนับองคประชุมดวยคะ  
   องคประชุมครบนะคะ องคประชุมทั้งหมด 28  ทาน ตอไปจะขอมติที่

ประชุมนะคะ ทานใดเห็นดวย กรุณายกมือคะ ทานใดไมเห็นดวย กรุณา
ยกมือคะ ไมมีนะคะ ขอผลคะแนนดวยคะ 

   สรุปผลการลงมติสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
   ในระเบียบวาระที่ 5 

องคประชุม จํานวน   28 ทาน 

เห็นดวย  จํานวน    25    ทาน 

ไมเห็นดวย จํานวน      -      ทาน 

งดออกเสียง จํานวน      3    ทาน (ประธานฯ รองประธานฯ เลขาฯ) 

 

มติที่ประชุม -  ที่ประชุมมีมติอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย

รายการที่ไดรับอนุมัติใหกันเงินกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ของกองการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม   (โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค) คาที่ดิน

และสิ่งกอสราง จํานวน 3 รายการ รวมเปนเงิน 4,700,000.-บาท 

 

นางจิตรา    หมีทอง - ตอไปเปนระเบียบวาระที่  6  

ประธานสภา อบจ.นว. 

 

ระเบียบวาระที่  6 ญัตติ การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป 

 งบประมาณ พ.ศ.2561 ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 (โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค) คา

ครุภัณฑจํานวนเงิน 183,000.-บาท คะ เชิญทานปฏิบัติหนาที่

นายกฯ คะ 
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นายไกรสิน   ศิลปาจารย   - เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหนาที่  ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค มีความจําเปนตองขอแกไข 

นายก อบจ.นว.    เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (โรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค) คาครุภัณฑ โดยมีหลักการและ
เหตุผล ดังนี้   

หลักการ 
 การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป 

งบประมาณ พ.ศ. 2561   ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค) แผนงาน
การศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา งบลงทุน คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน หนา 196 ลําดับที่ 9 พัดลมโคจรติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว 
เพื ่อจายเปนคาจัดซื ้อพัดลมโคจรติดผนังขนาด 16 นิ ้ว จํานวน 
122 เครื ่อง  ๆ ละ 1,5๐๐ บาท รวมเปนเงิน 183,0๐๐ บาท 
รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย    

เหตุผล 
      เนื่องจากกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (โรงเรียนสวนกุหลาบ 
      วิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค) ไดตรวจสอบรายละเอียดคําชี้แจง 
      ตามงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 แลว  
      ปรากฏวารายการพัดลมโคจรไมตรงตามขอเท็จจริง และเพิ่ม 
      รายละเอียดคําช้ีแจงเพื่อใหไดครุภัณฑที่มีคุณภาพไดมาตรฐานและ 
      เกิดประโยชนแกทางราชการ จึงขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลง 
      คําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ 
      กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  
      (จิรประวัติ) นครสวรรค) แผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา  
      งบลงทุน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน หนา 196 ลําดับที่ 9 พัดลม 
      โคจรติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพัดลมโคจรติด 
      ผนังขนาด 16 นิ้ว จํานวน 122 เครื่อง ๆ ละ 1,5๐๐ บาท รวม 
      เปนเงิน 183,0๐๐ บาท ซึ่งการแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง 
      ดังกลาวเปนการแกไขเปลี่ยนแปลงคาครุภัณฑ เปนอํานาจอนุมัติ 
      ของสภาทองถิ่น ตามขอ 29 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย 
      วิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่ 
      แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543  ดังนั้น จึงเสนอญัตติน้ีมา 
      เพื่อขออนุมัติตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ในการ 
      แกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

     พ.ศ. 2561 (ลงชื่อ) (นายไกรสิน  ศิลปาจารย) ปลัดองคการบริหาร 
    สวนจังหวัดนครสวรรค ปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
    นครสวรรค 
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นางจิตรา   หมีทอง   - คะ ญัตตินี้เปนการแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย 
ประธานสภา อบจ.นว. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  ของกองการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม (โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค  
   คาครุภัณฑ จํานวนเงิน  183,000.-บาท  มีสมาชิกทานใดที่สงสัยจะ

อภิปรายไหมคะ เชิญคะ ไมมีนะคะ เจาหนาที่ชวยนับองคประชุมดวยคะ 
องคประชุมครบนะคะ องคประชุมทั้งหมด 28 ทาน ตอไปจะขอมติที่
ประชุมนะคะ ทานใดเห็นดวย กรุณายกมือคะ ทานใดไมเห็นดวย กรุณา
ยกมือคะ ไมมีนะคะ ขอผลคะแนนดวยคะ 

      สรุปผลการลงมติสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
      ในระเบียบวาระที่ 6 

องคประชุม จํานวน   28 ทาน 

เห็นดวย  จํานวน    25    ทาน 

ไมเห็นดวย จํานวน      -      ทาน 

งดออกเสียง จํานวน      3    ทาน (ประธานฯ รองประธานฯ เลขาฯ) 

 

มติที่ประชุม    -  ที่ประชุมมีมติอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

(โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค) คาครุภัณฑ จํานวนเงิน 

183,000.-บาท   

นางจิตรา   หมีทอง     - ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 7 

ประธานสภา อบจ.นว. 

 

ระเบียบวาระที่ 7 ญัตติ การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ งบประมาณ พ.ศ.2561  ของกองการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม (โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค)  

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จํานวนเงิน  30,000.-บาท เชิญทาน

ปฏิบัติหนาที่นายกฯ คะ 

 

นายไกรสิน    ศิลปาจารย   -  ในญัตตินี้ขอมอบให นายพีระพงษ  วงษนิยม ผูอํานวยการกองกิจการสภาฯ 

ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหนาที่  เปนผูอานรายละเอียด ครับ  

นายก อบจ.นว. 
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นายพีระพงษ   วงษนิยม   - เรียน  ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ผูอํานวยการกองกิจการสภา  ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค มีความจําเปนตองขอแกไข 

องคการบริหารสวนจังหวัด  เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (โรงเรียนสวนกุหลาบ

วิทยาลัย  (จิรประวัติ) นครสวรรค) คาครุภัณฑ โดยมีหลักการและ

เหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
    การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป 

งบประมาณ พ.ศ. 2561   ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค) แผนงานการศึกษา 
งานระดับมัธยมศึกษา งบลงทุน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน หนา 193 
ลําดับที่ 2 ชุดรับแขก เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดรับแขกทําจากไมจริง 
จํานวน 1 ช ุด ๆ ละ 30,0๐๐ บาท เปนเงิน 30,0๐๐ บาท 
รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย    

เหตุผล 
  เนื่องจากกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (โรงเรียนสวนกุหลาบ 
  วิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค) ไดตรวจสอบรายละเอียดคําชี้แจง 
  ตามงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 แลว  
  ปรากฏวาขนาดของชุดรับแขกไมมีขายตามทองตลาดทําใหไม 
  สามารถจัดซื้อได พรอมทั้งเพิ่มโตะเคียง จํานวน 2 ตัว จึงขออนุมัติ 
  แกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
  พ.ศ. 2561 ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (โรงเรียน 
  สวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค) แผนงานการศึกษา  
  งานระดับมัธยมศึกษา งบลงทุน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน หนา  
  193 ลําดับที่ 2 ชุดรับแขก เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดรับแขกทําจาก 
  ไมจริง จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 30,0๐๐ บาท เปนเงิน 30,0๐๐ บาท  

 ซึ่งการแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงดังกลาวเปนการแกไขเปลี่ยนแปลง 
คาครุภัณฑ เปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น ตามขอ 29 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543  
ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้มาเพื่อขออนุมัติตอสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดนครสวรรค ในการแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ลงชื่อ) (นายไกรสิน  ศิลปาจารย) 
ปลัดองคการบริหาร สวนจังหวัดนครสวรรค ปฏิบัติหนาที่นายก
องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
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นางจิตรา   หมีทอง   - คะ มีสมาชิกทานใด ที่มีขอสงสัยและสอบถามในญัตติน้ีไหมคะ 

ประธานสภา อบจ.นว.   การแกไขเปลี่ยนแปลงคาครุภัณฑ ถาไมมีขอองคประชุมดวยคะ 

   เจาหนาที่ชวยนับองคประชุมดวยคะ องคประชุมครบนะคะ องคประชุม
ทั้งหมด 28  ทาน ตอไปจะขอมติที่ประชุมนะคะ ทานใดเห็นดวย กรุณา
ยกมือคะ ทานใดไมเห็นดวย กรุณายกมือคะ ไมมีนะคะ ขอผลคะแนน
ดวยคะ 

      สรุปผลการลงมติสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
      ในระเบียบวาระที่  7 

องคประชุม จํานวน   28 ทาน 

เห็นดวย  จํานวน    25    ทาน 

ไมเห็นดวย จํานวน      -      ทาน 

งดออกเสียง จํานวน      3    ทาน (ประธานฯ รองประธานฯ เลขาฯ) 

 

มติที่ประชุม    - ที่ประชุมมีมติอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกองการศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม (โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั (จิรประวัติ) นครสวรรค)  

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จํานวนเงิน  30,000.-บาท 

นางจิตรา   หมีทอง   -  ตอไปเปนระเบียบวารที่  8  ขอมอบใหทานรองประธานสภาฯ    

ประธานสภา  อบจ.นว.   คนที่  2 ดําเนินการตอคะ 

 

นายชํานาญ   เหลืองบํารุงรักษ  - ครับ ขอเขาสูระเบียบวาระที่ 8 นะครับ  

รองประธานสภา อบจ.นว. (คนที่ 2) 

ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภา อบจ.นว. 

 

ระเบียบวาระที่  8    ญัตติ  การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป 

งบประมาณ พ.ศ.2561  ของกองชาง คาครุภัณฑ ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร จํานวนเงิน  16,000.-บาท  ขอเชิญทานปฏิบัติหนาที่

นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ครับ 

 

นายไกรสิน  ศิลปาจารย   - ญัตติ นี้ขอมอบใหทาน พีระพงษ  วงษนิยม ผูอํานวยการกองกิจ 

ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหนาที่  การสภาฯ เปนผูอานรายละเอียด ครับ 

นายก อบจ.นว. 
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นายพีระพงษ   วงษนิยม   - เรียน  ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ผูอํานวยการกองกิจการสภา  ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค มีความจําเปนตองขอแกไข 

องคการบริหารสวนจังหวัด  เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 ของกองชาง คาครุภัณฑ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้   

หลักการ 
  การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป 
  งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกองชาง แผนงานเคหะและชุมชน  
  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน คาครุภัณฑ  
  ครุภัณฑคอมพิวเตอร หนา 257 ลําดับที่ 1 เครื่อง คอมพิวเตอร  
  สําหรับงานสํานักงาน เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  
  สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท  
  เปนเงิน 16,000 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย    

เหตุผล 
      เนื่องจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ไดออกเกณฑราคา 
      กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.  
      2561 เพื่อใหเปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน 
      ครุภัณฑคอมพิวเตอร จึงขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง 
      งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกองชาง  
      แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ 
      ชุมชน งบลงทุน คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร หนา 257 ลําดับที่  
      1 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ 
      เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสาํนักงาน จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ  
      16,000 บาท เปนเงิน 16,000 บาท ซึ่งการแกไขเปลี่ยนแปลงคํา 
      ชี้แจงดังกลาวเปนการแกไขเปลี่ยนแปลงคาครุภัณฑเปนอํานาจ 
      อนุมัติของสภาทองถิ่น ตามขอ 29 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
      วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541  
      และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543  ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้ 
      มาเพื่อขออนุมัติตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ในการ 
      แกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

    พ.ศ. 2561  (ลงชื่อ)  (นายไกรสิน  ศิลปาจารย)  ปลัดองคการบริหาร  
    สวนจังหวัดนครสวรรค ปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

     นครสวรรค 
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นายชํานาญ    เหลืองบํารุงรักษ  - ครับ ตามที่ทานปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

รองประธานสภา อบจ.นว. (คนที่ 2)  นครสวรรค ไดเสนอญัตติระเบียบวาระการประชุมที่ 8  

ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภา อบจ.นว.แลวนั้น มีสมาชิกทานใดสงสัยจะอภิปรายไหมครับ เชิญครับ ไมมีนะครับ 

เจาหนาที่ชวยนับองคประชุมดวยครับ องคประชุมครบนะครับ องค

ประชุมทั้งหมด  26  ทาน ตอไปจะขอมติที่ประชุมนะครับ ทานใดเห็น

ดวย กรุณายกมือครับ ทานใดไมเห็นดวย กรุณายกมือครับ ไมมีนะครับ ขอ

ผลคะแนนดวยครับ 

      สรุปผลการลงมติสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
      ในระเบียบวาระที่  8 

องคประชุม จํานวน   26 ทาน 

เห็นดวย  จํานวน    24    ทาน 

ไมเห็นดวย จํานวน      -      ทาน 

งดออกเสียง จํานวน       2    ทาน  (ประธานฯ กับ เลขาฯ) 

 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  ของกองชาง  คาครุภัณฑ ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร จํานวนเงิน  16,000.-บาท   

   

นายชํานาญ    เหลืองบํารุงรักษ  -  ตอไปเปนระเบียบวารที่  9   

รองประธานสภา อบจ.นว. (คนที่ 2) 

ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภา อบจ.นว. 

 

ระเบียบวาระที่ 9    - ญัตติ  การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561  ของกองพัสดุและทรัพยสิน  

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จํานวนเงิน 22,500.-บาท   

ขอเรียนเชิญทานปฏิบัติหนาที่นายก ครับ 

 

นายไกรสิน   ศิลปาจารย   - ญัตตินี้ขอมอบใหนายพีระพงษ ผูอํานวยการกองกิจการสภาฯ 

ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหนาที่   อานรายละเอียด ครับ 

นายก อบจ.นว. 
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นายพีระพงษ   วงษนิยม   - เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ผูอํานวยการกองกิจการสภา  ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค มีความจําเปนตองขอแกไข 

องคการบริหารสวนจังหวัด เปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2561  ของกองพัสดุและทรัพยสิน คาครุภัณฑ โดยมีหลักการและ

เหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป 
งบประมาณพ.ศ. 2561   ของกองพสัดุและทรัพยสิน แผนงาน 
บรหิารงานทั่วไปงานบริหารงานคลัง งบลงทุน คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน หนา 159 ลําดับที่ 1 เกาอี้ แบบพนักพิงสูง เพื่อจายเปน 
คาจัดซื้อเกาอี้แบบพนักพงิสูง จํานวน 5 ตัวๆ ละ 4,500 บาท รวม
เปนเงิน 22,500 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย    

เหตุผล 
    เนื่องจากกองพัสดุและทรัพยสิน ไดตรวจสอบรายละเอียดคําชี้แจงตาม 

  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 แลว ปรากฏ 
  วาคุณลักษณะของเกาอี้ แบบพนักพิงสูง มีขนาดสูงและใหญไม 
  เหมาะสมกับการใชงาน จึงขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง 
  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกองพัสดุ 
  และทรัพยสิน แผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานคลัง งบลงทนุ  
  คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน หนา 159 ลําดับที่ 1 เกาอี้ แบบพนัก 

พิงสูง เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้แบบพนักพิงสูงจํานวน 5  ตัว ตัวละ 
4,500 บาท รวมเปนเงิน  22,500 บาท ซึ่งการแกไขเปลี่ยนแปลง 

  คําชี้แจงดังกลาว เปนการแกไขเปลี่ยนแปลงคาครุภัณฑ เปนอํานาจ 
 อนุมัติของสภาทองถิ่น ตามขอ 29 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย 
 วิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541  
 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ดังนั้น จึงเสนอญัตติ 
 นี้มาเพื่อขออนุมัติตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  

   ในการแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป 
   งบประมาณ พ.ศ. 2561  (ลงชื่อ) (นายไกรสิน  ศิลปาจารย)   
   ปลัดองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค ปฏิบัติหนาที่นายกองคการ 
   บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

 
 
นายชํานาญ   เหลืองบํารุงรักษ  - ครับ ตามที่ปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
รองประธานสภา อบจ.นว. (คนที่ 2) ไดเสนอญัตติในระเบียบวาระการประชุมที่ 9 แลวนั้น ไมทราบวามี

ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภา อบจ.นว. ทานสมาชิกทานใดสงสัยจะอภิปรายไหมครับ เชิญครับ ทานชุติมา 
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นางสาวชุติมา  เสรีรัฐ   - เรียน  ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  
ส.อบจ.นว. อ.ลาดยาว โครงการรายละเอียดแนบทาย ไมทราบวาถูกตองใชไหมคะ คือ เดิมเปน

เกาอี้พนักพิงสูง และเปลี่ยนใหมเปนเกาอี้พนักพิงต่ําจํานวนเงิน 
17,900.-บาท เพื่อจายเปนคาพนักพิงต่ํา ยอดวงเงินก็ลดลงถือวา
ถูกตองนะคะ ขอบคุณคะ 
 
  

นายชํานาญ   เหลืองบํารุงรักษ  - ครับ มีทานอื่นอีกไหมครับ  ถาไมมีขอองคประชุมดวยครับ 
รองประธานสภา อบจ.นว. (คนที่ 2 ) องคประชุมครบนะครับ องคประชุมทั้งหมด  26  ทาน ตอไปจะขอมต ิ

ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภา อบจ.นว.    ที่ประชุมนะครับ ทานใดเห็นดวย กรุณายกมือครับ ทานใดไมเห็นดวย 

กรุณายกมือครับ ไมมีนะครับ ขอผลคะแนนดวยครับ 

      สรุปผลการลงมติสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
      ในระเบียบวาระที่  9 

องคประชุม จํานวน   26 ทาน 

เห็นดวย  จํานวน    24    ทาน 

ไมเห็นดวย จํานวน      -      ทาน 

งดออกเสียง จํานวน       2    ทาน  (ประธานฯ กับ เลขาฯ) 

 
มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ของกองพัสดุและทรัพยสิน 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จํานวนเงิน 22,500.-บาท   

 

นายชํานาญ    เหลืองบํารุงรักษ - ตอไปขอเขาสูระเบียบวาระที่ 10 

รองประธานสภา อบจ. นว. (คนที่ 2) 

ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภา อบจ.นว. 

 

ระเบียบวาระที่ 10 - ญัตติ การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายเฉพาะ

การ กิจการพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2561 คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว 

จํานวนเงิน 52,000.-บาท ขอเชิญทานปฏิบัติหนาที่นายกฯ ครับ 

 

นายไกรสิน  ศิลปาจารย   - ญัตตินี้มอบให ผูอํานวยการกองแผนฯ ครับ คุณบุณยวีร  ชาติวัลลภ 

ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหนาที่  เปนผูอานรายละเอียด ครับ 

นายก อบจ.นว. 
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นางบุณยวีร    ชาติวัลลภ   - คะ เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค มีความจําเปนตองขอแกไข 

เปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายเฉพาะการ กิจการพัฒนา 

บึงบอระเพ็ด  จังหวัดนครสวรรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  

คาครุภัณฑ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้   

หลักการ 
      การแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายเฉพาะการ กิจการ 
      พัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค ประจําปงบประมาณ  

    พ.ศ. 2561 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการ 
   วางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว งบลงทุน คาครุภัณฑ ครุภัณฑ 
   งานบานงานครัวหนา 386 ลําดับที่ 4 เครื่องทําน้ํารอน-น้ําเย็น  

  แบบตอทอ ขนาด ๒ กอก เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องทําน้ํารอน-น้ํา 
เย็น แบบตอทอ ขนาด ๒ กอก จํานวน ๒ เครื่องๆ ละ ๒๖,๐๐๐ บาท
รวมเปนเงิน ๕๒,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย    

เหตุผล 

เนื่องจากกองกิจการพาณิชย ไดตรวจสอบรายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณ 
    รายจายเฉพาะการ กิจการพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 
    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 แลว ปรากฏวารายละเอียด 
    คุณลักษณะเครื่องทําน้ํารอน-น้ําเย็น แบบตอทอ น้ําที่ใชจะตองมี 

  แรงดันเพียงพอ เครื่องจึงจะสามารถทํางานได  ซึ่งระบบผลิต 
  น้ําประปาภายในบึงบอระเพ็ด ยังไมคงที่ จึงไมสามารถใชงานกับเครื่อง 
  ดังกลาวไดในปจจุบัน จึงขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคําช้ีแจง 
  งบประมาณรายจายเฉพาะการ กิจการพัฒนาบึงบอระเพ็ด 

      จังหวัดนครสวรรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 แผนงาน 
      การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการงานวิชาการวางแผน 
      และสงเสริมการทองเที่ยว งบลงทุน คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว 
      หนา 386 ลําดับที่ 4 เครื่องทําน้ํารอน-น้ําเย็น แบบตอทอขนาด ๒ กอก 
      จํานวน ๕๒,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องทําน้ํารอน-น้ําเย็น 
      แบบตอทอ ขนาด ๒ กอก จํานวน ๒ เครื่องๆ ละ ๒๖,๐๐๐ บาท 
      รวมเปนเงิน ๕๒,๐๐๐ บาท ซึ่งการแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงดังกลาว 
      เปนการแกไขเปลี่ยนแปลงคาครุภัณฑ เปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น 
      ตามขอ 29 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณ 
      ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง 
      (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้มาเพื่อขออนุมัติตอ 
      สภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ในการแกไขเปลี่ยนแปลง 
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      คําชี้แจงงบประมาณรายจายเฉพาะการ กิจการพัฒนาบึงบอระเพ็ด 
      จังหวัดนครสวรรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ลงชื่อ)  

    (นายไกรสิน  ศิลปาจารย)  ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 
    นครสวรรค ปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

 

นายชํานาญ   เหลืองบํารุงรักษ  - ครับ ตามที่ปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

รองประธานสภา อบจ.นว. (คนที่ 2 ) ไดเสนอญัตติในเรื่องการแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย 

ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภา อบจ.นว.    เฉพาะการ กิจการพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค ประจําป 

งบประมาณ พ.ศ.2561 คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว 

จํานวนเงิน 52,000.-บาท  ไมทราบวามีสมาชิกทานใดจะอภิปราย

ไหมครับ ไมมีนะครับ เจาหนาที่ชวยนับองคประชุมดวยครับองคประชุม

ครบนะครับ องคประชุมทั้งหมด  27  ทาน ตอไปจะขอมติที่ประชุมนะ

ครับ ทานใดเห็นดวย กรุณายกมือครับ ทานใดไมเห็นดวย กรุณายกมือครับ 

ไมมีนะครับ ขอผลคะแนนดวยครับ 

      สรุปผลการลงมติสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
      ในระเบียบวาระที่  10 

องคประชุม จํานวน   27 ทาน 

เห็นดวย  จํานวน    25    ทาน 

ไมเห็นดวย จํานวน      -      ทาน 

งดออกเสียง จํานวน       2    ทาน  (ประธานฯ กับ เลขาฯ) 

 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติอนุมัติ แกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย

เฉพาะการ กิจการพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2561  คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว จํานวน

เงิน 52,000.-บาท 

 

นายชํานาญ   เหลืองบํารุงรักษ  - ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 11  

รองประธานสภา อบจ.นว. (คนที่ 2 )  

ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภา อบจ.นว.     

 

ระเบียบวาระที่ 11   - ญัตติ การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป 

งบประมาณ พ.ศ.2561 ของกองชาง คาครุภัณฑ ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร จํานวนเงิน 42,000.-บาท เชิญทานปฏิบัติหนาที่

นายกฯ ครับ 
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นายไกรสิน   ศิลปาจารย   - เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหนาที่  ขอมอบให ผูอํานวยการกองแผนฯ ครับ คุณบุณยวีร  ชาติวัลลภ 

นายก อบจ.นว.    เปนผูอานรายละเอียดนี้ครับ 

 

นางบุณยวีร   ชาติวัลลภ   - เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค มีความจําเปนตองขอแกไข

เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2561 ของกองชาง คาครุภัณฑ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้   

หลักการ 
    การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป 
    งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน คาครุภัณฑ  
      ครุภัณฑคอมพิวเตอรหนา 258 ลําดับที่ 2 เครื่องคอมพิวเตอร 

     โนตบุก สําหรับงานประมวลผลเพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่อง 
    คอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ  
    21,000 บาท รวมเปนเงิน 42,000 บาท รายละเอียดตาม 
    เอกสารแนบทาย    

เหตุผล 
    เนื่องจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ไดออกเกณฑ 

  ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรประจําป  
  พ.ศ. 2561 เพื่อใหเปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ 
  พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร จึงขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง 

    งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกองชาง 
    แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ 
    ชุมชนงบลงทุน คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร หนา 258 ลําดับ 
    ที่ 2 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล เพื่อจายเปน 
    คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล จํานวน  
    2 เครื่อง ๆ ละ  21,000 บาท  รวมเปนเงิน 42,000 บาท ซึ่งการ 
    แกไขเปลี่ยนแปลง  คําชี้แจงดังกลาวเปนการแกไขเปลี่ยนแปลง 
    คาครุภัณฑ  เปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น ตามขอ 29 ระเบียบ 
    กระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง 
    สวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)  

  พ.ศ. 2543 ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้มาเพื่อขออนุมัติตอสภาองคการ 
  บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ในการแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง 
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งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ลงชื่อ)  

    (นายไกรสิน  ศิลปาจารย)  ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 
    นครสวรรค ปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

 
นายชํานาญ   เหลืองบํารุงรักษ  - ครับ ตามที่ทานปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

รองประธานสภา อบจ.นว. (คนที่ 2 ) นครสวรรค ไดเสนอญัตติ เรื ่องการแกไขเปลี ่ยนแปลงคําชี้แจง

ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภา อบจ.นว.    งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ของกองชาง  

คาครุภัณฑ ฯ  ไมทราบวามีสมาชิกทานใดจะอภิปรายไหมครบั ไมมีนะ

ครับ เจาหนาที่ชวยนับองคประชุมดวยครับ องคประชุมครบนะครับ 

องคประชุมทั้งหมด  27  ทาน ตอไปจะขอมติที่ประชุมนะครับ ทานใด

เห็นดวย กรุณายกมือครับ ทานใดไมเห็นดวย กรุณายกมือครับ ไมมีนะครับ 

ขอผลคะแนนดวยครับ 

      สรุปผลการลงมติสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
      ในระเบียบวาระที่  11 

องคประชุม จํานวน   27 ทาน 

เห็นดวย  จํานวน    25    ทาน 

ไมเห็นดวย จํานวน      -      ทาน 

งดออกเสียง จํานวน       2    ทาน  (ประธานฯ กับ เลขาฯ) 

 
มติที่ประชุม   - ที่ประชุมมีมติอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ของกองชาง คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร จํานวนเงิน  42,000.-บาท 

 
นายชํานาญ     เหลืองบํารุงรักษ  - ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 12  
รองประธานสภา อบจ.นว. (คนที่ 2 ) 
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภา อบจ.นว. 
 
ระเบียบวาระที่ 12  - ญัตติ  การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ของกองชาง คาที่ดินและ
สิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค จํานวน 3  รายการ รวม
เปนเงิน 11,668,000.-บาท เชิญทานปฏิบัติหนาที่นายกฯ ครับ 

 
นายไกรสิน   ศิลปาจารย   - ญัตตินี้ขอมอบให ผูอํานวยการกองแผนฯ ครับ เปนผูอานรายละเอียด 

ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหนาที่  
นายก อบจ.นว. 
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นางบุณยวีร    ชาติวัลลภ - เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ  ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค มีความจําเปนตองขอแกไข

เปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2561  ของกองชาง คาที่ดินและสิ่งกอสราง โดยมีหลักการและ
เหตุผล ดังนี้   

หลักการ 
    การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป 
    งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกองชาง แผนงานเคหะและชุมชน 
    งานไฟฟาถนน งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสราง          
    สิ่งสาธารณูปโภคจํานวน 3 รายการ ดังนี้ 

  1. หนา 283 ลําดับที่ 56 ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟลต 
ติกคอนกรีต ทางหลวงทองถิ่น รหัสสายทาง นว.ถ. 1 - 0047  ทล 

3420 บานโพธิ์ประสาท – บานสําโรงชัย ตําบลโพธิ์ประสาท เชื่อมตอ 
ตําบลสําโรงชัยอําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค จํานวน  2,792,000 บาท  

      2. หนา 284 ลําดับที่ 59 ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟลต 
    ติกคอนกรีต ทางหลวงทองถิ่น รหัสสายทาง นว.ถ. 1 – 0077  
    บานหวยน้ําหอม – บานปางงู – ปางสวรรค ตําบลหวยน้ําหอม อําเภอ 
    ลาดยาว เชื่อมตอ ตําบลปางสวรรค อําเภอชุมตาบง จังหวัด 
    นครสวรรค จํานวน 4,188,000 บาท  

  3. หนา 285 ลําดับที่ 60 ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟลต 
  ติกคอนกรีต ทางหลวงทองถิ่น รหัสสายทาง นว.ถ. 1 - 0107 บาน 
  ปากดง – บานอุดมพัฒนา ตําบลทุงทอง เชื่อมตอ ตําบลวังบอ อําเภอ 
  หนองบัว จังหวัดนครสวรรค จํานวน 4,688,000 บาท รายละเอียด 
  ตามเอกสารแนบทาย    

เหตุผล 

เนื่องจากรัฐบาลไดมีนโยบายชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกยางพารา 
    เพื่อเปนการแกไขปญหายางพาราตกต่ํา รวมทั้งใหสวนราชการ/ 
    หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ สํารวจความตองการและพิจารณา 
    จัดทําโครงการหรือกิจกรรมที่มีสวนผสมของยางพารา กรมสงเสริม 
    การปกครองทองถิ่นพิจารณาแลว เพื่อใหการสนับสนุนนโยบายเรงดวน 
    ของรัฐบาลในการชวยเหลือเกษตรกรดังกลาว เปนไปอยางชัดเจน 
    และเปนรูปธรรม จึงขอใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําโครงการ 
    กอสราง/ปรับปรุงถนนที่มีสวนผสมของยางพาราหรือสิ่งกอสรางอื่น ๆ 
    ที่ใชยางพาราเปนลําดับแรกอยางนอย 1 โครงการ ซึ่งกองชาง 
    ไดตรวจสอบโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 

  งบประมาณ พ.ศ. 2561 ปรากฏวาไมมีโครงการที่ใชยางพาราเปน 
  สวนผสมในการดําเนินโครงการ จึงพิจารณาดําเนินการตามหนังสือ 

      กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นในกรณีที่ 1 และเพื่อใหเปนไปตาม 
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      นโยบายรัฐบาล จึงขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ 
      รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกองชาง แผนงานเคหะ 
      และชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสราง 
      สิ่งสาธารณูปโภค จํานวน 3 รายการ รวมเปนเงิน 11,668,000 บาท 
      ซึ่งการแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงดังกลาวเปนการแกไขเปลี่ยนแปลง 

    คาที่ดินและสิ่งกอสรางเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น ตามขอ  
    29 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร 

      ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)  
      พ.ศ. 2543 ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้มาเพื่อขออนุมัติตอสภาองคการ 

บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ในการแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง 

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  (ลงชื่อ)  
    (นายไกรสิน  ศิลปาจารย)  ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 
    นครสวรรค ปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

 
นายชํานาญ   เหลืองบํารุงรักษ  - ครับ ตามที่ทานปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
รองประธานสภา อบจ.นว. (คนที่ 2 )  นครสวรรค ไดเสนอญัตติ  เรื่อง การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง 
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภา อบจ.นว.     งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561  ของกองชาง  

คาที่ดินและสิ่งกอสราง ไมทราบวามีสมาชิกทานใดจะอภิปรายไหมครับ 

ไมมีนะครับ เจาหนาที่ชวยนับองคประชุมดวยครับ องคประชุมครบนะ

ครับ องคประชุมทั้งหมด  23  ทาน ตอไปจะขอมติที่ประชุมนะครับ 

ทานใดเห็นดวย กรุณายกมือครับ ทานใดไมเห็นดวย กรุณายกมือครับ ไมมี

นะครับ ขอผลคะแนนดวยครับ 

      สรุปผลการลงมติสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
      ในระเบียบวาระที่  12 

องคประชุม จํานวน   23 ทาน 

เห็นดวย  จํานวน    21    ทาน 

ไมเห็นดวย จํานวน      -      ทาน 

งดออกเสียง จํานวน       2    ทาน  (ประธานฯ กับ เลขาฯ) 

 
มติที่ประชุม  - ที่ประชุมมีมติอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย 
  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2561  ของกองชาง คาที่ดินและสิ่งกอสราง  

คากอสรางสิง่สาธารณปูโภค จํานวน  3 รายการ รวมเปนเงนิ  
11,668,000.-บาท 

นายชํานาญ   เหลืองบํารุงรักษ  - ตอไปเขาสูระเบียบวาระที่  13   
รองประธานสภา อบจ.นว. (คนที่ 2 ) 
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภา อบจ.นว.     
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ระเบียบวาระที่  13  - ญัตติ  การโอนงบประมาณรายจายรายการที่ไดรับอนุมัติใหกันเงิน 

กรณียังมิไดกอหน้ีผูกพัน งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2560 ของกองชาง คาที่ดิน และสิ่งกอสราง ไปตั้งจายเปน
รายการใหม  ขอเรียนเชิญทานปฏิบัติหนาที่นายกฯ  ครับ 

 
นายไกรสิน  ศิลปาจารย  - เรียน  ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหนาที่   ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค มีความจําเปนตองขอโอน
นายก อบจ.นว.  งบประมาณรายจายรายการที่ไดรับอนมุัติใหกันเงิน กรณียังมไิดกอหนี้ 
  ผูกพัน งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกองชาง 

คาที่ดินและสิ่งกอสราง ไปตั้งจายเปนรายการใหม โดยมหีลักการ

และเหตุผล ดังนี ้

หลักการ 

ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายรายการที่ไดรับอนุมัติใหกันเงิน 

กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 ของกองชาง แผนงานการเกษตร งานอนุรักษแหลงน้ําและ

ปาไม งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 

หนา 245 ลําดับที่ 19 ขุดลอกคลองพรอมกอสรางฝายน้ําลน 

หมูที่ 9 ตําบลโคกเดื่อ อําเภอไพศาลี เชื่อมตอ ตําบลดอนคา อําเภอ

ทาตะโก จังหวัดนครสวรรค จํานวน 2,100,000 บาท ไปตั้ง

จายเปนรายการใหม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน  

งบลงทุน คาที่ดินและสิง่กอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณปูโภค ปรบัปรงุ

ถนนผิวจราจรหนิคลุก รหัสทางหลวงทองถิ่น นว.ถ. 1 – 0048 

บานเขาใหญ – บานหนองสะแกยาว ตําบลนาขอม เชื่อมตอ ตําบล

วังขอย อําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค จํานวน  2,100,000 บาท 

รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย 

เหตุผล 
เนื่องจากไดรับแจงจากองคการบริหารสวนตําบลโคกเดื่อวาโครงการ 

    ขุดลอกคลองพรอมกอสรางฝายน้ําลน หมูที่ 9 ตําบลโคกเดื่อ อําเภอ 
ไพศาลี  เชื่อมตอ ตําบลดอนคา อําเภอทาตะโก จังหวัดนครสวรรค 

    จะตองมีการขุดลอกขยายคันคลอง และนําดินที่ขุดลอกปรับแตงวางบน 
    คันคลอง ซึ่งคันคลองดังกลาวองคการบริหารสวนตําบลดอนคาได 

ดําเนินการลงหินคลุกบดอัดแนนเพื่อใชในการสัญจรไปมา ถาหากมี 
การขุดลอกคลองและมีการนําดินที่ขุดลอกมาวางคันคลองจะทําให 
ราษฎรในพื้นที่ไดรับความเดือดรอนในการสัญจรไปมาและขนถาย 
พืชผลทางการเกษตร จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายรายการที่ 
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ไดรับอนุมัติใหกันเงิน กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจาย 
ประจําป งบประมาณ พ .ศ .  2560 ของกองชาง  แผนงาน
การเกษตร งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม งบลงทุน คาที่ดินและ
สิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค หนา 245 ลําดับที่ 19 ขุด
ลอกคลองพรอมกอสรางฝายน้ําลน หมูที่ 9 ตําบลโคกเดื่อ อําเภอไพศาลี 
เชื่อมตอ ตําบลดอนคา อําเภอทาตะโก จังหวัดนครสวรรค จํานวน 
2,100,000 บาท ไปตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟาถนน งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก รหัสทางหลวงทองถิ่น 
นว.ถ. 1 – 0048 บานเขาใหญ – บานหนองสะแกยาว ตําบลนาขอม 
เชื่อมตอ ตําบลวังขอย อําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค จํานวน 
2,100,000 บาท ซึ่งการโอนงบประมาณรายจายดังกลาวเปนการ
โอนงบประมาณคาที่ดินและสิ่งกอสรางไปตั้งจายเปนรายการใหม 
เ ป น อํ า น า จ อ น ุม ัต ิข อ ง ส ภ า ท อ ง ถิ ่น  ตามขอ  31 ระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543  
ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้มาเพื่อขออนุมัติตอสภาองคการบริหารสวน 
จังหวัดนครสวรรค ในการโอนงบประมาณรายจายรายการที่ไดรับ 
อนุมัติใหกันเงิน กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจายประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2560  (ลงชื่อ)  (นายไกรสิน  ศิลปาจารย)  
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ปฏิบัติหนาที่นายก
องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
 

นายชํานาญ   เหลืองบํารุงรักษ  - ครับ ตามที่ทานปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

รองประธานสภา อบจ.นว. (คนที่ 2 ) นครสวรรค ไดเสนอญัตติ  เรื่อง  การโอนงบประมาณรายจาย 
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภา อบจ.นว.    รายการที่ไดรับอนุมัติใหกันเงิน  กรณียังมิไดกอหนีผู้กพัน งบประมาณ 

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560  ของกองชาง คาที่ดินและ

สิ่งกอสราง ไปตั้งจายเปนรายการใหม ไมทราบมีสมาชิกทานใด

จะอภิปรายไหมครับ  ไมมีนะครับ เจาหนาที่ชวยนับองคประชุมดวย

ครับ องคประชุมครบนะครับ องคประชุมทั้งหมด  26  ทาน ตอไปจะ

ขอมติที่ประชุมนะครับ ทานใดเห็นดวย กรุณายกมือครับ ทานใดไมเห็น

ดวย กรุณายกมือครับ ไมมีนะครับ ขอผลคะแนนดวยครับ 

 
       
 
 
 
 



- 31 -      
      สรุปผลการลงมติสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
      ในระเบียบวาระที่  13 

องคประชุม จํานวน   26 ทาน 

เห็นดวย  จํานวน    24    ทาน 

ไมเห็นดวย จํานวน      -      ทาน 

งดออกเสียง จํานวน       2    ทาน  (ประธานฯ กับ เลขาฯ) 

มติที่ประชุม    - ที่ประชุมมีมติอนุมัติ การโอนงบประมาณรายจายรายการที่ไดรับอนุมัติ 

ใหกันเงิน กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2560 ของกองชาง คาที่ดินและสิ่งกอสราง ไปตั้ง

จายเปนรายการใหม คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่ง

สาธารณูปโภค จาํนวนเงิน  2,100,000.-บาท 

นายชํานาญ   เหลืองบํารุงรักษ  - ตอไปเขาสูระเบียบวาระที่  14  

รองประธานสภา อบจ.นว. (คนที่ 2 ) 

ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภา อบจ.นว.     

ระเบียบวาระที่  14    - ญัตติ  การโอนงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 

  2561  ของกองสงเสริมคุณภาพชีวิต  ไปตั้งจายเปนรายการ 

ใหมคาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวนเงิน  17,000.-บาท   

ขอเรียนเชิญทานปฏิบัตหินาที่นายกฯ ครับ 

 

นายไกรสิน   ศิลปาจารย    - เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหนาที่  ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค มีความจําเปน 

นายก อบจ.นว.    ตองขอโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ของกองสงเสริมคุณภาพชีวิต คาตอบแทน ไปตั้งจายเปนรายการ 

ใหม  คาครุภัณฑ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

     ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ของกองสงเสริมคุณภาพชีวิต แผนงานสังคมสงเคราะห งานบริหาร 
ทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห งบดําเนินงาน คาตอบแทน หนา 225  
ลําดับที่ 1 คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน  
17,000 บาท ไปตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานสังคมสงเคราะห  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห งบลงทุน คาครุภัณฑ  
ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร หรือ 
ชนิด LED สี เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction ชนิด 
เลเซอร หรือชนิด LED สี จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท  
เปนเงิน 17,000 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย 
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เหตุผล 
เนื่องจากกองสงเสริมคุณภาพชีวิตมีความจําเปนตองจัดซื้อครุภัณฑ 
ดังกลาวเพื่อใชในงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (E-Document)  
และระบบแฟมงานสารบรรณ (Office File System) จึงขออนุมัติโอน 
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกอง 
สงเสริมคุณภาพชีวิต แผนงานสังคมสงเคราะห งานบริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห งบดําเนินงาน คาตอบแทน หนา 225 ลําดับ 
ที่ 1 คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน  
17,000 บาท ไปตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานสังคมสงเคราะห  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห งบลงทุน คาครุภัณฑ  
ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร หรือ 
ชนิด LED สี เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction ชนิด 
เลเซอร หรือชนิด LED สี จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท  
เปนเงิน 17,000 บาท ตามรายละเอียดประกอบญัตติที่เสนอมาพรอม
นี้ ซึ่งการโอนงบประมาณรายจายดังกลาวเปนการโอนงบประมาณไปตั้ง 
จายเปนรายการใหมคาครุภัณฑ เปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น ตาม 
ขอ 27 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณของ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้มาเพื่อขออนุมัติตอสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ในการโอนงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  (ลงชื่อ) (นายไกรสิน  ศิลปาจารย)   
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ปฏิบัติหนาที่นายก
องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

 

นายชํานาญ   เหลืองบํารุงรักษ  - ครับ ตามที่ทานปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

รองประธานสภา อบจ.นว. (คนที่ 2 ) นครสวรรค ไดเสนอญัตติ  เรื่อง  การโอนงบประมาณรายจาย

ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภา อบจ.นว.    ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ของกองสงเสริมคุณภาพชีวิต  

 ไปตั้งจายเปนรายการใหม คาครุภัณฑ ไมทราบมีสมาชิกทานใดจะ
อภิปรายไหมครับ  ไมมีนะครับ เจาหนาที่ชวยนับองคประชุมดวยครับ 
องคประชุมครบนะครับ องคประชุมทั้งหมด  26  ทาน ตอไปจะขอมติ
ที่ประชุมนะครับ ทานใดเห็นดวย กรุณายกมือครับ ทานใดไมเห็นดวย 
กรุณายกมือครับ ไมมีนะครับ ขอผลคะแนนดวยครับ 

      สรุปผลการลงมติสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
      ในระเบียบวาระที่  14 

องคประชุม จํานวน   26 ทาน 

เห็นดวย  จํานวน    24    ทาน 

ไมเห็นดวย จํานวน      -      ทาน 

งดออกเสียง จํานวน       2    ทาน  (ประธานฯ กับ เลขาฯ) 



- 33 - 

มติที่ประชุม  - ที่ประชุมมีมตอินุมัติ การโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2561  ของกองสงเสริมคุณภาพชีวิต ไปตั้งจายเปนรายการใหม 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวนเงิน 17,000.-บาท 

นายชํานาญ   เหลืองบํารุงรักษ  - ตอไปเขาสูระเบียบวาระที่  15  

รองประธานสภา อบจ.นว. (คนที่ 2 ) 

ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภา อบจ.นว.     

ระเบียบวาระที่ 15   - ญัตติ  การโอนงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ.

2561 ของสาํนักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ไปตั้งจายเปน

รายการใหม ท่ีหนวยงานตรวจสอบภายใน คาครุภัณฑ ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร จํานวนเงิน  17,000.-บาท ขอเรียนเชญิทานปฏิบัติหนาที่

นายกฯ ครับ 

นายไกรสิน   ศิลปาจารย  - เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหนาที่  ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค มีความจําเปนตองขอ 

นายก อบจ.นว.  โอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสาํนักปลัด 

     องคการบริหารสวนจังหวัด คาใชสอย ไปตั้งจายเปนรายการใหม

     ที่หนวยตรวจสอบภายใน คาครุภัณฑ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
    ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ของสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด แผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารทั่วไป งบดําเนินงาน คาใชสอย หนา 121 ลําดับที่ 1 รายจาย
เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 17,000 บาท ไปตั้งจายเปน
รายการใหม ที่หนวยตรวจสอบภายใน แผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารงานคลัง งบลงทุน คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ 
Multifunction ชนิดเลเซอร หรือชนิด LED สี เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ
เครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร หรือชนิด LED สี จํานวน 1 
เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท เปนเงิน 17,000 บาท รายละเอียดตาม
เอกสารแนบทาย 

เหตุผล 
เนื่องจากหนวยตรวจสอบภายในมีความจําเปนตองจัดซื้อครุภัณฑ
ดังกลาวเพื่อใชในงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (E-Document) 
และระบบแฟมงานสารบรรณ (Office File System) จึงขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสํานักปลัด
องคการบริหารสวนจังหวัด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป งบดําเนินงาน คาใชสอย หนา 121 ลําดับที่ 1 รายจาย 
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เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 17,000 บาท ไปตั้งจายเปน
รายการใหม ที่หนวยตรวจสอบภายใน แผนงานบริหารงานทั่วไป งาน 
บริหารงานคลัง งบลงทุน คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ 
Multifunction ชนิดเลเซอร หรือชนิด LED สี เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ
เครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร หรือชนิด LED สี จํานวน 1 
เครื่ อง  ๆ ละ 17 ,000 บาท  เปนเ งิน 17,000 บาท ตาม
รายละเอียดประกอบญัตติที่เสนอมาพรอมนี้ ซึ่งการโอนงบประมาณ
รายจายดังกลาวเปนการโอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม 
คาครุภัณฑ เปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น ตามขอ 27 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543  
ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้มาเพื่อขออนุมัติตอสภาองคการบริหารสวน 
จังหวัดนครสวรรค ในการโอนงบประมาณรายจายประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ. 2561  (ลงชื่อ)  (นายไกรสิน  ศิลปาจารย)  
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ปฏิบัติหนาที่นายก
องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

  

นายชํานาญ   เหลืองบํารุงรักษ  - ครับ ตามที่ทานปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

รองประธานสภา อบจ.นว. (คนที่ 2 ) นครสวรรค ไดเสนอญัตติ  เรื่อง  การโอนงบประมาณรายจาย 
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภา อบจ.นว.    ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสํานักปลัดองคการบรหิารสวน

จังหวัด ไปตั้งจายเปนรายการใหม ทีห่นวยตรวจสอบภายในคาครุภัณฑ 

ไมทราบมีสมาชิกทานใดจะอภิปรายไหมครับ ไมมีนะครับ เจาหนาที่
ชวยนับองคประชุมดวยครับ องคประชุมครบนะครับ องคประชุม
ทั้งหมด  25  ทาน ตอไปจะขอมติที่ประชุมนะครับ ทานใดเห็นดวย 
กรุณายกมือครับ ทานใดไมเห็นดวย กรุณายกมือครับ ไมมีนะครับ ขอผล
คะแนนดวยครับ 

      สรุปผลการลงมติสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
      ในระเบียบวาระที่  15 

องคประชุม จํานวน   25 ทาน 

เห็นดวย  จํานวน    23    ทาน 

ไมเห็นดวย จํานวน      -      ทาน 

งดออกเสียง จํานวน       2    ทาน  (ประธานฯ กับ เลขาฯ) 
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มติที่ประชุม   - ที่ประชุมมีมติอนมุัติการโอนงบประมาณรายจายประจําป 

   งบประมาณ พ.ศ.2561 ของสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 

ไปตั้งจายเปนรายการใหม ที่หนวยตรวจสอบภายในคาครุภัณฑ 

ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวนเงิน  17,000.-บาท 

นายชํานาญ   เหลืองบํารุงรักษ  - ตอไปเขาสูระเบียบวาระที่  16  

รองประธานสภา อบจ.นว. (คนที่ 2 ) 

ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภา อบจ.นว.     

ระเบียบวาระที่ 16    - ญัตติ  การโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

   ของกองคลัง ไปตั้งจายเปนรายการใหม คาครุภัณฑ จํานวน  5  รายการ  

   รวมเปนเงิน  119,300.-บาท  ขอเรียนเชิญทานปฏิบัติหนาที่นายกฯ ครับ 

 

นายไกรสิน    ศิลปาจารย     - เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหนาที่  รายละเอียดญัตตินี้ขอมอบให ผูอํานวยการกองกิจการสภาฯ   

นายก อบจ.นว.   เปนผูอานรายละเอียดครับ  

 

นายพีระพงษ    วงษนิยม  - เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ผูอํานวยการกองกิจการสภา  ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค มีความจําเปนตองขอโอน 

   งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  ของกองคลัง 

   งบกลาง ไปตั้งจายเปนรายการใหม คาครุภัณฑ โดยมีหลักการและ 

เหตุผล ดังนี้ 
      หลักการ 

ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ของกองคลัง แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง หนา 325  
ลําดับที่ 1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 119,300 บาท  
ไปตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานบริหารงานทั่วไป งาน 
บริหารงานคลัง งบลงทุน คาครุภัณฑ จํานวน 5 รายการ รวมเปน 
เงิน 119,300 บาท ดังนี้ 
ครุภัณฑสํานักงาน 
1. ตูเหล็กรางเลื่อน แบบมือผลัก ชนิด 6 ตู เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็ก
รางเลื่อน แบบมือผลัก ชนิด 6 ตู จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 75,000 บาท 
เปนเงิน 75,000 บาท  
ครุภัณฑคอมพิวเตอร  
2. เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 16,000 
บาท เปนเงิน 16,000 บาท  
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3. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA เพื่อจายเปนคาจดัซื้อเครื่องสาํรอง
ไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท เปนเงิน 
2,500 บาท  
4. เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED สี แบบ Network เพื่อจาย
เปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED สี แบบ Network 
จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 10,000 บาท เปนเงิน 10,000 บาท  
5. เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network แบบ
ที่  1 เพื่อจายเป นค าจ ัดซื ้อ เ ค รื ่อ งพ ิมพ ชน ิด เ ล เซ อร  ห ร ือ
ชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 จํานวน 2 เครื่อง ๆ 
ละ 7,900 บาท รวมเปนเง ิน 15,800 บาท รายละเอียดตาม
เอกสารแนบทาย 

เหตุผล 
เนื่องจากงบประมาณเงินสมทบกองทุนประกันสังคมมีเงินเหลือจายและ
ไมมีความจําเปนตองใช ประกอบกับตูเก็บเอกสารของกองคลัง 
มีไมเพียงพอในการจัดเก็บเอกสารฎีกาเบิกจายเงิน และครุภัณฑ
คอมพิวเตอรที่ใชงานอยูชํารุดใชงานไมไดเนื่องจากมีอายุการใชงาน 
มานาน จํา เป นต อ งจ ัดหามาทดแทนเพื ่อ ให เพ ีย งพอตอการ
ปฏิบัติงาน จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ของกองคลัง แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง หนา 
325  ลํ า ดับ ที่  1  เ งิ นส มทบกอ งทุ นปร ะกั นสั ง คม  จํ า นวน
119,300 บาท ไปตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง งบลงทุน คาครุภัณฑ จํานวน 5 รายการ รวมเปน
เงิน 119,300 บาท ตามรายละเอียดประกอบญัตติที่เสนอมาพรอม
นี้ ซึ่งการโอนงบประมาณรายจายดังกลาวเปนการโอนงบประมาณไป
ตั้งจ ายเปนรายการใหมคาคร ุภัณฑ เป นอํานาจอนุม ัต ิของสภา
ทองถิ่น ตามขอ 27 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้มาเพื่อ
ขออนุมัติตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ในการโอน
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  (ลงชื่อ)   
(นายไกรสิน  ศิลปาจารย)  ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
นครสวรรค ปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
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นายชํานาญ   เหลืองบํารุงรักษ  - ครับ ตามที่ทานปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
รองประธานสภา อบจ.นว. (คนที่ 2 ) ไดเสนอญัตติ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ 

ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภา อบจ.นว.     พ.ศ.2561  ของกองคลงัไปตัง้จายเปนรายการใหม คาครุภัณฑ ไมทราบ 

   มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายไหมครับ เชิญทานวิทูร ครบั 

 
นายวิทูร   เจริญชัยฤทธิ์   - กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ครับ ผมนายวิทูร  เจริญชัยฤทธ์ิ 
ส.อบจ.นว. อ.เมืองนครสวรรค สมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัด เขตอําเภอเมืองฯ ครับ จริงๆก็ไมได

ตองการจะอภิปรายเกี่ยวกับครุภัณฑที่จะซื้อใหม นะครับ จะอภิปราย
เกี่ยวกับเรื่องเงินสมทบกองทุนประกันสังคมที่มีการโอนลดมานะครับ 
จํานวน 119,300.-บาท นะครับ ก็แคอยากจะฝากนะครับ ตอนน้ีเรา
ใกลที่จะทํางบประมาณปหนา นะครับ ฉะนั้น ตอนนี้จากนโยบายของ
ทานปลัดฯ ปฏิบัติหนาที่นายกฯ  วาเราไมมีการบรรจุขาราชการเพิ่ม
หรือพนักงานจางเพิ่มหรือลูกจางชั่วคราวเพิ่ม นะครับ ขาราชการ
อาจจะมีบรรจุ แตพนักงานจางจะไมมีบรรจุเพิ่ม นะครับ ฉะนั้นเนี่ยก็
ฝากใหทานปฏิบัติหนาที่นายกฯ นะครับ ดูเรื่องของเงินกองทุน
ประกันสังคม นะครับ  ก็คงตั ้ ง ลดตามจํานวนที ่ เ ร ามีจํานวน
บุคลากรมาจะไดไมตองโอนออกกันภายหลัง นะครับ ขอบคุณมากครับ 

 
นายไกรสิน   ศิลปาจารย - ขอเรียนชี้แจงครับ เราตั้งตามตัวอยูแลว พอดีมีการออก 
ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหนาที่ ระหวางปงบประมาณมันก็เลยเหลือ นะครับ ตองตั้งอยางนั้น 
นายก อบจ.นว. อยูแลวครับ 

 

นายชํานาญ   เหลืองบํารุงรักษ  - มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายอีกไหมครับ ถาไมมีขอองคประชุมครับ 
รองประธานสภา อบจ.นว. (คนที่ 2 ) ไมมีนะครบั เจาหนาที่ชวยนบัองคประชุมดวยครับ องคประชุมครบ 

ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภา อบจ.นว.     นะครับ องคประชุมทั้งหมด  24  ทาน ตอไปจะขอมติที่ประชุมนะครับ  
ทานใดเห็นดวย กรุณายกมือครับ ทานใดไมเห็นดวย กรุณายกมือครับ ไมมี
นะครับ ขอผลคะแนนดวยครับ 

      สรุปผลการลงมตสิภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ในระเบียบวาระที่  16 

องคประชุม จํานวน   24 ทาน 

เห็นดวย  จํานวน    22    ทาน 

ไมเห็นดวย จํานวน      -      ทาน 

งดออกเสียง จํานวน       2    ทาน  (ประธานฯ กับ เลขาฯ) 

มติที่ประชุม  - ที่ประชุมมีมติอนมุัติการโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

พ.ศ.2561 ของกองคลัง ไปตัง้จายเปนรายการใหม คาครภุัณฑ 

จํานวน  5  รายการ  รวมเปนเงิน  119,300.-บาท 
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นายชํานาญ     เหลืองบํารุงรักษ - ตอไปขอเขาสูระเบียบวาระที่ 17 

รองประธานสภา อบจ.นว. (คนที่ 2) 

ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภา อบจ.นว. 

 

 ระเบียบวาระที่  17    - ญัตติ  การโอนงบประมาณรายจายเฉพาะการ กิจการพฒันา 

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561  

ไปตั้งจายเปนรายการใหม คาครุภัณฑ  จํานวน  6  รายการ  รวม

เปนเงิน  280,400.-บาท  ขอเรียนเชิญทานปฏิบัติหนาที่นายกฯ ครับ 

 

นายไกรสิน   ศิลปาจารย   - ญัตติ นี้ขอมอบผอ.กองกิจการสภาฯ ครับ เปนผูอานรายละเอียด ครับ 

ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหนาที่  

นายก อบจ.นว. 

 

นายพีระพงษ    วงษนิยม  - เรียน  ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ผูอํานวยการกองกิจการสภา  ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค มีความจําเปนตองขอโอน 

     งบประมาณรายจายเฉพาะการ กิจการพัฒนาบึงบอระเพ็ด 

   จังหวัดนครสวรรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ไปตั้งจายเปน 
   รายการใหม  คาครุภัณฑ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
      หลักการ 
   ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายเฉพาะการ กิจการพัฒนา 
   บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผน 

 และสงเสริมการทองเที่ยว งบดําเนินงาน คาใชสอย รายจายเพื่อให 
 ไดมาซึ่งบริการ จํานวน 2 รายการ รวมเปนเงิน 280,400 บาท ดังนี้ 

   1. หนา 362 ลําดับที่ ๑ คาจางเหมาบริการ (1) จางเหมาบุคคลภายนอก  
   เพื่อดูแลรักษาความสะอาด จํานวน 278,000 บาท 
   2. หนา 363 ลําดับที่ 1 คาจางเหมาบริการ (2) จางเหมาบุคคลภายนอก  
   เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณรอบอาคารและสถานที่ภายในโครงการ 
   พัฒนาบึงบอระเพ็ดดานการทองเที่ยว จํานวน 2,400 บาท 

ไปตั้งจายเปนรายการใหม  งบลงทุน คาครุภัณฑ จํานวน 6 รายการ  
รวมเปนเงิน 280,400 บาท ดังนี ้

    ครุภัณฑสํานักงาน 
    1. ที่นั่งพักผอน แบบกระเชา เพื่อจายเปนคาจัดซื้อที่นั่งพักผอน
    แบบกระเชา  จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 7,500  บาท  เปนเงิน 7,500 บาท
    2. ที่นั่งพักผอนแบบกลางแจง ขนาด 3 ที่นั่ง เพื่อจายเปนคาจัดซื้อที่ 
    นั่งพักผอนแบบกลางแจง ขนาด 3 ที่นั่ง จํานวน 5 ชุด  ๆละ 5,500 บาท  
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    รวมเปนเงิน 27,500 บาท 

  3. โตะวางกาแฟ พรอมเกาอี้ เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะวางกาแฟ  
  พรอมเกาอี้จํานวน  2 ชุด ๆ  ละ 6,500 บาท รวมเปนเงิน 13,000 บาท 

   4. โพเดียม แบบอะคริลิค เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโพเดียม แบบอะคริลิค  
   จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 30,000 บาท  เปนเงิน 30,000 บาท  

    ครุภัณฑการเกษตร 
    5. เครื่องสูบน้ําพรอมหอยโขง ชนิดใชไฟฟา เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่อง 
    สูบน้ําพรอมหอยโขง ชนิดใชไฟฟา จํานวน 13 เครื่อง ๆ ละ 14,000  
    บาท รวมเปนเงิน 182,000 บาท  
    ครุภัณฑงานบานงานครัว 

   6. เครื่องตัดแตงพุมไม เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องตัดแตงพุมไม  
   จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 10,200 บาท รวมเปนเงิน 20,400 บาท

      รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย 

เหตุผล 

     เนื่องจากกองกจิการพาณิชย มีหนาที่ความรับผิดชอบในการพัฒนา 
บึงบอระเพ็ดเพื่อการทองเที่ยวมีภารกิจโครงการที่จําเปนตองปรับปรุง
และจัดหาเพิ่ม เติมทดแทนครุภัณฑที่ชํ ารุด เสี ยหายจึ งขอโอน
งบประมาณรายจายเฉพาะการ กิจการพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัด
นครสวรรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 จํานวน 2 รายการ รวม
เปนเงิน 280,400 บาท  ไปตั้งจายเปนรายการใหม คาครุภัณฑ
จํานวน 6 รายการ รวมเปนเงิน 280,400 บาท ตามรายละเอียด
ประกอบญัตติที่เสนอมาพรอมนี้ ซึ่งการโอนงบประมาณรายจาย
ดังกลาวเปนการโอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม คาครุภัณฑ 
เปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น ตามขอ 27 แหงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543  
ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้มาเพื่อขออนุมัติตอสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดนครสวรรค  ในการโอนงบประมาณรายจายประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (ลงชื่อ) (นายไกรสิน  ศิลปาจารย)  
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ปฏิบัติหนาที่นายก
องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
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นายชํานาญ   เหลืองบํารุงรักษ  - ครับ ตามที่ทานปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
รองประธานสภา อบจ.นว. (คนที่ 2 ) นครสวรรค ไดเสนอ ญัตติ ในเรื่องการโอนงบประมาณรายจาย 
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภา อบจ.นว.     เฉพาะการ กิจการพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค  ประจําป 

งบประมาณ พ.ศ.2561 ไปตั้งจายเปนรายการใหม คาครุภัณฑ จํานวน 

6  รายการ รวมเปนเงิน  280,400.-บาท  ไมทราบมีสมาชิกทานใดจะ

อภิปรายไหมครับ เรียนเชิญทานวิทูร  เจริญชัยฤทธิ์ ครับ 

นายวิทูร    เจริญชัยฤทธิ์   - กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ครับ กราบเรียนทานปลัดฯ  
ส.อบจ.นว. อ.เมืองนครสวรรค ปฏิบัติหนาที่นายกฯ นะครับ ก็เหมอืนเดิมนะครับผม ผมก็ไมไดติดใจ

เรื่องรายการใหมที่จะไปซื้อนะครบั แตติดใจตรงที่วางบประมาณที่ 

โอนออกมาจากคาจางเหมาและบริการบุคคลภายนอกซึ่งดูแลทําความ

สะอาด ซึ่ งประมาณการไวปที่แลว  1,296,000.-บาท   

โอนออก 278,000.-บาท  มัน  25  เปอรเซ็นตของงบประมาณที่ตั้งไว

ทั้งหมด นะครับ ก็เลยอยากจะสอบถามวาปหนาจะมปีญหาอยางนี้อีก

ไหม นะครับ ก็อยากจะฝากทานปฏิบัติหนาที่นายกฯ นะครับ 

คือจริงๆแลว ผมเขาใจวานี่เปนเงินรายจายเฉพาะการของ 

บึงบอระเพ็ด แตเนื่องจากตอนนีบ้ึงบอระเพ็ดเราเลี้ยงตัวเองไมได  

ถาบึงบอระเพ็ดเลี้ยงตัวเองไดผมจะไมสงสัยเลย เขาอยากจะหาเงินได

เทาไร เขาอยากจะใชเทาไหรตามสบาย แตวันนี้บึงบอระเพ็ด

ยังตองการเงินอุดหนุนจาก อบจ.ไปอุดหนุน อยู ฉะนั้น การทีเ่อา

เงินไปใสมากเกินความจําเปนแลวโอนออก ทําใหโครงการบาง

โครงการที่จําเปนสําหรับปหนากจ็ะไปถูกกันไวแลวไมไดถูกบรรจเุขา

ไปในแผนปหนา นะครับ ยังไงก็ฝากทานปลัดฯ ปฏิบัติหนาที่นายกฯ 

นะครับ ประมาณการใหใกลเคียงกับความเปนจริงสําหรบัปหนาดวย

นะครับ ขอบคุณมากครับ 

 

นายชํานาญ   เหลืองบํารุงรักษ - เรียนเชิญทานปฏิบัติหนาที่นายกฯ ครับ 

รองประธานสภา อบจ.นว. (คนที่ 2 ) 

ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภา อบจ.นว.      

 

นายไกรสิน   ศิลปาจารย   - กราบเรียนทานประธานสภาฯ ครับ น่ีเกิดจากทีเ่ราตัง้งบประมาณ 

ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหนาที่  จางเหมาทําความสะอาด อีกอันก็คือเกี่ยวกบัการปรับปรุงภมูิทัศน 

นายก อบจ.นว.    เราคุมตามระเบียบและมกีารจัดซื้อจัดจาง มีการประมลูกัน นะครับ 

ผูไดต่ําสุดอยางที่ทานบอก 25 เปอรเซ็นต นะครับ กเ็ปนเงนิเหลือจาก

การประมลู ก็มาทําใหเกิดประโยชนตรงนี้ครับ 
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นายชํานาญ   เหลืองบํารุงรักษ  - ทานวิทูร เขาใจแลวนะครับ มสีมาชิกทานอื่นไหมครับ ไมมนีะครับ 

รองประธานสภา อบจ.นว. (คนที่ 2 ) ถาไมมีขอองคประชุมครบั  เจาหนาที่ชวยนบัองคประชุมดวยครับ  

ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภา อบจ.นว.     องคประชุมครบนะครับ องคประชมุทัง้หมด  26  ทาน ตอไปจะขอ 

มติทีป่ระชุมนะครบั ทานใดเห็นดวย กรุณายกมอืครบั ทานใดไมเหน็ดวย 

กรุณายกมือครบั ไมมีนะครับ ขอผลคะแนนดวยครบั 

      สรุปผลการลงมติสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
      ในระเบียบวาระที่  17 

องคประชุม จํานวน   26 ทาน 

เห็นดวย  จํานวน    24    ทาน 

ไมเห็นดวย จํานวน      -      ทาน 

งดออกเสียง จํานวน       2    ทาน  (ประธานฯ กับ เลขาฯ) 

 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมตอินุมัตกิารโอนงบประมาณรายจายเฉพาะการ กิจการ

พัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค  ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2561  ไปตั้งจายเปนรายการใหม คาครุภัณฑ จํานวน   

6  รายการ รวมเปนเงิน  280,400.-บาท 

นายชํานาญ   เหลืองบํารุงรักษ  - ตอไปเปนวาระการประชุมที่  18 

รองประธานสภา อบจ.นว. (คนที่ 2 ) 

ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภา อบจ.นว.      

 

ระเบียบวาระที่  18    - ญัตติ  การโอนงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2561  

ของกองชางคาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง จํานวน  3  รายการ  

รวมเปนเงิน 82,100.-บาท  เรียนเชิญทานปฏิบัติหนาที่นายกฯ ครับ 

 

นายไกรสิน   ศิลปาจารย   - เรียน  ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจงัหวัดนครสวรรค 

ปลัด อบจ.นว.ปฏิบัติหนาที่  ขอมอบให ผอ.กองกจิการสภาฯ  เปนผูอานรายละเอียดครบั 

นายก อบจ.นว. 

 

นายพีระพงษ    วงษนิยม  - เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ผูอํานวยการกองกิจการสภา  ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค มีความจําเปนตองขอ 

อบจ.นว.    โอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกองชาง 

คาวัสดุ ไปตั้งจายเปนรายการใหม คาครุภัณฑ โดยมีหลักการ

และเหตผุล ดังนี ้
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หลักการ 

ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ของกองชาง แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
เคหะและชุมชน งบดําเนินงาน คาวัสดุ หนา 253 ลําดับที่ 1 
วัสดุการเกษตร จํานวน 82,100 บาท ไปตั้งจายเปนรายการใหม 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 
งบลงทุน คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง จํานวน 3 รายการ รวมเปน
เงิน 82,100 บาท  ดังนี้ 

    1. เครื่องขุดหลุมเครื่องเจาะดิน เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องขุดหลุม 
    เครื่องเจาะดิน จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 5,700 บาท รวมเปนเงิน  
    17,100 บาท  
    2. รถพนน้ํายาไพรเมอร เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรถพนน้ํายาไพรเมอร 
    จํานวน 1 คัน ๆ ละ 35,000 บาท เปนเงิน 35,000 บาท  

3. ถังบรรจุแก็ส ขนาดบรรจุ 48 กิโลกรัม เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ 
ถังบรรจุแกส ขนาดบรรจุ 48 กิโลกรัม จํานวน 6 ถัง ๆ ละ 5,000 บาท 
รวมเปนเงิน 30,000 บาท  รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย 

เหตุผล 

  องคการบริหารสวนจังหวัด จะดําเนินการปรับปรงุและซอมแซมถนน 
ทางหลวงทองถิ่นที่อยูในความดูแลรับผิดชอบ เนื่องจากเสนทางจราจรที่จะ
สะดวกปลอดภัยไดตองมีอุปกรณอํานวยความปลอดภัยครบถวนและ
ถูกตอง เชน หลักนําโคง ซึ่งเปนอุปกรณขางทางที่ติดตั้งบริเวณขอบ
ทางเพื่อชวยใหผูขับขี่สามารถมองเห็นขอบเขตทางเดินรถไดชัดเจน
ขึ้น และเสนจราจรก็เปนอีกปจจัยสําคัญในการควบคุมการจราจร 
ชองจราจร การอนุญาตหรือไมอนุญาตใหแซง หามแซง หรือเปลี่ยนชอง
จราจร  ในการสื่อสารเพื่อการตัดสินใจ ในการเดินทางไปมาบนพื้น
ถนนและคนเดินเทา ประกอบกับกองชางไมไดตั้งงบประมาณเพื่อการ
ดังกลาวไว  จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 ของกองชาง แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบดําเนินงานคาวัสดุ หนา 253 ลําดับที่ 1 
วัสดุการเกษตร จํานวน 82,100 บาท ไปตั้งจายเปนรายการใหม 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพื ้นฐาน      
งบลงทุน คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง จํานวน 3 รายการ รวมเปน
เงิน 82,100 บาท ตามรายละเอียดประกอบญัตติที่เสนอมาพรอมนี้ 
ซึ่งการโอนงบประมาณรายจายดังกลาวเปนการโอนงบประมาณไปตั้ง
จายเปนรายการใหมคาครุภัณฑ เปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น 
ตามขอ 27 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง  
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(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้มาเพื่อขออนุมัติตอสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ในการโอนงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  (ลงชื่อ) (นายไกรสิน  ศิลปาจารย) 
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ปฏิบัติหนาที่นายก
องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
 

นายชํานาญ   เหลืองบํารุงรักษ  - ทานปฏิบัติหนาที่นายกองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค 

รองประธานสภา อบจ.นว. (คนที่ 2 ) ไดเสนอญัตติ เรื่องการโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภา อบจ.นว.     พ.ศ.2561  ของกองชาง คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง จํานวน  3  

รายการ  รวมเปนเงิน 82,100.-บาท ไมทราบมีสมาชิกทานใดจะ
อภิปรายไหมครับ ไมมีนะครับ เจาหนาที่ชวยนับองคประชุมดวยครับ 
องคประชุมครบนะครับ องคประชุมทั้งหมด  26  ทาน ตอไปจะขอมติ
ที่ประชุมนะครับ ทานใดเห็นดวย กรุณายกมือครับ ทานใดไมเห็นดวย 
กรุณายกมือครับ ไมมีนะครับ ขอผลคะแนนดวยครับ 

      สรุปผลการลงมติสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
      ในระเบียบวาระที่  18 

องคประชุม จํานวน   26 ทาน 

เห็นดวย  จํานวน    24    ทาน 

ไมเห็นดวย จํานวน      -      ทาน 

งดออกเสียง จํานวน       2    ทาน  (ประธานฯ กับ เลขาฯ) 

 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติอนมุัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2561  ของกองชาง คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง จํานวน  

  3 รายการ รวมเปนเงิน  82,100.-บาท   

นายชํานาญ   เหลืองบํารุงรักษ  -  ตอไปเปนวาระการประชุมที่ 19  

รองประธานสภา อบจ.นว. (คนที่ 2 ) 

ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภา อบจ.นว.      

 

ระเบียบวาระที่  19    ญัตติ  การโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561  

     ของกองชาง คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  

     จํานวน  2  รายการ  รวมเปนเงิน  2,600,000.-บาท 

  - ขอเรียนเชิญทานปฏิบัติหนาที่นายกฯ ครับ 

 

 

 



- 44 - 

 

นายไกรสิน   ศิลปาจารย - ครับ ญัตติ นี้ขอมอบให ผอ.กองแผนฯ เปนผูอานรายละเอยีด ครับ 

ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหนาที่ 

นายก อบจ.นว. 

 

นางบุณยวีร    ชาติวัลลภ  - เรียน  ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ     ดวยองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค มีความจําเปนตองขอโอน 

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  ของกองชาง  

คาที่ดินและสิ่งกอสราง ไปตั้งจายเปนรายการใหมโดยมีหลักการและ 

เหตผุล ดังนี ้

    หลักการ 

    ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
    ของกองชาง แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน  

คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค หนา 281 
    ลําดับที่ 53 กอสรางสะพาน ค.ส.ล. หมูที่ 4 ตําบลหวยน้ําหอม 
    เชื่อมตอ ตําบลลาดยาว อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค จํานวน  

2,600,000 บาท ไปตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟาถนน งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่ ง
สาธารณูปโภค จํานวน 2 รายการ รวมเปนเงิน 2,600,000 บาท ดังนี้ 
1. กอสรางถนน ค.ส.ล. หมูที่ 2 ตําบลหวยน้ําหอม อําเภอลาดยาว 
จังหวัดนครสวรรค เชื่อมตอ ตําบลไผเขียว อําเภอสวางอารมณ จังหวัด
อุทัยธานี จํานวน 1,600,000 บาท 
2. ซอมสรางผิวทางคอนกรีต รหัสทางหลวงทองถิ่น นว.ถ. 1 – 
0024 บานไทรทอง – บานหนองขี้ใต ตําบลบานไร เช่ือมตอ ตําบล
ลาดยาว อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค จํานวน 1,000,000 บาท
รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย 

เหตุผล 
เนื่องจากโครงการกอสรางสะพาน ค.ส.ล. หมูที่ 4 ตําบลหวยน้ําหอม 
เชื่อมตอ ตําบลลาดยาว อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค ซ้ําซอน
กับโครงการปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ํา ประจําปงบประมาณ 2561 
โดยความรวมมือระหวางทหารบกกับมูลนิธิอุทกพัฒนฯ ซึ่งตาม
แผนงานโครงการจะดําเนินการขุดลอกเปนแกมลิง สงผลกระทบทําให 
ไมสามารถกอสรางสะพานตามรูปแบบที ่กําหนดในขอบัญญัติได 
ประกอบกับถาหากกอสรางสะพานในพื้นที่แกมลิง จะตองเพิ่มความ
ยาวสะพานและจะตองใชงบประมาณที่สูงขึ้น ทําใหไมเหมาะสมและ
ไมคุมคากับงบประมาณ จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกองชาง แผนงานเคหะและชุมชน งาน 
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ไฟฟาถนน งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 
หนา 281 ลําดับที่ 53 กอสรางสะพาน ค.ส.ล. หมูที่ 4 ตําบลหวย
น้ําหอม เชื่อมตอ ตําบลลาดยาว อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค 
จํานวน 2,600,000 บาท ไปตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสราง 
สิ่งสาธารณูปโภค จํานวน 2 รายการ รวมเปนเงิน 2,600,000 บาท 
ตามรายละเอ ียดประกอบญัตติที่ เสนอมาพรอมนี้  ซึ่ งการโอน
งบประมาณรายจายดังกลาวเปนการโอนงบประมาณไปตั้งจายเปน
รายการใหมคาที่ดินและสิ่งกอสราง เปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น 
ตามขอ 27 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2543 ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้มาเพื่อขออนุมัติตอสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ในการโอนงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561  (ลงชื่อ) (นายไกรสิน  ศิลปาจารย) ปลัด
องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ปฏิบัติหนาที่นายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
 

นายชํานาญ   เหลืองบํารุงรักษ  - ทานปฏิบัติหนาที่นายกองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค 

รองประธานสภา อบจ.นว. (คนที่ 2 ) ไดเสนอญัตติ เรื่องการโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภา อบจ.นว.     พ.ศ.2561 ของกองชาง คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่ง 

     สาธารณูปโภค จํานวน  2 รายการ  รวมเปนเงิน  2,600,000.-บาท 

    ไมทราบมีสมาชิกทานใดจะอภิปรายไหมครับ ไมมีนะครับ เจาหนาที่ 
    ชวยนับองคประชุมดวยครับ องคประชุมครบนะครับ องคประชุม 
    ทั้งหมด  24  ทาน ตอไปจะขอมติที่ประชุมนะครับ ทานใดเห็นดวย  
    กรุณายกมือครับ ทานใดไมเห็นดวย กรุณายกมือครับ ไมมีนะครับ ขอผล 
    คะแนนดวยครับ 

      สรุปผลการลงมติสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
      ในระเบียบวาระที่  19 

องคประชุม จํานวน   24 ทาน 

เห็นดวย  จํานวน    22    ทาน 

ไมเห็นดวย จํานวน      -      ทาน 

งดออกเสียง จํานวน       2    ทาน  (ประธานฯ กับ เลขาฯ) 

มติที่ประชุม    - ที่ประชุมมีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ.2561 ของกองชาง คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสราง 
สิ่งสาธารณูปโภค จํานวน  2  รายการ  รวมเปนเงิน 2,600,000.-บาท 
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นายชํานาญ   เหลืองบํารุงรักษ  - ตอไปเปนวาระการประชุมที่  20  
รองประธานสภา อบจ.นว. (คนที่ 2 ) 
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภา อบจ.นว.      
 
ระเบียบวาระที่  20    ญัตติ  การโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561  
     ของกองคลัง ไปตั้งจายเปนรายการใหม คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน 

จํานวนเงิน 55,000.-บาท  ขอเรียนเชิญทานปฏิบัติหนาที่นายกฯ 
องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ครับ 
 

นายไกรสิน   ศิลปาจารย   - เรียน  ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหนาที่  ญัตตินี้ ขอมอบให ผอ.กองแผนฯ เปนผูอานรายละเอียดครับ 
นายก อบจ.นว. 
 

นางบุณยวีร    ชาติวัลลภ   - คะ เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค มีความจําเปนตองขอโอน 

   งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกองคลัง 

   ไปตั้งจายเปนรายการใหม คาครุภัณฑ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
    ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
    ของกองคลัง แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง หนา 325 
    ลําดับที่ 1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 55,000 บาท 
    ไปตั้งจายเปนรายการใหม  แผนงานบรหิารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
    งบลงทุน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ตูเหล็กแบบ 2 บาน 
    เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 10 ตู ๆ  ละ 5,500 บาท 

รวมเปนเงิน 55,000 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย 

เหตุผล 
    เนื่องจากกองคลัง มีตูเก็บเอกสารไมเพียงพอในการจัดเก็บเอกสาร 
    ฎีกาเบิกจายเงิน จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป 

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกองคลัง แผนงานงบกลาง งานงบกลาง 
    งบกลาง หนา 325 ลําดับที่  1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
    จํานวน 55,000 บาท ไปตั้งจายเปนรายการใหม  แผนงาน 

บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงานตูเหล็กแบบ 2 บาน เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กแบบ 2 บาน
จํานวน 10 ตู ๆ ละ 5,500 บาท รวมเปนเงิน 55,000 บาท  
ตามรายละเอียดประกอบญัตติที่เสนอมาพรอมนี้ ซึ่งการโอนงบประมาณ 

    รายจายดังกลาวเปนการโอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม 
  คาครุภัณฑ เปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น ตามขอ 27 ระเบียบ 
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กระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน 
ทองถิ่น พ.ศ. 2541  และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543  
ดังนั้น จึงเสนอญตัตินี้มาเพื่อขออนุมัติตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
นครสวรรค ในการโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2561  (ลงชื่อ) (นายไกรสิน  ศิลปาจารย) ปลัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครสวรรค ปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัด
นครสวรรค 
 

นายชํานาญ   เหลืองบํารุงรักษ  - ทานปฏิบัติหนาที่นายกองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค 

รองประธานสภา อบจ.นว. (คนที่ 2 ) ไดเสนอญัตติ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภา อบจ.นว.     พ.ศ.2561  ของกองคลัง ไปตั้งจายเปนรายการใหม คาครุภัณฑ  

   ครุภัณฑสํานักงาน  จํานวนเงิน 55,000.-บาท ไมทราบมีสมาชิก 
  ทานใดจะอภิปรายไหมครับ ไมมีนะครับ เจาหนาที่ชวยนับองคประชุม 
  ดวยครับ องคประชุมครบนะครับ องคประชุมทั้งหมด  24  ทาน  

 ตอไปจะขอมติทีป่ระชุมนะครับ ทานใดเห็นดวย กรุณายกมือครับ ทานใด 
 ไมเห็นดวย กรุณายกมือครับ ไมมีนะครับ ขอผลคะแนนดวยครับ 

      สรุปผลการลงมติสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
      ในระเบียบวาระที่  20 

องคประชุม จํานวน   24 ทาน 

เห็นดวย  จํานวน    22    ทาน 

ไมเห็นดวย จํานวน      -      ทาน 

งดออกเสียง จํานวน       2    ทาน  (ประธานฯ กับ เลขาฯ) 

มติที่ประชุม  - ที่ประชุมมีมติอนุมัติการโอนงบประมาณรายจายประจําป 
งบประมาณ พ.ศ.2561  ของกองคลัง ไปตั้งจายเปนรายการใหม  
คาครุภัณฑ  ครุภัณฑสํานักงาน จํานวนเงิน 55,000.-บาท 

นายชํานาญ   เหลืองบํารุงรักษ  - ตอไปเปนวาระการประชุมที่ 21  
รองประธานสภา อบจ.นว. (คนที่ 2 ) 
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภา อบจ.นว.      
 
ระเบียบวาระที่  21   ญัตติ  การโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561  

ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (โรงเรียนนครสวรรคอิง
ลิชโปรแกรม)  ไปตั้งจายเปนรายการใหม ที่กองการศึกษา  ศาสนา
และวัฒนธรรม คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร  จํ านวนเงิน  
95,000.-บาท ขอเรียนเชิญทานปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสวน
จังหวัดนครสวรรค ครับ 
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นายไกรสิน   ศิลปาจารย   - ครับ เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหนาที่  ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค มีความจําเปนตองขอโอน 
นายก อบจ.นว.    งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกองการศึกษา 

    ศาสนาและวัฒนธรรม (โรงเรียนนครสวรรคอิงลิชโปรแกรม) 

     ไปตั้งจายเปนรายการใหม ที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

คาครุภัณฑ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
    ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
    ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (โรงเรียนนครสวรรคอิงลิช 

โปรแกรม) แผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา งบดําเนินงาน       
คาใชสอย รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ หนา 177  ลําดับที่ 1 

    คาจางเหมาบริการ (1) จางเหมาครูผูสอนชาวตางชาติ จํานวน  
  95,000.-บาท ไปตั้งจายเปนรายการใหม  กองการศึกษา ศาสนาและ 

วัฒนธรรม  ที่ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
งบลงทุน คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร ซอฟแวรชุดโปรแกรม 

    ระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ 
    ซอฟแวรชุดโปรแกรมระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส 

ของสํานัก/กองการศึกษา จํานวน 1 ระบบ ๆ ละ 95,000 บาท  
เปนเงิน 95,000 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย 

เหตุผล 
    เนื่องจากกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ไมไดตั้งงบประมาณ 
    ไวสําหรับรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
    เพื่อจัดทําโครงการจัดหาและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา 

อิเล็กทรอนิกสขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0 
    ซึ่งเปนซอฟแวรชุดโปรแกรมระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส 

 ดานบริหารงานบุคคล และดานบริหารงานงบประมาณจึงขออนุมัติ 
โอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (โรงเรียนนครสวรรคอิงลิชโปรแกรม) 

    แผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา งบดําเนินงาน คาใชสอย 
 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ หนา 177 ลําดับที่ 1 คาจางเหมาบริการ (1) 

จางเหมาครูผูสอนชาวตางชาติ จํานวน 95,000 บาท ไปตั้งจายเปน
รายการใหม  ที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แผนงาน
การศึกษางานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน คาครุภัณฑ 

    ครุภัณฑคอมพิวเตอร ซอฟแวรชุดโปรแกรมระบบการบริหาร 
จัดการศึกษา อิเล็กทรอนิกส เพื่อจายเปนคาจัดซื้อซอฟแวรชุด
โปรแกรมระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส ของ
สํานัก/กองการศึกษาจํานวน 1 ระบบ ๆ ละ 95,000 บาท เปนเงิน 
95,000 บาท  ตามรายละเอียดประกอบญัตติที่ เสนอมาพรอมนี้ 
ซึ่งการโอนงบประมาณรายจายดังกลาวเปนการโอนงบประมาณไปตั้ง 
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จายเปนรายการใหมคาครุภัณฑ เปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น 
ตามขอ 27  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณ
ขององคกร ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้มาเพื่อขออนุมัติตอสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ในการโอนงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  (ลงชื่อ) (นายไกรสิน  ศิลปาจารย) 
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ปฏิบัติหนาที่นายก
องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

 

นายชํานาญ   เหลืองบํารุงรักษ  - ทานปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

รองประธานสภา อบจ.นว. (คนที่ 2 ) ไดเสนอญัตติ เรื่อง  การโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภา อบจ.นว.     พ.ศ.2561  ของกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม (โรงเรียน 

นครสวรรคอิงลิชโปรแกรม )  ไปตั้งจายเปนรายการใหม ที่กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
จํานวนเงิน  95,000.-บาท ไมทราบมีสมาชิกทานใดจะอภิปรายไหม
ครับ ไมมีนะครับ เจาหนาที่ชวยนับองคประชุมดวยครับ องคประชุม
ครบนะครับ องคประชุมทั้งหมด  25  ทาน ตอไปจะขอมติที่ประชุม 
นะครับ ทานใดเห็นดวย กรุณายกมือครับ ทานใดไมเห็นดวย กรุณายกมือ
ครับ ไมมีนะครับ ขอผลคะแนนดวยครับ 

      สรุปผลการลงมติสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
      ในระเบียบวาระที่  21 

องคประชุม จํานวน   25 ทาน 

เห็นดวย  จํานวน    23    ทาน 

ไมเห็นดวย จํานวน      -      ทาน 

งดออกเสียง จํานวน       2    ทาน  (ประธานฯ กับ เลขาฯ) 

มติที่ประชุม   - ที่ประชุมมีมตอินุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

 พ.ศ.2561 ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (โรงเรียนนครสวรรค 

 อิงลิชโปรแกรม) ไปตั้งจายเปนรายการใหม ที่กองการศึกษา ศาสนา 

 และวัฒนธรรม คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวนเงิน  95,000.-บาท 

นายชํานาญ   เหลืองบํารุงรักษ  - ตอไปเปนระเบียบวาระที่  22  ครบั 

รองประธานสภา อบจ.นว. (คนที่ 2 ) 

ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภา อบจ.นว.      
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ระเบียบวาระที่  22   - เรื่องอืน่ๆ ครับ  เรยีนเชิญครบั 

 

นางสาวชุติมา   เสรีรัฐ  -  เรียนทานประธานสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ส.อบจ.นว. อ.ลาดยาว  ทานปลัดปฏิบัตหินาทีน่ายกองคการบรหิารสวนจงัหวัดนครสวรรค 

  ทานสมาชกิทุกทาน ดิฉันนางสาวชุติมา   เสรรีัฐ  สมาชิกองคการบริหาร

สวนจังหวัดนครสวรรค เขตอําเภอลาดยาว ตามที่ทานประธานสภาฯ 

ไดแจงวาจะมีคณะรัฐมนตรี  ไดมาดูงานหรือวา ไดมาเยี่ยม 

  จังหวัดนครสวรรค ของเรานะคะ แตวาเปนที่นาเสียดายอยูอยางหนึ่ง

เทาที่ทราบขอมลูมาวา ในวาระการประชุมของคณะรัฐมนตรทีีผ่านมา

แทบไมมเีรือ่งของนครสวรรค เขาไปเลย นะคะ มจีังหวัดพจิิตร จังหวัด

อุทัย ของนครสวรรคเนี่ยวันนีจ้ะเปนวันสุดทายทีจ่ะมเีขาระเบยีบวาระ

การประชมุเกี่ยวกบับงึบอระเพด็ นะคะ แลวกม็ันเปนที่นาพลาดของพวก

เราคนจังหวัดนครสวรรค ทําไมถงึไมมโีครงการตางๆ เขาวาระการประชมุ 

  เพื่อที่จะผลักดันงบประมาณเขามาไดงายๆ  ไมวาโซนตะวันตก 

โซนตะวันออก อยางโซนตะวันตกของเรานะคะ  ลาดยาว   แมวงก   

  ชุมตาบง  แมเปน นะคะ เกี่ยวกับลุมน้ําแมวงก ก็ไมไดมีการนําเขา

สูวาระการประชุมในครั้งนี้เพื่อจะของบประมาณ เปนที่นาพลาด 

จังหวัดนครสวรรค ของเราเทาทีท่ราบกเ็ปนเมืองเกษตรกร มแีหลงน้ําก็

ไมเพยีงพอกบัความตองการ น้ําทวม น้ําแลงอยูตลอดเวลา ซึ่งเรากจ็ะเห็น 

  ไดจาก ณ ตอนนี้ในโซนตะวันตก กเ็ริม่มีน้าํทวมแลว เนื่องจากวาฝนตก  

  ปนี้ฝนตกไวกวาเดมิ นะคะ ณ ตรงนีน้านๆ ทานจะมา แทนทีเ่ราจะไดรบั

งบประมาณนะคะ กฝ็ากทานปฏบิัติหนาทีน่ายกฯ นะคะวาถาเผือ่มีโอกาส

ในคราวหนาขอใหเตรียมความพรอมในการของบประมาณ ซึง่ ณ ตรงนี้

เขาใจนะคะวาจงัหวัดพลาด แตทัง้นี้ทัง้นั้นเรานาจะมีการเตรียมความ

พรอมในการทําโครงการตางๆ เทาที่ทราบกม็ีแคบงึบอระเพ็ดทีเ่ดียว ใน

การที่มอบใหชลประทานนะคะ ของบในการขุดลอกตะกอนประมาณ  

  40 กิโลเมตร – 50 กิโลเมตร  ซึง่บึงบอระเพ็ดไมไดเปนที่ ๆ  เดียวของ

จังหวัดนครสวรรค ในโซนตะวันออก ไมวาจะเปน หนองบัว  ไพศาลี   

  ตากฟา ตาคลี ก็ดี ตรงนั้น น้ําแลงเพราะอะไร เพราะวาเปนพื้นที่สงูก็ไมมี

การของบประมาณในสวนนีเ้ขาไปเลยนี่กเ็ปนการเสียโอกาสของคนนครสวรรค  

ในประการทีห่นึง่ นะคะ แลวกอ็ีกเรือ่งหนึง่ขอขอบคุณ กองชาง  ของ

องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ที่ นําแบกโฮวไปขุดลอกไปกําจัด

เศษผกัตบชวาที่อาํเภอลาดยาว เนื่องจากวาปนีฝ้นมาเร็ว ทําใหพื้นที่ของ 
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  อําเภอลาดยาวบางสวนก็ทวมไปแลวแตก็ไดทราบขาวจากคุณปรัชญา 

งบประมาณน้ํามัน การที่จะไปขุดลอก คอืเครื่องจกัรพรอมน้ํามันรูสึก

งบประมาณจะหมด ก็ไดนําเรยีนไปวาถาเผื่อเราจะขอเพิ่มงบน้าํมันในชวง

นี้ไดไหมเนื่องจากวา ณ วันนี้เชื่อวา แมวงก  ชุมตาบง  แมเปน เดี๋ยวตองมี

การทวมมาถึงลาดยาวดวย นะคะ ก็อยากฝากทานปลัดฯ ดวย คะวา

สามารถที่จะเอางบประมาณลงเขาไปไดไหม นะคะ สวนอีกเรื่องหนึง่ คือ

เปนเรื่องสบืเนื่องจากปที่แลว มกีารพูดถึงโรงไฟฟาชีวมวล เมือ่ปที่แลว

เนี่ยก็ไดพดูในสภาแหงนี้แลวก็ไดมหีนงัสอืตอบกลบัมา นะคะ หนังสอื

ตอบกลบัมาวาไดระงบัการดําเนนิโครงการของโรงไฟฟาชีวมวลที่  อําเภอ 

  แมวงก นะคะ แต ณ วันนี้ก็ไดมีการเปดดาํเนินการแลว แตทัง้นี้ทั้งนั้น

โรงงานแหงนี้ยังใชตนไมในการเปนเชื้อเพลงิ ในการผลิตกระแสไฟฟา ซึง่ 

ณ วันนี้เทาที่ดเูนี่ยอยางนอยสองรถพวงทุกวันดังนั้นจึงขอใหทาน

ปลัดปฏิบัติหนาที่ทานนายกฯ  ชวยสอบถามในการประชุมหัวหนาสวน 

  ในครัง้ตอไปดวยวาสิง่ทีเ่ขาทําถูกตองหรอืไม แลวถาไมถูกตองจะมีวิธีการ

อยางไรในการทีจ่ะใหเขาหยุดการตัดไมทาํลายปา เนือ่งจากทางรฐับาลให

พี่นองประชาชน ใหหนวยงานของภาครัฐปลูกปา กวาจะปลูกโตได  20  ป  

ขอฝากเรื่องไวสามเรื่องนะคะ เรื่องที่หนึ่งคณะรัฐมนตรี  เรื่องที่

สองเครือ่งจักร  เรือ่งที่สามโรงไฟฟาชีวมวล นี้ดวย ขอบคุณมากคะ 

 

นายไกรสิน     ศิลปาจารย  -  กราบเรียน  ทานประธานสภาองคการบรหิารสวนจงัหวัดนครสวรรค 

ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหนาที่   ในเรื่องงบประมาณที่ ครม. มา จะมกีารประชุมอยูสองชุด ชุดแรกเปนชุด 

นายก อบจ.นว.  เศรษฐกิจของกลุมภาคเหนือตอนลาง ประกอบดวยอุทัยธานี กําแพงเพชร  

นครสวรรค  พจิิตร  4  จงัหวัด นะครบั  เราเสนอไปหลายหนวยงาน

เสนอไป กจ็ะมีทางสภาพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติและเกี่ยวกบั

งบประมาณของสวนกลาง มาพจิารณา สิ่งสําคญัจุดแรกคือวาตอง

เชื่อมโยงในกลุมจงัหวัด 4  จงัหวัด  มีโครงการถึงจะเสนอไดตองเปน

โครงการใหญ จรงิๆ  เชน  โครงการที่ไดคือถนนเชื่อมโยงทองเที่ยว 

ระหวางจากคลองลานมาทีห่วยขาแขง ใหปรับขยายไหลทางมนันาจะผาน

ทางลาดยาว แมวงก เสนนี้ 1 เสน  โครงการของนครสวรรคอกีตัวก็คือ  

  ไบโอฮบั คืออะไร คือการเปนศูนยวิจยั ระดบั ของ ECC  นะครับ ซึ่งมาลงที่

นครสวรรค  ที่ ตาคลี ไปทางโรงน้ําตาล ก็ของบประมาณและเรง

ใหดําเนินการ มันมีโครงการของกระทรวงอุตสาหกรรมอยูแลว ตอนนี ้

  จะขอถนนสี่เลน มันกย็ากนะครับ เพราะขนสงทางกระทรวงสมาคมบอกวา 
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  ตองดจูํานวนรถวิ่งผานในหนึ่งปนี่อยางนอย ตอเดือนรเึปลา ประมาณ  

4,000  คัน ยังติดปญหาตรงนี้  ตองผลกัดันโครงการนี้ทีจ่ะเขามาใน

นครสวรรค และเปนโครงการที่เกี่ยวเนื่องกบัเรา คอื  แหลงน้าํจะมีการทาํ

เขื่อนทางขึ้นไปทางพจิิตรและมกีารบรูณาการทางแมน้ําพจิิตร  เปนลาน

เก็บแกมลิง เก็บน้ํา เวลาน้ํามาเยอะๆ  มันก็มีผลตอนครสวรรค  

เหมือนกัน เขาจะคอยๆปลอยน้าํมา เกษตรกรก็จะมีน้ําใช เขามององค

รวม ถาขอเฉพาะจังหวัดจะไมได ทางสวนกลางจะตัดออกหมดเลย 

สภาพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาตจิะตดัเลย อนัไหนที่ไมเกี่ยวของ 

โครงการที่ไมมอียูในแผนเขาจะตัดออกหมดเลย มันจะเปนลกัษณะนี้ทีเ่ขา

ประชุมประมาณสอง สาม ครั้ง โครงการที่เจาะจงลงมาในพื้นที่

จังหวัด แตละจงัหวัดจะไมได ไมเหมือนกบัยุคกอนๆ นะครบั เขาจะดูวา

อยูในแผนงานของกระทรวงนั้นไหม  มีงบประมาณรองรบั ป  61 ไหม  

ถาไมมีเขาจะไปขอ  62, 63 ให แตตองเปนลักษณะเชื่อมโยง แตที่พูด

กันมากคือ ศูนยกลางการขนถายสินคาจะเปนแรงกระตุน คือ  จะมีจุด

จอดรถใหรถบรรทุกพัก ผมวาตองสรางแนๆ ที่บรรพตที่กระทรวง

คมนาคม เขามงีบประมาณแลวก็มีแผนงานเรียบรอยแลว นะครับ ตรงจุด

ที่ชั่งน้าํหนักรถแถวบรรพต ตรงนั้น แตวาทางหอการคา หรือสภา

อุตสาหกรรมของนครสวรรค อยากใหไปตัง้ที่ยานมัทรี ตรงนัน้จะเปนจดุ

รวม คือ หนึง่เปน CY  คือ ศูนยรวมขนถายสนิคาคอนเทนเนอร ขึ้นรถไฟ 

ลงแมน้ํา และก็ทางบกดวยตรงจุดนั้น ซึง่เขาเสนอมาเนี่ยนาจะเปนทีเ่ขา

ทอง นะครบั สถานีเขาทอง ตรงนั้นเปนจุดศูนยรวมในการขนถายสินคา

แตวาติดปญหาตรงวาเรื่องทีท่หาร ปญหาหลกัวาทหารใหไหม แลวก็อกี

จุดหนึ่งก็คอื เปนจุดรวมรถ รถอยากมารวมศูนยเดียวกันเลย ขนถายสินคา 

คือกลุมยานมัทรีและพยหุะเปนสวนหลกัจะเสนอคณะกรรมการเศรษฐกจิ

วาจะพจิาณาผลอยางไร นะครบั ในแตละจงัหวัดกจ็ะไมเหมอืนกัน พิจิตร

ก็จะไดขุดลอกบึงสีไฟ อันนี้มันมีโครงการที่อยูในแผนกรมประมง  

ชลประทานอยูแลว เขาขออควาเรี่ยมอยางเราไปแหลงทองเที่ยว  

  ก็ไมได พิจิตรก็ไมไดเหมือนกัน เพราะวางบมันคอนขางสงู แตละ

โครงการ จังหวัดเสนอหนึง่นครสวรรค  เสนอโครงการ  20,000 ลาน  

กําแพงเพชรก็  10,000  กวา  พิจิตร ประมาณ  20,000  กวา   

อุทัยธานี ก็ 10,000  กวา  ที่ครม. ไปที่จงัหวัดบรุีรมัย  อนุมตัิไดแค  

5,000  ลาน   มันก็ไมเพียงพอกบัความตองการเพราะอะไร ทาน มท 1  

พูดเลยวาเงินเราไมมี  ถามเีงินอยากใหหมดเลยนี่ติดปญหาวาเงินรฐับาล 
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  ไมให ตรงนีก้็ตองดูตามความเหมาะสมและความจาํเปนทีอ่ยูในแผนแตละ

กระทรวงเปนหลักนะครบั สําหรบัประเดน็ที่  2  เรื่องงบผกัตบชวาถา

งบประมาณไมเพยีงพอตองเพิม่เติมแผน เพราะเงินมนัเตม็แลวเพราะเรา

ไปชวยหลายที่กอ็าจจะตองเพิ่มแผน  สําหรับโรงไฟฟาชีวมวล อันนี้เรา

อาจจะทําหนงัสอืไปในนามของสภามีขอซักถามไปทีอุ่ตสาหกรรมจงัหวัด 

วาดําเนินการไปมีมาตรการปองกันไมใหคนตัดปาไมเรายงัไงบาง เรา

อาจจะตองทําหนงัสอืไปแนบรายงานการประชมุที่ทานเลขาฯ ไดนําเสนอ 

ครับ ขอบคุณครบั  

 

นายชํานาญ   เหลืองบํารุงรักษ  - ครับเชิญทานนพดล  สันติภาพจันทรา ครบั 

รองประธานสภา อบจ.นว. (คนที่ 2 ) 

ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภา อบจ.นว.      

 

นายนพดล   สันติภาพจันทรา   - ครบั กราบเรียนทานประธานสภาองคการบรหิารสวนจงัหวัดนครสวรรค 

ส.อบจ.นว. อ.เมืองนครสวรรค  กระผมนายนพดล  สันติภาพจนัทรา  สมาชกิสภาองคการบรหิารสวน

จังหวัดนครสวรรค อําเภอเมืองฯ เนื่องจากในชวงตนทานประธานสภาฯ  

  ไดแจง เรื่อง ครม. ที่จะมาจังหวัดนครสวรรคและมีโอกาสที่จะไป 

  บึงบอระเพ็ด ซึง่เปนสถานที่ทีอ่งคการบรหิารสวนจงัหวัด ไดมสีวนไดดูแล 

คราวนี้ผมไมแนใจที่วา พอประธานสภาฯ เชิญชวน เพราะฉะนัน้รปูแบบ

จะเปนอยางไร เพราะโดยปกตทิั่วไปพอจังหวัดเขาไปดูแล อบจ. ก็จะไมได

เขาไปเปนสวนรวมในการวาอะไรอยูตรงไหน อะไรแบบไหน เนือ่งจากวา

ครม. มามันจะมีผูติดตามมาเยอะแยะไมวาจะเปนอธบิดี รัฐมนตรี ตางๆ  

ซึ่งผมมองในลกัษณะที่วาความสัมพันธของสมาชกิบางทาน บางทานรูจัก

ตั้งแต ผอ. ,อธิบดี,  รัฐมนตรี มันก็เปนโอกาสที่บางทีเขาจะมี

ความสัมพันธ ในการที่รูจักกับผูหลกัผูใหญ ในรอบนั้น เขาอาจจะไปขอ

งบตางหากซึง่ไมจําเปนตองเปนงบใหญ อาจจะเปนงบเลก็ๆ ของแตละอัน 

ซึ่งเราเคยมมีาแลวอยางครัง้ที่แลว ทานรองวิษณุ มา เรากจ็ะไดมาประมาณ  

80 ลาน เขาจะมเีงินในงบของแตละบุคคลอยูแลว  เราไมรูวาเราเขาไปมี

สวนรวมมากนอยขนาดไหนตามทีท่านมาที่บงึบอระเพ็ด แตอยากจะรูวา

กําหนดการเปนอยางไร  เรามจีุดยืนตรงไหนบาง เผือ่บางทานไดเขาไปที่

บึง เราจะมีโอกาสไปตรงไหนไดบาง การที่เหมือนเปนตัวแทนเปนลักษณะ

เปนเจาบาน ในการที่ไปรับแขกอะไรทาํนองนี้อยากจะรูเปนเรื่อง

เปนราว คือทานประธานเชิญ พอไปถึงจริงๆ ไมมทีี่ยืนที่นัง่ อะไรอยางนี้  
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  มันจะเปนเรื่องลําบาก เราอยากจะรูวาขอบเขตในการที่รูวาเราเขาไปใน

การตอนรับพรรคพวกกัน ทานรัฐมนตรีบาง ทาน อธิบดีบาง เรา

พอจะมีไปตรงไหนไดบาง ขอบคุณครบั 

 

นายชํานาญ   เหลืองบํารุงรักษ   - เรียนเชญิ ทานปลดัปฏบิัติหนาที่นายกฯ 

รองประธานสภา อบจ.นว. (คนที่ 2 ) 

ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภา อบจ.นว.      

 

นายไกรสิน   ศิลปาจารย   - กราบเรียน ทานประธานสภาองคการบรหิารสวนจงัหวัดนครสวรรค 

ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหนาที่  เมือ่วานนี้ก็มกีารประชุมเกีย่วกบัการเตรียมความพรอมในการรบั ครม. 

นายก อบจ. นว.  ก็หลายจุดเนี่ยตองรอสวนกลางสัง่การมากอน กําหนดการมาคราวๆ มาก

เลยและเปลี่ยนแปลงไดอยูตลอดเวลา ตอนนี้กําหนดการคือวันที่  11 

มิถุนายน 2561 ทานนายกฯ และครม. รัฐมนตรีบางสวนจะไปที่

พิจิตรกอนไปดูบึงสีไฟ  จากนั้นขึ้นเฮลีคอปเตอรมาลงที่ชุมแสงที่

สนามกีฬาจากที่ชุมแสงก็ไมไดพบประชาชนนะครับ ก็จะนั่งรถไฟ 

  ที่สถานีชุมแสง ก็ประมาณบายสองนัง่รถไฟมาลงทีส่ถานีนครสวรรค 

  ในหนองปลงิเรา จากหนองปลงิกจ็ะมุงสูเทศบาล ทานจะพกัทีน่ั่น สักครู

นะครบัพกัผอนอริิยาบถ เสรจ็แลวก็จะมาทีร่ิมแมน้ําเจาพระยา ตนแมน้ํา

เจาพระยา ก็จะมาดูกิจกรรม ลิเกและการแสดงวัฒนธรรมตางๆ 

ของจังหวัดนครสวรรค  พอเสรจ็แลวนะครับ ของวันที่  11  มิถุนายน 

2561 กจ็ะจบแคตรงนั้น แลวกจ็ะกลบัมาพัก ทานนายกฯ จะเขาไปพัก

ที่ มทบ 31 คณะรฐัมนตรี กแ็ยกพกัในแตละโรงแรม ทีอ่ยูในจงัหวัด

นครสวรรค ในวันที่  12 มิถุนายน 2561  คือ 07.30 น.  

  ทานนายกฯ จะถึงที่มหาลัยราชภัฎ นะครับ ก็จะมีการประชุม

กลุมเศรษฐกิจกอน ภาคเหนอืตอนลาง ประชุมประมาณ 09.00 น.

ประมาณ 10.00 น. ก็จะไปประชุม ครม. พอประชุม ครม. เสร็จ 

 ทานสัมภาษณนักขาว ทานอาหารเรยีบรอยแลว ชวงบายสอง ยังไมรูวา 

 จะไปบานแกงรปึาวไปดูบานมอญหรือดบูริษทัแกงกลา เกี่ยวกบัผลิต 

 เมล็ดขาว ทีเ่กาเลี้ยวตองถามทานสจ. วาชื่อบริษัทอะไร ที่หนองเตา  

 พอเสร็จแลวเนี่ยกาํหนดการอาจจะไปสองทีห่รือที่เดียว คือเมื่อวานนี ้

 ตอนเย็นทานผูวา แจงกับทานประธานวานาจะเขาที่บึงเรา  90  

 เปอรเซ็นต เพราะวาทานจะถึง บงึบอระเพด็ 16.00 น. กําหนดการ 

 คราวๆ นะครับ แตไมรูวามันจะเปลี่ยนแผนอะไรอกีรปึาว อันนี้ยืนยัน 
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ไมได จังหวัดก็ตอบไมได ตองรอฟงจากสวนกลางอยางเดียว 

กําหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา เพราะเหมือนเราเตรยีม

ความพรอมนีเ่ตรียมไวกอน เราไมรูวาทาํตรงไหนบาง นะครับ ก็นําเรียน

ในที่ประชุมวาตองรอสั่งการจากสวนกลางเทานั้น วากําหนดการ  

  จะเมือ่ไหร อาจจะเร็วสดุผมวานาจะเปนวันพฤหัสบดี เพราะวันนี้จะ

ประชุม ครม. นําเรื่องนี้เขาประชมุครม. กอนวามาสัญจรที่นครสวรรค 

ในวันที่ 12 มิถุนายน 2561  นะครับ และกําหนดนี้จะคลอดตามมานะ

ครับ นําเรยีนทานประธาน ครับ 

 

นายชํานาญ   เหลืองบํารุงรักษ  - มีทานอื่นอกีไหมครบั เรียนเชิญทาน สจ.กิตริัตน นะครบั 

รองประธานสภา อบจ.นว. (คนที่ 2 ) 

ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภา อบจ.นว.      

 

นายกิติรัตน   ภัทรปรีชาสกุล   - เรียน ทานประธานสภาองคการบรหิารสวนจงัหวัดนครสวรรค 

ส.อบจ.นว. อ.ตาคล ี  ทานปฏิบัติหนาที่นายกฯ กระผมนายกิตริัตน  ภัทรปรีชาสกลุ 

  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอตาคล ี

  สืบเนือ่งทีม่ีการประชมุประสานแผนระดบัอําเภอ เมือ่เร็วๆนี้นะครบั 

  ก็มีผูบรหิารทองถิ่นและกใ็นสวนของปลัด อบต เทศบาล ตางๆ เขารวม

ประชุม กม็ีประเดน็ทีจ่ะฝากถามมายงัทานปฏบิัติหนาที่นายกฯ ก็คือเรื่อง 

ทานปลัดไดมีการประชุมประสานแผน ระดบัจงัหวัด และก็มกีารพูดคุย

เรือ่งของโรงบําบัดขยะติดเชื้อ ซึ่งเปนความหวงใยความกงัวลของพี่นอง

ประชาชนในเขตอําเภอตาคลี ทีอ่ยากจะมโีรงกาํจัดขยะติดเชื้อ ไดมีการ

พูดคุยในระดบัจงัหวัด เขาบอกวาฝากเรื่องมายังทานปลดัฯ เรือ่งนีเ้ราจะ

ไปหาขอมลูมาใหเขา นะครับ ก็เลยฝากถามวามีความเปนไปไดขนาดไหน 

  เขาอยากมีโรงกําจัดขยะติดเชือ้ นะครับ ตอนนีเ้ขากองไวตามจดุตางๆ ไว

มากขึ้นเรื่อยๆ กอ็ยากทราบความคืบหนาวามีความเปนไปไดขนาดไหนที ่

  เราจะมโีรงกาํจัดขยะ เปนภาพรวมของอําเภอแตละอาํเภอซึง่เปนขยะที่

อันตรายฝากมา อีกเรื่องหนึง่คือเรื่องทีเ่ขาฝากมาคือเรื่องของการตั้งสํารอง

น้ํามันไวสําหรับขุดเจาะบาดาล เนื่องจากทางสมาชิกของเราในเขตอําเภอ

ตาคลีไดประชาสัมพนัธกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นตางๆ วาเรามรีถ

ขุดเจาะบาดาลแตวาตองมีน้ํามันของ แตละ อบต.สํารองเอาไว เพื่อดําเนินการ

ตรงนี้นะครบั เขาก็บอกวาถาเปนไปไดไหมวาให อบจ.เปนผูดําเนินการใน

เรื่องของน้ํามัน มันก็จะสะดวกสําหรับเขาเนื่องจากเขาเปนปกครองทองถิ่น 
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  ที่มีงบประมาณนอย นะครับ ฝากมาวาถาเปนไปไดเขาก็อยากจะมีการขุด

เจาะหลายๆ  จุดตรงนี้ นะครับ ก็ฝากสองเรื่อง นะครับ ปฏิบัติหนาที่นายกฯ ครับ 

 

นายชํานาญ   เหลืองบํารุงรักษ  - ครับ ขอนดิหนึง่นะครบัทานปลัดฯ วันนั้นผมไดอยูในเหตกุารณดวย 

รองประธานสภา อบจ.นว. (คนที่ 2 ) ก็ไดเขารวมประชุมดวยนะครับ ในสวนของเรื่องทีห่นึง่ ทีบ่อกวาเกี่ยวกับ 

ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภา อบจ.นว.     บอหรือสถานที่ที่กําจัดขยะที่มีมลพิษนะครับ มีปลัด อบต.ทานหนึ่ง  

   สอบถามพวกผมมานะครบั ในที่ประชุมวาวันนั้นเปนการประชุมระดับ 

   จังหวัด หัวหนาสวนราชการของจงัหวัด บอกวาทานปลัดฯ เหมือน 

   รับปากไววา อบจ.จะรบัไปเปนแมงาน ในเรือ่งที่หน่ึง สวนในเรือ่งทีส่อง 

   ขอขยายเพิม่นิดนงึทางนายกฯ ฝายบริหารของอําเภอตาคลี ก็ไดสอบถาม 

   มาเหมือนกันวา อยางทีผ่มเคยถามพวกทานวาเวลารถจะออกไปเนีย่  

  ไมวาจะเปนเครือ่งมือหนักก็ดี หรือวาเจาะบอบาดาล อะไรก็ดี อยากจะ

ใหพวกเรามีน้ํามันไปดวยไดไหม ทางนี้กเ็คยตอบผมไปแลววาเปนไปไมได

เพราะ สตง. เขาตั้งมาอยางนั้นเหมือนกัน สตง.ก็ถามเขาอยางนั้น

เหมือนกันวาแลวคุณรูวาไดอยางไรวามันจะแลง มันจะทวม คณุไปตั้ง

น้ํามันไวเพื่อจะขอเอารถ อบจ.มา เขาก็เลยอยากจะฝากผานพวกผม  

  โดยทานกิติรัตน ทานเผชิญก็ดี ก็เลยฝากมาอยางนี้ไดไหมครับวา  

  ถาสมมุติเราตัง้เปนงบประมาณขึ้นมาวาสําหรบัเครือ่งจกัร เครือ่งมอืหนัก

ที่เราออกไปตามพืน้ที่ อาจจะไมไดทัง้หมด สมมติถาตัง้มา 10 , 20 ลาน 

อะไรก็แลวแต ถาเปนรถเกด รถบดหรอืรถแบกโฮว อะไรแลวเนี่ย ในเงิน 

10 หรือ 20 ลาน ทํางานไดกี่วันสมมุตินะครบั แลวเคากอ็ยากมาใหเปน

โควตามาใหเลยวา สจ. กิติรตัน  นํารถไปใชไดเลยสามวันโดยไมตองเตมิ

น้ํามัน สมมุตนิะครับ ในพื้นที่ของสจ.กิติรตัน เขาถามมา กเ็ลยอยากมา

ขยายกับทานสจ.กิติรัตน นิดนึงนะครับ วาทางองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในระดับที่เล็กกวาเราเขาสอบถามมาอยางนี้ครับ ขอเรียนเชิญทาน

ปลดัฯ ครบั 

 

นายไกรสิน    ศิลปาจารย   - ครบั เรียนทานประธานฯ ตอนนี้ตองคุยเรื่องขยะกอนนะครบั ขยะมัน 

ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหนาที่  ตองแยก ที่ทานพูดนั่นมันเปนขยะติดเชื้อ มันไมอยูในอํานาจหนาที่  

นายก อบจ.นว.  อบจ. นะครบั มันจะมีโรงงานกําจัดขยะติดเชือ้อยูในกองบนินะครับ แตที่

อบจ. รับผิดชอบคือ ขยะมีพิษก็ไดแก แบตเตอรี่ตางๆ ถานไฟฉาย 

  หลอดนีออน แบตมือถือ อะไรพวกนี้ นะครับ ที่ประชุมระดับจังหวัด

กับทองถิ่นจังหวัดเนี่ย จะตองใหมีคสัเตอรคืออําเภอทีร่วบรวม แตจรงิๆ  
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  แลวทําจรงิๆแลว  ไมมีใครรวบรวม ก็ตองเปนการจัดเกบ็โดยทีแ่ตละ 

อบต.จะตองขนมาที่ศูนยเครื่องมอืกลเรา เก็บไวตรงนี้กอน เมื่อไดปรมิาณ

มาก เชนเมื่อคราวที่แลวประมาณ  5  ตัน  ประมาณนีน้ะครับ เรากจ็ะ

จางเหมาซึง่บริษัทเอกชนขนไปกําจัดทีส่ระบรุี อันนี้คือขยะมีพษิซึ่งเรา

จะแจงหนงัสือสงไปแลวมีทาํ MOU ดวย ระหวางทองถิ่นตางๆ อบต.

ตางๆ เทศบาลตางๆ วาคุณตองเกบ็รวบรวมมานะแลวมาสงทีเ่รา เราจะ

เปนผูรวบรวมสงใหเอกชนกําจัดอีกทีหนึง่ นะครบั อันนี้ทัง้ทวงไป ทั้งโทรไป 

มีหนังสอืไป บางอบต.ก็ใหความรวมมือ ครึ่งๆ กวา ก็ไมทัง้หมด นะครบั 

ในการที่จะรวบรวมมาใหเราในการจัดเก็บ อันนี้เราทําใหอยูแลว 

งบประมาณเราตั้งไวอยูแลว นะครบั จดัเก็บมาหนึง่รอบแลว แตใกลๆ สิน้

ปงบประมาณก็ตองดูจาํนวนกอนวาเขารวบรวมไดเยอะไหม พอจะจาง 

 ไหมถาไมพอจางงบประมาณนี้กอ็าจจะตองเปนงบประมาณหนา ครับใน 

เรือ่งขยะมพีิษ นะครบัที่อบจ.รบัผิดชอบอยู เราก็ทําตามที่รบัปากไว

หมดแลว เราชวยในการทีจ่ะนําสงไปกาํจัดนะครับ ที่สระบรุี เรือ่งตอไป

คือเรื่องการขุดเจาะบอบาดาล นะครบั อนันี้กเ็ปนปญหาหลักเหมอืนกัน

วารถก็ซือ้ไมได ก็ตองใชคันเกา ซึ่งสวนใหญนีจ่ะเนนไปที่เปา เปาในสวน

ราชการหรือของหมูบานตางๆ ที่มนัตันอะไรอยางนี้เรากจ็ะไปดําเนินการ

ให แตวาอยางทีบ่อก สตง.เดีย๋วนี้คอนขางจะลงลกึวา อะไรบาง คอนขาง

จะลงลกึตรงนี้ขนาดเราออกใหทกุอยางเขายงัคอมเมนทเลยวาไมไดนะ

ตองใหทองถิ่นในพื้นทีเ่ปนคนรับผิดชอบ อปุกรณนํ้ามันตางๆ อันนี้ก็เปน

เรือ่งที่เราอยากชวย เพราะหนวยตรวจสอบเราคอนขางเขมไมอยางนัน้เรา

ตองไปชดใชเงินคืนแทน อบต.อีก มันกจ็ะไมไหวนะครับ เรื่องหนึ่งที่ทาน

บอกวาเรื่องเครือ่งจักร มนัก็ตองดูความจําเปนไป คือจะแบงอยางนั้นก็คง

ไมได ก็ขอมาละกันถาเดือดรอน เดือดรอนมาก็ไปตลอดทั้งพื้นทีท่ี่เดือดรอน

จรงิๆ ถามนัเฉพาะหนาจริงๆ ซึง่ไมใชพืน้ทีเ่ราเราก็จะไปทําให ก็ขอความ

รวมมือ สจ.ดวยละกนั มอีะไรกบ็อกกันได ครบัถาสามารถไปได ไปเลย นะครบั 

 

นายชํานาญ   เหลืองบํารุงรักษ   - ทานกิตริัตน มอีะไรอกีไหมครบั ทานอืน่ละครบั ไมมีนะครบั  

รองประธานสภา อบจ.นว. (คนที่ 2 ) ในสวนของที่ทาน ชุติมา บอกเรือ่งโครงการก็ดี ก็ไดความกระจางจาก 

ปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภา อบจ.นว.     ทานปลัดฯ แลวนะครบั วาเสนอโครงการอะไรบาง ในสวนของจงัหวัดเรา 

  และหลักการทีส่ภาพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาตกิ็ดี หรือวาทาง 

 ครม. ทีจ่ะใหตัง้โครงการเขาไปก็ดี  มีหลกัการยงัไง พวกเราก็ไดฟงขอมลู 
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แลวเผื่อที่จะไปตอบคําถามในพื้นที่พวกเรานะครบัวา ประชาชนอาจจะได

ฟง ดูขาวสารคณะรฐัมนตรมีาถงึจงัหวัดนครสวรรค พวกเรามีงบประมาณ

อะไรบาง ไดอะไรบาง นะครบั  ก็จะไดเปนขอมลูที่ไปตอบได และในสวน

ของทาน สจ.นพดล นะครบัในวันที่ 12  มิถุนายน นะครับ กท็ี่ทานปลัดฯ 

ไดบอกแลวนะครับ เดี๋ยวกําหนดการตองรอวันพฤหสั หรอืวันศุกร อีก

ครั้งหนึง่นะครับ แตสวนตัวก็อยากจะเรียนเชิญทุกทาน นะครับ ถาทาง

คณะรัฐมนตรีไปบงึบอระเพ็ด ก็ถือวาเปนเรื่องของจังหวัด แตบงึบอระเพ็ด

เปนสวนของ อบจ. ของพวกเรา ถามโีอกาสนะครบั โดยเฉพาะ สจ.เขตใน

เมอืงฯ  ทานสจ.วิทรู ก็ไปรวมดวย นะครบั ใกลๆ และเรื่องทีท่าน สจ. กิติ

รัตน บอกนะครับ สรุปในเรื่องของการเก็บขยะก็นาจะชัดเจนแลวนะ

ครับ วาจริงๆ แลวเปนขยะมีพิษ ขยะที่เปนมลพิษ ก็ทาง อบจ.เราก็

ยินดีที่จะรบัอยูแลวนะครบั แตขอให อบต. นั้นนํามาสงที่เราไดเลยครบั 

แลวเราจะนําไปสงทีโ่รงกําจัดขยะอกีครัง้หนึ่ง มีทานใดจะอภปิรายอะไร

อีกไหมครับ มีทานอื่นอกีไหมครับ ไมมีขอปดประชุมนะครบั ขอบคุณ

ครับ 

 

ปดประชุม  - เวลา 12.45 น. 

 

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


