รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจําปพุทธศักราช 2557
วันที่ 28 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00 น.
ณ หองบุษราคัม สํานักงานองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
------------------------------------------------------

ผูมาประชุม
1. นายพงศศักดิ์ หลิวทวีสีประกาย
2. นายวีรภัทร กีรติโภฌานันท
3. นายณภัทร พรเจีย
4. นายทรงยศ เสือสกุล
5. นายชยกร รักสุนทรธรรม
6. นายกิจฐพร โชติสุวรรณ
7. นายบุญเกื้อ บุญหยง
8. นายวรลักษณ เวชมณี
9. นายเมธา จึงสกุลวัฒนา
10.นายคัมภีร ชื่นบาน
11.นายอิทธิภณ เติมแตม
12.นายกนก เติมธนสาร
13.นายบุญเลิศ ปราศราคิน
14.นายดนัย โชติวัชรานุรักษ
15.นายบุญลอม เกียรติประวัติงาม
16.นายทองแท บํารุงกิจ
17.นายทินกร เลื่อมสําราญ
18.นางนันทวรรณ ตั้งเกียรติ
19.นายเศรษฐพัฒน จรรยา
20.นายพิพัฒน อินทรเทศราช
21.นายบุญญฤทธิ์ แกวทอง
22.นายสมยศ ศรีทองคํา
23.นายพิสิษฐ เจนจัดการ
24.นายศรชัย กะจะวงษ
25.นายเดชา แกวมีกฤชญเดช
26.นายณรงค ฐานธรรม
27.นางสาวสาธินี คฤหบดี

ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี คนที่ 1
รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี คนที่ 2
ส.อบจ.จันทบุรี เขต 1 อ.เมืองจันทบุรี
ส.อบจ.จันทบุรี เขต 6 อ.เมืองจันทบุรี
ส.อบจ.จันทบุรี เขต 7 อ.เมืองจันทบุรี
ส.อบจ.จันทบุรี เขต 1 อ.ทาใหม
ส.อบจ.จันทบุรี เขต 2 อ.ทาใหม
ส.อบจ.จันทบุรี เขต 3 อ.ทาใหม
ส.อบจ.จันทบุรี เขต 4 อ.ทาใหม
ส.อบจ.จันทบุรี เขต 1 อ.ขลุง
ส.อบจ.จันทบุรี เขต 2 อ.ขลุง
ส.อบจ.จันทบุรี เขต 3 อ.ขลุง
ส.อบจ.จันทบุรี เขต 1 อ.มะขาม
ส.อบจ.จันทบุรี เขต 2 อ.มะขาม
ส.อบจ.จันทบุรี เขต 1 อ.แหลมสิงห
ส.อบจ.จันทบุรี เขต 2 อ.แหลมสิงห
ส.อบจ.จันทบุรี เขต 1 อ.โปงน้ํารอน
ส.อบจ.จันทบุรี เขต 1 อ.สอยดาว
ส.อบจ.จันทบุรี เขต 2 อ.สอยดาว
ส.อบจ.จันทบุรี เขต 3 อ.สอยดาว
ส.อบจ.จันทบุรี เขต 1 อ.นายายอาม
ส.อบจ.จันทบุรี เขต 2 อ.นายายอาม
ส.อบจ.จันทบุรี เขต 1 อ.แกงหางแมว
ส.อบจ.จันทบุรี เขต 2 อ.แกงหางแมว
ส.อบจ.จันทบุรี เขต 2 อ.เขาคิชฌกูฏ
ผูอ ํานวยการกองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี

/ผูล าประชุม...
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ผูล าประชุม
1. วาที่ ร.ต.ธีรพงษ คํารอด
2. นายบุรี นิยมวานิช
3. ร.อ.หญิง สมจิต จึงตระกูล
ผูข าดประชุม
- นายสมปอง โสมภีร

ส.อบจ.จันทบุรี เขต 3 อ.เมืองจันทบุรี
ส.อบจ.จันทบุรี เขต 4 อ.เมืองจันทบุรี
ส.อบจ.จันทบุรี เขต 4 อ.สอยดาว
ส.อบจ.จันทบุรี เขต 2 อ.เมืองจันทบุรี

คณะผูบริหารและหัวหนาสวนราชการในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรีที่เขารวมประชุม
1. นายธนภณ กิจกาญจน
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
2. นายประพันธ จึงสกุลวัฒนา
รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี คนที่ 1
3. นายสุรพงษ สุวรรณหิตาธร
รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี คนที่ 2
4. นายเสวก วินิจจิตร
ที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
5. นายอุลิศ สุจิระสกุล
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
6. นายเกียรติศักดิ์ พูนเพิ่ม
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
7. นายกิตติ กันทรวิชัยวัฒน
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
8. นายอํานาจ ชวงฉ่ํา
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
9. นางสุมาลี รัตนจริยา
รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
10. นางขนิษฐา สัสดีพันธ
ผูอํานวยการกองชาง
11. นายภูวนาถ บํารุงพันธุ
ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ
12. นางสาวไพรัตน เพ็ชรมณี
หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
13. นางสาวสาธินี คฤหบดี
ผูอํานวยการกองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
14. พ.จ.อ.มานะ ทองสิมา
รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกองสงเสริมคุณภาพชีวิต
15. นางวันดี สําเนียงล้ํา
รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองคลัง
16. นายปฏิสนธิ์ เดชศรี
รักษาการในตําแหนงหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
17. นางนิตยรดี ใจอาษา
รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายบริหารงานบุคคล
18. จ.อ.มนตชัย จันทรไข
รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
19. จ.อ.ยุทธพล ศรีคงรักษ
รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายนิติการและการพาณิชย
20. นางสาวสุกัญญา อินทาภรณ
หัวหนาฝายสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
21. นางสาวสุรีวรรณ โพธิเจริญ
หัวหนาฝายนโยบายและแผน
22. นางวลัยพร สนธิภักดี
หัวหนาฝายติดตามและประเมินผล
23. นางสาวนฤมล พรอมพงศทร
รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายเรงรัดและจัดเก็บรายได
24. นางอัญชลี ขจรชีพ
รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายพัสดุและทรัพยสิน
25. นางสาวมณิษา งามฉวี
รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายบัญชี
/26.นางสาวศุภลักษณ...
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26. นางสาวศุภลักษณ พิริยะศาสตร
27. นายไพฑูรย จันทนสิน
28. นายชัยวัฒน ปเจริญ
29. นายวรเศรษฐ อาริยวัฒนศรี
30. นายสุภกิจ สุทธิรัตน
31. จ.อ.สงวนศักดิ์ จิตตสงวน
32. นายอัศวิน วาจาสิทธิ์
33. นางสาวภัทรนิษฐ วิชัย
34. นางสาวชาลินี พรตเจริญ
35. นายเทพนคร ราชสินธ
36. นางนวลจันทร วิเชียรสมสกุล
37. นายอนันต สัจธรรม
38. นายฑีฆายุ สนอยู
39. นายณรงคฤทธิ์ ปตตะ
40. นายธีรวุฒิ ทัศนานัยน
41. นายชัยกร ลับเหลี่ยม
42. นายพีระชัย ไชยประสูตร
43. นางภัทราพร ฉันทมิตร
44. นางสาวพลับพลึง เนินหาด
45. นางสาวนันทา เขียวมรกต

รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายการเงิน
รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายสาธารณภัยและสิ่งแวดลอม
รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายสํารวจและออกแบบ
รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายเครื่องจักรกล
รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายกอสรางและซอมบํารุง
รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ
รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายพัฒนาสังคมและสงเสริมอาชีพ
รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายการสาธารณสุข
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6ว
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 4
เจาพนักงานธุรการ 6ว
นายชางไฟฟา 3
ผูชวยชางไฟฟา
ผูชวยชางไฟฟา
ผูชวยนักวิชาการประชาสัมพันธ
ผูชวยนักวิชาการประชาสัมพันธ
ผูชวยนักวิชาการประชาสัมพันธ
ผูชวยนักวิชาการประชาสัมพันธ
ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล
ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล

สื่อมวลชนที่เขารวมประชุม
1. นางสาวมาสิรี กลอมแลว
2. นายเรวัตตะ ชาติ
3. นายณัฐวรณ อุปนัทภนิชย
4. นายสุพิทย ทองเกิด

ผูสื่อขาวมายเคเบิลทีวี จํากัด
ชางภาพ NBT จันทบุรี
บรรณาธิการมายเคเบิลทีวี จํากัด
รองผูอํานวยการหนังสือพิมพ CTV NEW จันทบุรี

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
นายพงศศักดิ์ หลิวทวีสีประกาย ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี ทําหนาที่ประธาน
ในที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
นางสาวสาธินี คฤหบดี (เลขานุการสภา อบจ.จันทบุร)ี
เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี นายกองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
คณะผู บ ริ ห าร หั ว หน า ส วนราชการจั งหวั ดจั นทบุ รี และสมาชิ กสภาองค การบริ หารส วนจั งหวั ดจั นทบุ รี ทุ กท าน
ขณะนี้เวลา 10.00 น. ไดตรวจนับรายชื่อสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี ผูที่ไดลงลายมือชื่อและผูที่นั่ง
อยูในที่ประชุมแหงนี้ จํานวน 26 คน เกินกวากึ่งหนึ่งครบเปนองคประชุม ลําดับตอไป ขอเรียนเชิญทาน พงศศักดิ์
หลิวทวีสีประกาย ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี ขึ้นทําหนาทีป่ ระธานในที่ประชุมคะ
/ประธาน...
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ประธาน

เรียนทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี พรอมคณะผูบริหารทุกทาน สมาชิกสภาฯ
ผูทรงเกียรติทุกทาน หัวหนาสวนราชการในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี และสื่อมวลชนทุกทาน
ที่มารวมประชุมนะครับ การประชุมสภาฯ ในวันนี้เปนการประชุมสมัย สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจําป
พุทธศักราช 2557 ซึ่งมีขอราชการที่ตองพิจารณาทั้งหมด 6 วาระ กอนเขาสูระเบียบวาระการประชุม ขอเชิญรอง
ประธานสภาฯ ขึ้นทําหนาที่ดวยครับ
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง ที่ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 2
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
ประธาน
สําหรับรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปพุทธศักราช 2557 เมื่อวันที่
20 สิงหาคม 2557 ไดรับแจงจากเลขานุการสภาฯ วาขณะนี้อยูระหวางดําเนินการ
ระเบียบวาระที่ 3

ประธาน

ญัตติการพิจารณารางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด
เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558
- วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ
- วาระที่ 3 ขั้นลงมติ

เชิญคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติฯ

นายอิทธิภณ เติมแตม (ประธานคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ)
เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี นายกองคการบริหารสวนจังหวัด จันทบุรี
คณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี และหัวหนาสวนราชการในสังกัดองคการบริหาร
สวนจั งหวั ดจั นทบุ รี ทุ กท าน กระผม นายอิ ทธิ ภณ เติมแต ม ประธานคณะกรรมการแปรญั ตติ ร างขอบั ญญั ติ ฯ
คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ ไดนัดประชุม ครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2557 เวลา 15.00 น.
ประกอบดวย คณะกรรมการ ดังนี้ 1. นายอิทธิภณ เติมแตม ประธานกรรมการ 2. นายชยกร รักสุนทรธรรม
กรรมการ 3. นายสมยศ ศรีทองคํา กรรมการ 4. นางนันทวรรณ ตั้งเกียรติ กรรมการ ตามมติที่ประชุมสภาองคการ
บริ ห ารส วนจั ง หวั ด จั น ทบุ รี สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 2 ประจํ าป พุ ท ธศั ก ราช 2557 วั นที่ 20 สิ งหาคม 2557
ไดกําหนดระยะเวลาในการเสนอคําแปรญัตติตั้งแตสภาฯ มีมติรับหลักการ วันที่ 20 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 22
สิ งหาคม 2557 เพื่ อพิ จารณาการเสนอขอแปรญั ตติ ร างข อบั ญญั ติ งบประมาณรายจ าย ประจํ าป งบประมาณ
พ.ศ.2558 ซึ่งมีนายกองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรียื่นเสนอเพียงรายเดียว ไดเสนอขอแปรญัตติรางขอบัญญัติฯ
โดยแปรลดงบประมาณ จํานวน 8 รายการ เปนเงิน 22,050,000 บาท แปรเพิ่มงบประมาณ จํานวน 8 รายการ
เปนเงิน 22,050,000 บาท และแปรปรับแกขอความ จํานวน 2 รายการ โดยยอดรวมงบประมาณรายจายตาม
/ขอบัญญัติ...
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ขอบัญญัติฯ คงเดิม ไมเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการฯ ไมมีประเด็นขอสงสัยเกี่ยวกับการแปรญัตติแตอยางใด สรุป
รายละเอี ยดดั งนี้ ชื่ อขอบั ญญั ติ ร างขอบั ญญั ติ องค การบริ หารสวนจั งหวั ด เรื่ อง งบประมาณรายจ ายประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ.2558 ไมมีผูแปรญัตติ ไมมีการแกไขญัตติ คําแถลงงบประมาณ ไมมีผูแปรญัตติ ไมมีการแกไขญัตติ
หลักการและเหตุผล ไมมีผูแปรญัตติ ไมมีการแกไขญัตติ ขอ 1 ของขอบัญญัติฯ ไมมีผูแปรญัตติ ไมมีการแกไขญัตติ
ขอ 2 ของขอบัญญัติฯ ไมมีผูแปรญัตติ ไมมีการแกไขญัตติ ขอ 3 ของขอบัญญัติฯ ไม มี ผู แ ปรญั ต ติ ไม มี ก าร
แกไขญัตติ ขอ 4 ของขอบัญญัติฯ มีผูแปรญัตติ มีการแกไขญัตติ ดังนี้ รายการที่ 1 หนา 55 ขอ 1.5 ประเภท
เงิ น สํ า รองจ า ย ปรั บลด งบประมาณ ประเภทเงิ น สํ า รองจ า ย ตั้ ง ไว 3,253,504 บาท ปรั บ ลด จํ า นวน
1,869,000 บาท คงเหลือตั้งไว 1,384,504 บาท รายการที่ 2 หนา 69 ขอ 1.1.1 ปรับลด งบประมาณ
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการ
จัดนิทรรศการ และการแขงขันทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา “ศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัด จันทบุรี” ตั้งไว
5,000,000 บาท ปรับลด จํ านวน 2,000,000 บาท คงเหลือตั้ งไว 3,000,000 บาท รายการที่ 3 หน า 79
ขอ ๑.1.1 (2) ปรับลด งบประมาณ ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อการบริโภคและการจําหนาย ตั้งไว
10,000,000 บาท ปรับลด จํานวน 2,590,000 บาท คงเหลือตั้งไว 7,410,000 บาท รายการที่ 4 หนา 79
ขอ ๑.1.1 (6) ปรับลด งบประมาณ ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริม และพัฒนาการเรียนรู ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดจันทบุรี
ตั้งไว 10,000,000 บาท ปรับลด จํานวน 2,000,000 บาท คงเหลือตั้งไว 8,000,000 บาท รายการที่ 5 หนา 84
ขอ ๑.1.1 ปรับลด งบประมาณ ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการประชาสัมพันธและสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดจันทบุรี ตั้งไว 8,000,000 บาท
ปรับลด จํานวน 3,000,000 บาท คงเหลือตั้งไว 5,000,000 บาท รายการที่ 6 หนา 86 ขอ 2 คาที่ดินและ
สิ่งกอสราง 2.1 (1) ปรับลด งบประมาณ ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง เพื่อจายเปนคา
ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางสายนายายอาม – หนองเจกสรอย หมูที่ 10 ต.นายายอาม อ.นายายอาม เชื่อมหมูที่ 1
ต.เขาวงกต อ.แกงหางแมว จํานวน 4,161,000 บาท ปรับลดทั้งจํานวน รายการที่ 7 หนา 86 ขอ 2 คาที่ดินและ
สิ่งกอสราง 2.1 (2) ปรับลด งบประมาณ ประเภทคาบํ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง เพื่อจายเปนค า
ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางสายดอนทราย – ปาใต หมู 8 ต.บางกะจะ เชื่อมหมู 10 ต.ทาชาง อ.เมืองจันทบุรี จํานวน
4,430,000 บาท ปรับลดทั้งจํานวน รายการที่ 8 หนา 87 ขอ ๑.1 ปรับลด งบประมาณ ประเภทโครงการ
ช วยเหลื อ เกษตรกร เพื่ อจ ายเป นค าใช จ ายโครงการช ว ยเหลื อเกษตรกรในการแก ไ ขป ญหาราคาผลผลิ ต ทาง
การเกษตร ตั้งไว 10,000,000 บาท ปรับลด จํานวน 2,000,000 บาท คงเหลือตั้งไว 8,000,000 บาท
รายการที่ 9 หน า 62 ข อ 1.3 ปรั บ เพิ่ ม งบประมาณ ประเภทค าจ างที่ ป รึ กษาในการจั ด ทํ า โปรแกรม
คอมพิวเตอร เพือ่ จายเปนคาจางที่ปรึกษาจัดทําโปรแกรมคอมพิวเตอร (Application) ตั้งไว 1,000,000 บาท ปรับ
เพิ่มเปน 4,000,000 บาท (เพิ่มขึ้น 3,000,000 บาท) รายการที่ 10 แปรเพิ่ม โครงการใหม จํานวน 7 โครงการ
งบประมาณ 19,050,000 บาท ดังนี้ 1.อุดหนุนเทศบาลตําบลพลับพลานารายณ โครงการติดตั้งกลองวงจรปด
ในชุมชน จํานวน 6,480,000 บาท 2.อุดหนุนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 โครงการวิจัยและ
/สรางนวัตกรรม...
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สรางนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนโดยใชโปรแกรม Moodel (Moodel Program) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดจันทบุรี จํานวน 2,000,000 บาท 3.อุดหนุนโรงเรียนแหลมสิงหวิทยาคม
จังหวัดจันทบุรี โครงการจัดทําหองเรียน อิเล็กทรอนิกส (E-Learning) จํานวน 1,995,000 บาท 4.อุดหนุนโรงเรียน
มะขามสรรเสริญจังหวัดจันทบุรี โครงการจัดทําหองเรียน อิเล็กทรอนิกส (E-Learning) จํานวน 1,995,000 บาท
5.อุด หนุนโรงเรี ยนมั ธยมวัดเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรี โครงการจัดทํ าห องเรียน อิ เ ล็กทรอนิกส (E-Learning) จํ านวน
1,995,000 บาท 6.อุ ดหนุนโรงเรี ยนตกพรมวิ ทยาคารจั งหวั ดจั นทบุ รี โครงการจั ดทํ าห องเรี ยน อิ เ ล็กทรอนิ กส
(E-Learning) จํานวน 1,995,000 บาท 7.อุดหนุนสหกรณกองทุนสวนยางบานอางคีรี จํากัด โครงการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานยางพาราของสหกรณ จํานวน 2,590,000 บาท รายการที่ 11 ปรับแก ขอความ จํานวน 2 รายการ
ดังนี้ 1.หนา 68 จากเดิม เพื่ออุดหนุนสถานีตํารวจภูธรทาใหม โครงการติดตั้งกลองวงจรปดเพื่อรักษาความ
ปลอดภั ย ในชี วิต และทรัพ ย สินใหกับ ประชาชนจั งหวั ด จันทบุรี เปน เพื่ ออุดหนุนตํ ารวจภู ธรจั งหวั ดจันทบุ รี
2.หนา 80 จากเดิม เพื่ออุดหนุนตํารวจภูธรจังหวัดจันทบุรี โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความสงบเรียบรอย
ของจังหวัดจันทบุรี “ชุดกิจกรรมดานความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยของประชาชน” เปน เพื่ออุดหนุนตํารวจภูธร
จังหวัดจันทบุรี โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความสงบเรียบรอยของจังหวัดจันทบุรี “ชุดกิจกรรม ดานความ
ปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย สิน ของประชาชน” (รายละเอี ยดปรากฏตามเอกสารที่ แจกในที่ ประชุ มแล ว )
ขอ 5 ของขอบัญญัติฯ ไมมีผูแปรญัตติ ไมมีการแกไขญัตติ ขอ 6 ของขอบัญญัติฯ ไมมีผูแปรญัตติ ไมมี
การแก ไขญั ตติ มติที่ ประชุ มคณะกรรมการแปรญั ตติ รางขอบัญญัติ ไดพิ จารณาเห็ นดวยใหมีการแก ไข เพิ่มเติ ม
เปลี่ยนแปลงรายละเอียด ตามที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรีเสนอ และคณะกรรมการแปรญัตติได
เสนอผลการแปรญัตติตามบันทึกนี้แลวเพื่อใหสภาฯ พิจารณาดําเนินการในวาระที่ 3 ตอไป
ประธาน
ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ ไดรายงานผลการประชุมพิจารณาการขอแปรญัตติ
ของคณะกรรมการให สมาชิ ก ได ท ราบแล ว นั้ น ต อไปผมจะขอมติ จ ากที่ ป ระชุ ม ว าเห็ น ด ว ยกั บ ร า งข อบั ญญั ติ ฯ
ในวาระที่ 2 ขั้ นแปรญั ต ติ ตามรายงานและบั นทึ กความเห็ นของคณะกรรมการแปรญั ต ติฯ เป นรายการๆ ไป
รายการที่ 1
หนา 55 ขอ 1.5 ประเภทเงินสํารองจาย ปรับลด งบประมาณ ประเภทเงินสํารองจาย ตั้งไว
3,253,504 บาท ปรับลด จํานวน 1,869,000 บาท คงเหลือตั้งไว 1,384,504 บาท ผูใดเห็นดวย
โปรดยกมือ จํานวน 23 เสียง ผูใดไมเห็นดวย โปรดยกมือ ไมมีนะครับ
มติที่ประชุม
- เห็นดวย –
ประธาน
รายการที่ 2 หนา 69 ขอ 1.1.1 ปรับลด งบประมาณ ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการจัดนิทรรศการ และการแขงขันทาง
วิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา “ศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดจันทบุรี” ตั้งไว 5,000,000 บาท ปรับลด จํานวน
2,000,000 บาท คงเหลือตั้งไว 3,000,000 บาท ผูใดเห็นดวย โปรดยกมือ จํานวน 23 เสียง ผูใดไมเห็นดวย
โปรดยกมือ ไมมีนะครับ
มติที่ประชุม
- เห็นดวย –
/ประธาน...
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ประธาน

รายการที่ 3 หนา 79 ขอ ๑.1.1 (2) ปรับลด งบประมาณ ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
เพื่ อการบริ โ ภคและการจํ า หน าย ตั้ งไว 10,000,000 บาท ปรั บลด จํ านวน 2,590,000 บาท คงเหลื อตั้ งไว
7,410,000 บาท ผูใดเห็นดวย โปรดยกมือ จํานวน 23 เสียง ผูใดไมเห็นดวย โปรดยกมือ ไมมีนะครับ
มติที่ประชุม
- เห็นดวย –
ประธาน
รายการที่ 4 หนา 79 ขอ ๑.1.1 (6) ปรับลด งบประมาณ ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริม และพัฒนาการเรียนรู ตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดจันทบุรี ตั้งไว 10,000,000 บาท ปรับลด จํานวน 2,000,000 บาท คงเหลือ
ตั้งไว 8,000,000 บาท ผูใดเห็นดวย โปรดยกมือ จํานวน 23 เสียง ผูใดไมเห็นดวย โปรดยกมือ ไมมีนะครับ
มติที่ประชุม
ประธาน

- เห็นดวย –

รายการที่ 5 หนา 84 ขอ ๑.1.1 ปรับลด งบประมาณ ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ ไมเขาลักษณะรายจ ายหมวดอื่ นๆ เพื่อจ ายเป นค าใช จายโครงการประชาสั มพั นธ และสงเสริมการทองเที่ยว
ของจังหวัดจันทบุรี ตั้งไว 8,000,000 บาท ปรับลด จํานวน 3,000,000 บาท คงเหลือตั้งไว 5,000,000 บาท
ผูใดเห็นดวย โปรดยกมือ จํานวน 23 เสียง ผูใดไมเห็นดวย โปรดยกมือ ไมมีนะครับ
มติที่ประชุม
ประธาน

- เห็นดวย –

รายการที่ 6 หน า 86 ขอ 2 ค าที่ ดิ นและสิ่งก อสราง 2.1 (1) ปรั บลด งบประมาณ ประเภท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง เพื่อจายเปนคาปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางสายนายายอาม– หนองเจกสรอย
หมูที่ 10 ต.นายายอาม อ.นายายอาม เชื่อมหมูที่ 1 ต.เขาวงกต อ.แกงหางแมว จํานวน 4,161,000 บาท
ปรับลดทั้งจํานวน ผูใดเห็นดวย โปรดยกมือ จํานวน 23 เสียง ผูใดไมเห็นดวย โปรดยกมือ ไมมีนะครับ
มติที่ประชุม
ประธาน

- เห็นดวย –

มติที่ประชุม

- เห็นดวย –

รายการที่ 7 หนา 86 ขอ 2 คาที่ดินและสิ่งกอสราง 2.1 (2) ปรับลด งบประมาณ ประเภทคาบํารุงรักษา
และปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง เพื่อจายเปนคาปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางสายดอนทราย – ปาใต หมู 8 ต.บางกะจะ
เชื่อมหมู 10 ต.ทาชาง อ.เมืองจันทบุรี จํานวน 4,430,000 บาท ปรับลดทั้งจํานวน ผูใดเห็นดวย โปรดยกมือ
จํานวน 23 เสียง ผูใดไมเห็นดวย โปรดยกมือ ไมมีนะครับ
/ประธาน...
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ประธาน
รายการที่ 8 หนา 87 ขอ ๑.1 ปรับลด งบประมาณ ประเภทโครงการชวยเหลือเกษตรกร
เพื่ อ จ า ยเป น ค า ใช จ า ยโครงการช ว ยเหลื อ เกษตรกรในการแก ไ ขป ญ หาราคา ผลผลิ ต ทางการเกษตร
ตั้งไว 10,000,000 บาท ปรับลด จํานวน 2,000,000 บาท คงเหลือตั้งไว 8,000,000 บาท ผูใดเห็นดวย
โปรดยกมือ จํานวน 23 เสียง ผูใดไมเห็นดวย โปรดยกมือ ไมมีนะครับ
มติที่ประชุม
- เห็นดวย –
ประธาน
รายการที่ 9 หนา 62 ขอ 1.3 ปรับเพิ่ม งบประมาณ ประเภทคาจางที่ปรึกษาในการจัดทํา
โปรแกรมคอมพิวเตอร เพื่อจายเปนคาจางที่ปรึกษาจัดทําโปรแกรมคอมพิวเตอร (Application) ตั้งไว 1,000,000 บาท
ปรั บเพิ่ มเป น 4,000,000 บาท (เพิ่ มขึ้ น 3,000,000 บาท) ผู ใดเห็ นด วย โปรดยกมื อ จํ า นวน 23 เสี ย ง
ผูใดไมเห็นดวย โปรดยกมือ ไมมีนะครับ
มติที่ประชุม
ประธาน

- เห็นดวย –

รายการที่ 10 แปรเพิ่ม โครงการใหม จํานวน 7 โครงการ งบประมาณ 19,050,000 บาท ดังนี้
1.อุด หนุนเทศบาลตํ าบลพลับพลานารายณ โครงการติด ตั้งกลองวงจรปดในชุมชน จํานวน 6,480,000 บาท
ผูใดเห็นดวย โปรดยกมือ จํานวน 23 เสียง ผูใดไมเห็นดวย โปรดยกมือ ไมมีนะครับ
มติที่ประชุม
ประธาน

- เห็นดวย –

2.อุดหนุนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 โครงการวิจัยและสรางนวัตกรรมการ
จัดการเรียนการสอนโดยใชโปรแกรม Moodel (Moodel Program) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัดจันทบุรี จํานวน 2,000,000 บาท ผูใดเห็นดวย โปรดยกมือ จํานวน 23 เสียง ผูใดไมเห็นดวย
โปรดยกมือ ไมมีนะครับ
มติที่ประชุม
- เห็นดวย –
ประธาน
3.อุดหนุนโรงเรียนแหลมสิงหวิทยาคม จังหวัดจันทบุรี โครงการจัดทําหองเรียนอิเล็กทรอนิกส
(E-Learning) จํานวน 1,995,000 บาท ผูใดเห็นดวย โปรดยกมือ จํานวน 23 เสียง ผูใดไมเห็นดวย โปรดยกมือ
ไมมีนะครับ
มติที่ประชุม

- เห็นดวย –
/ประธาน...
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ประธาน

4.อุ ด หนุ นโรงเรี ย นมะขามสรรเสริ ญจั งหวั ด จั นทบุ รี โครงการจั ด ทํ า ห องเรี ย นอิ เ ล็ กทรอนิ ก ส
(E-Learning) จํานวน 1,995,000 บาท ผูใดเห็นดวย โปรดยกมือ จํานวน 23 เสียง ผูใดไมเห็นดวย โปรดยกมือ
ไมมีนะครับ
มติที่ประชุม
ประธาน

- เห็นดวย –

มติที่ประชุม
ประธาน

- เห็นดวย –

มติที่ประชุม
ประธาน

- เห็นดวย –

5.อุ ด หนุ นโรงเรี ย นมั ธยมวั ด เขาสุ กิมจั งหวั ด จั นทบุ รี โครงการจั ด ทํ าห อ งเรี ย นอิ เ ล็ กทรอนิ ก ส
(E-Learning) จํานวน 1,995,000 บาท ผูใดเห็นดวย โปรดยกมือ จํานวน 23 เสียง ผูใดไมเห็นดวย โปรดยกมือ
ไมมีนะครับ
6.อุ ดหนุ นโรงเรี ยนตกพรมวิ ทยาคารจั ง หวั ด จั นทบุ รี โครงการจั ด ทํ า ห อ งเรี ย นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
(E-Learning) จํานวน 1,995,000 บาท ผูใดเห็นดวย โปรดยกมือ จํานวน 23 เสียง ผูใดไมเห็นดวย โปรดยกมือ
ไมมีนะครับ
มติที่ประชุม
- เห็นดวย –
ประธาน
7.อุ ด หนุ นสหกรณ ก องทุ น สวนยางบ า นอ างคี รี จํ า กั ด โครงการพั ฒ นาคุ ณภาพและมาตรฐาน
ยางพาราของสหกรณ จํานวน 2,590,000 บาท ผูใดเห็นดวย โปรดยกมือ จํานวน 23 เสียง ผูใดไม เห็นดวย
โปรดยกมือ ไมมีนะครับ

รายการที่ 11 ปรับแกขอความ จํานวน 2 รายการ ดังนี้ 1. หนา 68 จากเดิม เพื่ออุดหนุน
สถานีตํารวจภูธรทาใหม โครงการติดตั้งกลองวงจรปดเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินใหกับประชาชน
จังหวัดจันทบุรี เปน เพื่ออุดหนุนตํารวจภูธรจังหวัดจันทบุรี ขอความอื่นยังคงเดิม ผูใดเห็นดวย โปรดยกมื อ
จํานวน 23 เสียง ผูใดไมเห็นดวย โปรดยกมือ ไมมีนะครับ
มติที่ประชุม
- เห็นดวย –
ประธาน
2.หนา 80 จากเดิม เพื่ออุดหนุนตํารวจภูธรจังหวัดจันทบุรี โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา
ความสงบเรี ย บร อ ยของจั ง หวั ด จั นทบุ รี “ชุ ด กิ จ กรรมด านความปลอดภั ย ในชี วิต และทรั พ ย ของประชาชน”
เปน เพื่ออุดหนุนตํารวจภูธรจังหวัดจันทบุรี โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความสงบเรียบรอยของจังหวัด
จันทบุรี “ชุดกิจกรรมดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ผูใดเห็นดวย โปรดยกมือ จํานวน
23 เสียง ผูใดไมเห็นดวย โปรดยกมือ ไมมีนะครับ
/มติทปี่ ระชุม...
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มติที่ประชุม
ประธาน

- เห็นดวย –

ตอไปเปนการพิ จารณาในวาระที่ 3 ขั้ นลงมติ ตามข อบั งคั บข อ 52 การพิ จารณาร างข อบั ญญั ติ
ในวาระที่ 3 ไมมีการอภิปราย ใหที่ประชุมลงมติวาจะใหตราเปนขอบัญญัติหรือไม ผมจะขอมติจากที่ประชุม ผูใดเห็นชอบ
ให ต ราเป นข อบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ า ยประจํ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 โปรดยกมื อ จํ านวน 23 เสี ย ง
ผูใดไมเห็นชอบ โปรดยกมือ ไมมีนะครับ
มติที่ประชุม - เห็นชอบ –
ระเบียบวาระที่ 4
ประธาน

ญัตติขอความเห็นชอบการโอนอาคารสํานักงานและสิ่งปลูกสรางขององคการบริห าร
สวนจังหวัดจันทบุรี หลังเดิม

เชิญนายกองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
นายธนภณ กิจกาญจน (นายก อบจ.จันทบุรี)
เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี และทานสมาชิกสภาองคการบริหาร
ส ว นจั ง หวั ด จั น ทบุ รี ผู ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท า น ด ว ยสํ า นั ก งานอั ย การคดี เ ยาวชนและครอบครั ว จั ง หวั ด จั น ทบุ รี
ได แจ งความประสงค ที่ จ ะขอยื ม ใช อาคารสํ านั กงานและสิ่ งปลู ก สร างขององค การบริ ห ารส ว นจั งหวั ด จั น ทบุ รี
หลังเดิม ตอไปอีก แตหากองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรีไมใชประโยชน จากอาคารและสิ่งปลูกสรางดังกลาว
แล ว จึ งใคร ขอความอนุ เ คราะห โ อนอาคารสํ านั กงานและสิ่ งปลู กสรางขององค การบริ หารส วนจั งหวั ด จันทบุ รี
หลั งเดิม ใหแกสํานั กงานอัย การสู งสุ ด เนื่ องจากองค การบริห ารสวนจั งหวัด จันทบุ รีไ ด ย ายสํานักงานมาปฏิบั ติ
ราชการที่ศูนยปฏิบัติราชการองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี ถนนสุขุมวิท ตําบลทาชาง อําเภอเมืองจันทบุรี
จั ง หวั ด จั น ทบุ รี ทํ า ให อ าคารสํ า นั ก งานและสิ่ ง ปลู ก สร า งขององค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด จั น ทบุ รี ห ลั ง เดิ ม
หมดความจําเปนตองใช ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น
พ.ศ.2535 กําหนดไววา ขอ 150 หลังจากการตรวจสอบแลวพัสดุใดหมดความจําเปนหรือหากใชราชการตอไป
จะสิ้นเปลืองคาใชจายมาก ใหเจาหนาที่พัสดุเสนอรายงานตอหัวหนาฝายบริหารของหนวยการบริหารราชการสวน
ทองถิ่น เพื่อพิจารณาสั่งใหดําเนินการตามวิธีการอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ (3) โอน ใหโอนแกสวนราชการ
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นอื่น หนวยงานอื่นซึ่งมีฐานะเปนราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือองคการ
สถานสาธารณกุศล ตามมาตรา 47 (7) แหงประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ ใหมีหลักฐานการสงมอบไวตอกันดวย หมวด 4
เบ็ดเตล็ด ขอ 155 , แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2545 ขอ 16 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553
ขอ 25“การใหบุคคลใดใชประโยชนหรือไดรับสิทธิใดๆ อันเกี่ยวกับพัสดุประเภทที่ดินหรือสิ่งกอสรางของหนวยการ
บริ ห ารราชการส ว นท อ งถิ่ น ต อ งได รั บ ความเห็ น ชอบจากสภาหน ว ยการบริ ห ารราชการส ว นท อ งถิ่ น นั้ น ”
เพื่อประโยชนตอการปฏิบั ติราชการของสํานักงานอั ยการคดีเยาวชนและครอบครัวจั งหวัด จันทบุรี ซึ่งเปนการ
บริการประชาชนตามอํานาจหนาที่ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาทองถิ่นจังหวัดจันทบุรี จึงเรียนมาเพื่อให
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรีพิจารณาใหความเห็นชอบ
/ประธาน...
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ประธาน

มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะสอบถามหรือไม ถาไมมีทานใดสอบถาม ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาฯ
วาจะพิจารณาใหความเห็นชอบใหโอนอาคารสํานักงานและสิ่งปลูกสรางขององคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
หลังเดิม ใหแกสํานักงานอัยการสูงสุดหรือไม ผูใดเห็นชอบ โปรดยกมือ จํานวน 23 เสียง ผูใดไมเห็นชอบ
โปรดยกมือ ไมมีนะครับ
มติที่ประชุม
- เห็นชอบ ระเบียบวาระที่ 5
ญัตติขอความเห็นชอบการใชทรัพยสินประเภทสิ่งกอสรางขององคการบริหารสวน
จังหวัดจันทบุรี
ประธาน
เชิญนายกองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
นายธนภณ กิจกาญจน (นายก อบจ.จันทบุรี)
เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี และทานสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดจันทบุรี ผูทรงเกียรติทุกทาน ดวยมีสวนราชการอื่นไดขอยืมใชทรัพยสินประเภทสิ่งกอสรางขององคการ
บริหารสวนจังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงคในการขอยืมใชเพื่อประโยชนในราชการ มีกําหนดระยะเวลา 1 ป
รายละเอียดดังนี้ 1.ที่วาการอําเภอโปงน้ํารอน ยืมใชบานพั ก จํานวน 3 หลัง 2.ที่วาการอําเภอสอยดาว ยืมใช
บานพัก จํานวน 2 หลัง 3.ที่วาการอําเภอแกงหางแมว ขอยืมใชบานพัก จํานวน 2 หลัง 4.ที่วาการอําเภอนายายอาม
ขอยืมใชบานพัก จํานวน 2 หลัง 5.ที่วาการอําเภอเขาคิชฌกูฏ ขอยืมใชบานพัก จํานวน 3 หลัง 6.เทศบาลตําบลทับชาง
ขอยื ม ใช อ าคารศู น ย ส าธิ ต การตลาด หมู ที่ 3 ตํ าบลทั บ ช า ง อํ า เภอสอยดาว จั งหวั ด จั น ทบุ รี จํ านวน 1 แห ง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2535 หมวด 4
เบ็ดเตล็ด ขอ 155 , แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2545 ขอ 16 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553
ขอ 25 “การให บุคคลใดใชประโยชนหรือไดรับสิทธิ ใดๆ อันเกี่ยวกับพั สดุประเภทที่ดินหรื อ สิ่งกอสรางของ
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ตองไดรับความเห็นชอบจากสภาหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นนั้น”
เพื่อประโยชนตอการปฏิบัติราชการของหนวยงานตาง ๆ ซึ่งเปนการบริการประชาชนตามอํานาจหนาที่ใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอการพัฒ นาทองถิ่นจังหวัดจั นทบุรี จึงเรี ยนมาเพื่อให สภาองคการบริหารสวนจั งหวัด จันทบุ รี
พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป
ประธาน

มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะสอบถามหรือไม ถาไมมีทานใดสอบถาม ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาฯ
วาจะพิจารณาใหความเห็นชอบใหสวนราชการ จํานวน 6 แหง ยืมใชทรัพยสินประเภทสิ่งกอสรางขององคการ
บริหารสวนจังหวัดจันทบุรี หรือไม ผูใดเห็นชอบ โปรดยกมือ จํานวน 23 เสียง ผูใดไมเห็นชอบ โปรดยกมือ
ไมมีนะครับ
มติที่ประชุม

- เห็นชอบ /ระเบียบวาระที่ 6...
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ระเบียบวาระที่ 6
ประธาน

เรื่องอื่นๆ

เชิญนายกองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี

นายธนภณ กิจกาญจน (นายก อบจ.จันทบุรี)
เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี และทานสมาชิกสภาองคการบริหาร
ส ว นจั ง หวั ด จั น ทบุ รี ผู ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท า น ในนามของคณะผู บ ริ ห ารองค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด จั น ทบุ รี ต อ ง
ขอขอบคุณสภาแหงนี้ที่ไดใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558
ทานสมาชิกสภาฯ อาจจะเห็นวาในรางขอบัญญัติฯ ไมมีโครงสรางดานการสาธารณูปโภค สําหรับงบประมาณ
รายจายเพิ่มเติม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 อีกประมาณ 80 กวาลานบาท ซึ่งผมไดรับการประสานงาน
จากสมาชิ ก สภาฯ ไม ว าจะเป น เรื่ องของถนนคอนกรี ต เสริ ม ไม ไ ผ ถนนแอสฟ ล ท ติ ก ส ห รื อ แม กระทั่ งท อ PVC
ที่จะแกไขปญหาภัยแลงหรือการกอสรางสะพาน ฝายกั้นน้ําตางๆ ซึ่งผมไดรวบรวมและใหเจาหนาที่ไดไปสํารวจ
ก็ จ ะนํ าเสนอต อสภาฯ แห งนี้ ในงบประมาณรายจ ายเพิ่ มเติ ม ประจํ าป ง บประมาณ พ.ศ.2557 อี กครั้ งหนึ่ ง
และอาจจะ ตองรบกวนสภาฯ แหงนี้อีกครั้งหนึ่งในชวงปลายปงบประมาณ พ.ศ.2557 ไมวาจะเปนในเรื่องของ
การพิจารณารางขอบัญญัติฯ เพิ่มเติม การโอนเงิน การกันเงิน เหลือจายเพือ่ ที่จะดําเนินการในโครงการตางๆ ใหแลวเสร็จ
ซึ่งโครงการบางโครงการเราไมสามารถทําได จะตองผานจังหวัดหรือผานไปยังกระทรวงมหาดไทย ซึ่งบางครั้งยั งไม
มีการพิจารณางบประมาณมาเราก็ไมสามารถดําเนินการได ก็เลยตองนํามาพัฒนาในสวนที่จําเปนไมวาจะเปนการ
พัฒนาศูนยปฎิบัติราชการองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรีหรือการพัฒนาพื้นที่จังหวัดจันทบุรีทั้ง 10 อําเภอ
และในปงบประมาณ พ.ศ.2558 องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรีมีภาระจําเปนคอนขางที่จะสูง เพราะวา
จังหวัดจันทบุรีเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ ครั้งที่ 31 ทางทุกภาคสวนราชการก็ไดขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรีมาคอนขางมาก ซึ่งงบประมาณมีอยูคอนขางจํากัด
ดวยงบประมาณ 400 ลานบาท และการที่ คณะผู บริหารองคการบริ หารสวนจังหวัดได จัดทําร างขอบัญญัติ ฯ
นั้นก็นา จะครอบคลุมในเรื่องของภาคสังคมไดเปนอยางดี ขอบคุณครับ
ประธาน

เชิญทาน สจ.ทองแท บํารุงกิจ

นายทองแท บํารุงกิจ (สมาชิกสภา อบจ.จันทบุรี เขต 1 อําเภอแหลมสิงห)
เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี และทานสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดจันทบุรี ผูทรงเกียรติทุกทาน ผมนายทองแท บํารุงกิจ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
เขต 1 อําเภอแหลมสิงห มีเรื่องขอปรึกษาทานประธานสภาฯ ผานไปยังทานนายกฯ จํานวน 3 เรื่อง 1.ปญหา
ขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่เ ทศบาลตําบลปากน้ําแหลมสิ งห ซึ่งขณะนี้มีปริ มาณขยะเฉลี่ย วันละ 15 ตั น ในพื้นที่
ประมาณ 24 ไร สําหรับขยะที่นํามาทิ้งก็มาจากหลายพื้นที่ไมวาจะเปนองคการบริหารสวนตําบลบางกะไชย
/เทศบาล...
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เทศบาลตําบลพลิ้ว องคการบริหารสวนตําบลเกาะเปริด และเทศบาลตําบลปากน้ําแหลมสิงห 2.ปญหาสะพาน
บานสองพี่นองขามไปแหลมประดู เสาตอหมอดานลางสะพานระเบิดทุกตน 3.ปญหาถนนสายบางสระเกา-คลองน้ําเค็ม
ซึ่ งขณะนี้ ท างท านนายกฯ ได สร างไว ป ระมาณ 1 กิ โ ลเมตร และยั งเหลื ออี กประมาณ 600 เมตร ทางพี่ นอง
ประชาชนในพื้นที่ฝากขอบคุณมายังทานนายกฯ และสําหรับที่เหลือก็ฝากทานชวยพิจารณาอีกดวย ขอบคุณครับ
ประธาน

สําหรับเรื่องปญหาขยะนั้นมีอยูหลายๆ พื้นที่ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละพื้นที่
บางแหงอาจจะขุด ฝง กลบ สําหรับจังหวัดจันทบุรีของเรานั้นยังไมมีโรงงานกําจัดขยะ แตในภาพรวมของจังหวัด
จันทบุรีก็ยังไมสามารถแกไขปญหาได ก็เพราะวาการดําเนินการทําเตาเผาขยะจะตองใชงบประมาณคอนขางมาก
ก็อาจจะตองใหหนวยงานที่รับผิดชอบแตละพื้นที่แกไขไปกอน สําหรับเรื่องสะพานบานสองพี่นองเชิญทานนายกฯ
ครับ
นายธนภณ กิจกาญจน (นายก อบจ.จันทบุรี)
สํ า หรั บ ป ญ หาเรื่ อ งสะพานบ า นสองพี่ น อ งที่ ไ ด รั บ ความเสี ย หายนั้ น ผมได ท ราบเรื่ อ งนี้ แ ล ว
การก อ สร า งสะพานนั้ น อยู ใ นอํ า นาจหน า ที่ ก็ ไ ม น า จะมี ป ญ หา ถ า ทางองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลบางกะไชย
งบประมาณไมเพียงพอ เราก็สามารถดําเนินการได สําหรับเรื่องถนนสายบางสระเกา-คลองน้ําเค็ม เหลืออีกประมาณ
600 เมตร ก็คงจะแลวเสร็จในปหนา สําหรับเรื่องของการกําจัดขยะจากการที่ผมไดลงพื้นที่ ก็ไดมีการปรึกษาหารือ
กับ ท านนายกเทศบาลตํ าบลปากน้ํ าแหลมสิ งห แล ว สํ าหรั บ งบประมาณ พ.ศ.2558 ได สนั บ สนุนเตาเผาขยะ
ประมาณ 6 เครื่อง และอีกแนวทางหนึ่งก็คือถามีเครื่องไมเครื่องมือที่จะมาลงทุนใหทางเทศบาลตําบลปากน้ําแหลม
สิงหจะสนใจหรือไม และตอนนี้ผมกําลังศึกษาขอมูลอยูวาปริมาณขยะเฉลี่ยตอวันประมาณเทาไหร นาจะประมาณ
15 ตัน และบางครั้งก็ตองศึกษาผลกระทบดวย แตก็ตองดูปริมาณขยะที่จะกําจัดวามีผลกระทบตอพื้นที่หรือไม
สําหรับอําเภอแหลมสิงหที่ไดดําเนินการไปแลวก็พอจะชวยบรรเทาไดในระดับหนึ่ง สําหรับการจะดําเนินการตางๆ
อาจจะนําเรียนเพือ่ นสมาชิกสภาฯ อีกครั้งหนึ่ง ขอบคุณครับ
ประธาน
มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมอีกหรือไม ถาไมมี ก็ตองขอขอบคุณทานนายกฯ
และคณะผูบริหารทุกทาน ทานสมาชิกสภาฯ ทุกทาน ที่ไดเขารวมการประชุมสภาฯ ขอปดประชุม ขอบคุณครับ
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
(ลงชื่อ) นางสาวสาธินี คฤหบดี ผูจดรายงานการประชุม
(นางสาวสาธินี คฤหบดี)
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี

