รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจําปพุทธศักราช 2557
วันที่ 12 กันยายน 2557 เวลา 10.00 น.
ณ หองบุษราคัม สํานักงานองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
------------------------------------------------------

ผูมาประชุม
1. นายพงศศักดิ์ หลิวทวีสีประกาย
2. นายวีรภัทร กีรติโภฌานันท
3. นายทรงยศ เสือสกุล
4. นายสมปอง โสมภีร
5. วาที่ ร.ต.ธีรพงษ คํารอด
6. นายบุรี นิยมวานิช
7. นายบุญเกื้อ บุญหยง
8. นายวรลักษณ เวชมณี
9. นายเมธา จึงสกุลวัฒนา
10.นายอิทธิภณ เติมแตม
11.นายกนก เติมธนสาร
12.นายบุญเลิศ ปราศราคิน
13.นายดนัย โชติวัชรานุรักษ
14.นายบุญลอม เกียรติประวัติงาม
15.นายทองแท บํารุงกิจ
16.นายทินกร เลื่อมสําราญ
17.นางนันทวรรณ ตั้งเกียรติ
18.นายเศรษฐพัฒน จรรยา
19.นายพิพัฒน อินทรเทศราช
20.นายบุญญฤทธิ์ แกวทอง
21.ร.อ.หญิง สมจิต จึงตระกูล
22.นายสมยศ ศรีทองคํา
23.นายศรชัย กะจะวงษ
24.นายเดชา แกวมีกฤชญเดช
25.นางสาวสาธินี คฤหบดี
ลาประชุม
1. นายณภัทร พรเจีย
2. นายกิจฐพร โชติสวุ รรณ

ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี คนที่ 1
ส.อบจ.จันทบุรี เขต 1 อ.เมืองจันทบุรี
ส.อบจ.จันทบุรี เขต 2 อ.เมืองจันทบุรี
ส.อบจ.จันทบุรี เขต 3 อ.เมืองจันทบุรี
ส.อบจ.จันทบุรี เขต 4 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 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 4 อ.สอยดาว
ส.อบจ.จันทบุรี เขต 1 อ.นายายอาม
ส.อบจ.จันทบุรี เขต 1 อ.แกงหางแมว
ส.อบจ.จันทบุรี เขต 2 อ.แกงหางแมว
ผูอํานวยการกองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี คนที่ 2
ส.อบจ.จันทบุรี เขต 7 อ.เมืองจันทบุรี
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3. นายพิสิษฐ เจนจัดการ
4. นายณรงค ฐานธรรม

ส.อบจ.จันทบุรี เขต 2 อ.นายายอาม
ส.อบจ.จันทบุรี เขต 2 อ.เขาคิชฌกูฏ

ขาดประชุม
1. นายชยกร รักสุนทรธรรม
2. นายคัมภีร ชื่นบาน

ส.อบจ.จันทบุรี เขต 6 อ.เมืองจันทบุรี
ส.อบจ.จันทบุรี เขต 4 อ.ทาใหม

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. พ.จ.อ.ณัฐนันท เรืองไพศาล
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. นายศุภวัฒน จัตุรัส
รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายนิติการและการพาณิชย
19. นางสาวสุกัญญา อินทาภรณ
หัวหนาฝายสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
20. นางสาวสุรีวรรณ โพธิเจริญ
หัวหนาฝายนโยบายและแผน
21. นางวลัยพร สนธิภักดี
หัวหนาฝายติดตามและประเมินผล
22. นางอัญชลี ขจรชีพ
รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายพัสดุและทรัพยสิน
23. นางสาวมณิษา งามฉวี
รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายบัญชี
24. นางสาวศุภลักษณ พิริยะศาสตร
รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายการเงิน
25. นางสาวรัตนา กระทอง
แทนหัวหนาฝายเรงรัดและจัดเก็บรายได
26. นายชัยวัฒน ปเจริญ
รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายสํารวจและออกแบบ
27. นายวรเศรษฐ อาริยวัฒนศรี
รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายเครื่องจักรกล
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28. นายสุภกิจ สุทธิรัตน
29. จ.อ.สงวนศักดิ์ จิตตสงวน
30. นายอัศวิน วาจาสิทธิ์
31. นางสาวภัทรนิษฐ วิชัย
32. นางสาวชาลินี พรตเจริญ
33. นายเทพนคร ราชสินธ
34. นางนวลจันทร วิเชียรสมสกุล
35. พ.อ.อ.เศกสิทธิ์ ประชุมกุล
36. นายอนันต สัจธรรม
37. นายฑีฆายุ สนอยู
38. นายณรงคฤทธิ์ ปตตะ
39. นายธีรวุฒิ ทัศนานัยน
40. นายชัยกร ลับเหลี่ยม
41. นายพีระชัย ไชยประสูตร
42. นางสาวพลับพลึง เนินหาด
43. นางสาวนันทา เขียวมรกต

รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายกอสรางและซอมบํารุง
รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ
รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายพัฒนาสังคมและสงเสริมอาชีพ
รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายการสาธารณสุข
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6ว
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 4
เจาพนักงานธุรการ 6ว
นายชางไฟฟา 4
นายชางไฟฟา 3
ผูชวยชางไฟฟา
ผูชวยชางไฟฟา
ผูชวยนักวิชาการประชาสัมพันธ
ผูชวยนักวิชาการประชาสัมพันธ
ผูชวยนักวิชาการประชาสัมพันธ
ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล
ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล

สื่อมวลชนที่เขารวมประชุม
1. นางสาวธัญญลักษณ ปรางจันท
2. นายสงบ วงษกําปน
3. นายณัฐวัฒน นานองโกรน

ผูสื่อขาวสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
ชางภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
ผูสื่อขาว CTV

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 24 คน เกินกวากึ่งหนึ่งครบเปนองคประชุม ลําดับตอไป ขอเรียนเชิญทานพงศศักดิ์
หลิวทวีสีประกาย ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี ขึ้นทําหนาทีป่ ระธานในที่ประชุมคะ
/ประธาน...
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ประธาน

เรียนทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี พรอมคณะผูบริหารทุกทาน สมาชิกสภาฯ
ผูทรงเกียรติทุกทาน หัวหนาสวนราชการในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี และสื่อมวลชนทุกทานที่มารวมประชุม
การประชุมสภาฯ ในวันนี้เปนการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจําปพุทธศักราช 2557 ซึ่งมีขอราชการที่ตอง
พิจารณาทั้งหมด 5 วาระ กอนเขาสูระเบียบวาระการประชุม ขอเชิญรองประธานสภาฯ ขึ้นทําหนาที่ดวยครับ
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง ที่ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 2
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
ประธาน
สําหรับรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปพุทธศักราช 2557 เมื่อวันที่ 20
สิงหาคม 2557 และสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจําปพุทธศักราช 2557 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557
ไดรับแจงจากเลขานุการสภาฯ วาขณะนี้อยูระหวางดําเนินการ
ระเบียบวาระที่ 3

ประธาน

เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
เพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการฯ ดังนี้
3.1 คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
3.2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี

เนื่องจากผูแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี ที่ไดรับการคัดเลือกใหเขารวมเปน
กรรมการในคณะกรรมการทั้ง 2 คณะ ครบวาระการดํารงตําแหนงสองป เพื่อใหองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
มีคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทุรี และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุ รี ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่ น พ.ศ.2548 ขอ 8 (3) ขอ 28 (1) กํ าหนด จึงต องมีการคัดเลือกผู แทนจากสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี เขารวมเปนคณะกรรมการฯ ดังนี้
ประธาน

3.1 คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี จํานวน 2 คน
เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอ พรอมผูรับรอง 2 คน

นายเศรษฐพัฒน จรรยา (สมาชิกสภา อบจ.จันทบุรี เขต 1 อ.สอยดาว)
เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี นายกองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
และคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี และหัวหนาสวนราชการในสังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดจันทบุรีทุกทาน ผม นายเศรษฐพัฒน จรรยา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี เขต 1
อําเภอสอยดาว ขอเสนอนายพิพัฒน อินทรเทศราช สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี เขต 2
อําเภอสอยดาว เปนคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี ขอผูรับรองดวยครับ
/ผูรับรอง...
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ผูรับรอง
ประธาน

1.นายบุญญฤทธิ์ แกวทอง สมาชิกสภา อบจ.จันทบุรี เขต 3 อําเภอสอยดาว
2.นายสมยศ ศรีทองคํา สมาชิกสภา อบจ.จันทบุรี เขต 1 อําเภอนายายอาม
เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอครับ

นายดนัย โชติวัชรานุรักษ (สมาชิกสภา อบจ.จันทบุรี เขต 1 อําเภอมะขาม)
เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี นายกองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
และคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี และหัวหนาสวนราชการในสังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดจันทบุรีทุกทาน ผม นายดนัย โชติวัชรานุรักษ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี เขต 1
อําเภอมะขาม ขอเสนอนายเดชา แก วมีกฤชญเดช สมาชิกสภาองค การบริห ารสวนจั งหวัดจั นทบุรี เขต 2
อําเภอแกงหางแมว เปนคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี ขอผูรับรองดวยครับ
ผูรับรอง
1.นายบุญลอม เกียรติประวัติงาม สมาชิกสภา อบจ.จันทบุรี เขต 2 อําเภอมะขาม
2.นายกนก เติมธนสาร สมาชิกสภา อบจ.จันทบุรี เขต 2 อําเภอขลุง
ประธาน
มี ส มาชิ ก สภาฯ ท า นใดจะเสนอชื่ อ เพิ่ ม อี ก หรื อ ไม ถ า ไม มี ผู ใ ดเสนอเป น อย า งอื่ น ก็ถ ือ วา
นายพิพัฒ น อินทรเ ทศราช สมาชิกสภา อบจ.จันทบุรี เขต 2 อ.สอยดาว และนายเดชา แกวมีกฤชญเดช
สมาชิกสภา อบจ.จันทบุรี เขต 2 อ.แกงหางแมว ไดรับการคัดเลือกเพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการพัฒนาองคการ
บริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
3.2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
จันทบุรี จํานวน 3 คน
ประธาน
เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอ พรอมผูรับรอง 2 คน
นายบุญเลิศ ปราศราคิน (สมาชิกสภา อบจ.จันทบุรี เขต 3 อําเภอขลุง)
เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี นายกองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
และคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี และหัวหนาสวนราชการในสังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดจันทบุรีทุกทาน ผม นายบุญเลิศ ปราศราคิน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี เขต 3
อําเภอขลุง ขอเสนอนายอิทธิภณ เติมแตม สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี เขต 1 อําเภอขลุง
เปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี ขอผูรับรองดวยครับ
ผูรับรอง
ประธาน

1.นายวรลักษณ เวชมณี สมาชิกสภา อบจ.จันทบุรี เขต 2 อําเภอทาใหม
2.นายสมปอง โสมภีร สมาชิกสภา อบจ.จันทบุรี เขต 2 อําเภอเมืองจันทบุรี
เชิญนายทินกรครับ

นายทินกร เลื่อมสําราญ (สมาชิกสภา อบจ.จันทบุรี เขต 2 อําเภอแหลมสิงห)
เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี นายกองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
และคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี และหัวหนาสวนราชการในสังกัดองคการบริหาร
/สวนจังหวัด...
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สวนจังหวัดจันทบุรีทุกทาน ผม นายทินกร เลื่อมสําราญ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี เขต 2
อําเภอแหลมสิงห ขอเสนอนายทองแท บํารุงกิจ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี เขต 1 อําเภอแหลมสิงห
เปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี ขอผูรับรองดวยครับ
ผูรับรอง
1.นายบุญเกื้อ บุญหยง สมาชิกสภา อบจ.จันทบุรี เขต 1 อําเภอทาใหม
2.วาที่ ร.ต.ธีรพงษ คํารอด สมาชิกสภา อบจ.จันทบุรี เขต 3 อําเภอเมืองจันทบุรี
ประธาน
เชิญนายบุญลอมครับ
นายบุญลอม เกียรติประวัติงาม (สมาชิกสภา อบจ.จันทบุรี เขต 2 อําเภอมะขาม)
เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี นายกองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
และคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี และหัวหนาสวนราชการในสังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดจันทบุรีทุกทาน ผม นายบุญลอม เกียรติประวัติงาม สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี เขต 2
อําเภอมะขาม ขอเสนอนายดนัย โชติวัชรานุรักษ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี เขต 1 อําเภอมะขาม
เปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี ขอผูรับรองดวยครับ
ผูรับรอง
1.นายทรงยศ เสือสกุล สมาชิกสภา อบจ.จันทบุรี เขต 1 อําเภอเมืองจันทบุรี
2.นายเมธา จึงสกุลวัฒนา สมาชิกสภา อบจ.จันทบุรี เขต 3 อําเภอทาใหม
ประธาน

มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอชื่อเพิ่มอีกหรือไม ถาไมมีผูใดเสนอเปนอยางอื่น ก็ถือวา นายอิทธิภณ
เติมแตม สมาชิกสภา อบจ.จันทบุรี เขต 1 อําเภอขลุง นายทองแท บํารุงกิจ สมาชิกสภา อบจ.จันทบุรี เขต 1
อําเภอแหลมสิ งห และนายดนั ย โชติ วัชราชนุ รั กษ สมาชิ กสภา อบจ.จั นทบุ รี เขต 1 อํ าเภอมะขาม ได รั บ
การคัดเลือกเพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
ระเบียบวาระที่ 4
ญัตติการพิจารณารางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด
เรื่อง งบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557
ขององคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี (วาระที่ 1 รับหลักการ)
ประธาน
เชิญนายกองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรีครับ
นายธนภณ กิจกาญจน (นายก อบจ.จันทบุร)ี
เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวั ดจันทบุรีทุกทาน ตามที่สภา
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี ไดพิจารณาอนุมัติขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
ไปแลว นั้น บัดนี้ ปรากฏวาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรีมีความจําเปนตองตั้งงบประมาณรายจายเพิ่มเติมขึ้น
เนื่องจากมีรายรับบางประเภทเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี มีรายรับเกินยอดรวม
ทั้งสิ้นของประมาณการรายรับ เปนเงินจํานวน 88,425,262.51 บาท ทําใหมีความจําเปนตองตั้งงบประมาณ
รายจ ายเพิ่ มเติ ม ฉบั บ ที่ 1 เป นเงิ นทั้ งสิ้ น 88,200,000 บาท ดั งนี้ 1.ประมาณการรายรั บ งบประมาณ
รายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 จํานวนทั้งสิ้น 88,200,000 บาท ประกอบดวย รายไดจัดเก็บเอง ประกอบดวย
/หมวดรายได...
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หมวดรายได จ ากภาษี อากร จํ านวน 5,341,000 บาท หมวดค าธรรมเนี ย ม ค าปรั บ และใบอนุ ญาต จํ านวน
490,000 บาท หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 9,641,000 บาท หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 714,000 บาท
และหมวดรายไดจากทุน จํานวน 162,500 บาท รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประกอบดวย หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 63,536,500 บาท รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประกอบดวย หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 8,315,000 บาท 2.ประมาณการรายจายงบประมาณรายจาย
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 จํานวนทั้งสิ้น 88,200,000 บาท ประกอบดวย แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จํานวน
86,520,000 บาท แผนงานการเกษตร จํานวน 798,000 บาท แผนงานงบกลาง จํานวน 882,000 บาท
โดยผานการจัดทําโครงการพัฒนาในดานตางๆ เพื่อเปนการแกไขปญหาความเดือดรอน และตอบสนองตอความ
ตองการของประชาชน โดยเนนการสรางเครือขายการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนไดเขามามีสวนรวมกับองคการบริหาร
สวนจังหวัดจันทบุรีในการพัฒนาทองถิ่นของจังหวัดจันทบุรีรวมกัน จํานวนทั้ง สิ้น 4 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น
87,318,000 บาท ดั งนี้ 2.1 โครงการก อสรางถนนคอนกรี ตในพื้ นที่ จังหวั ดจั นทบุรี จํ านวน 21 สายทาง
ระยะทางโดยรวมประมาณ 34 กิโลเมตร เป นเงิ นทั้งสิ้ น 77,929,000 บาท (รวมค าจางเหมาจัดทํ าปาย
ประชาสัมพันธ,ปายเตือน,คาจัดซื้ออุปกรณตางๆ ในการกอสรางถนนคอนกรีต ฯลฯ ดวย) ไดแก 1. ถนนสายหนองหงสเขานอย หมูที่ 14, 11 ตําบลสองพี่นอง เชื่อมหมูที่ 1 ตําบลทุงเบญจา อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี 2. ถนนสาย
แพรงขาหยั่งพัฒนา ซอย 5 หมูที่ 17 ตําบลสองพี่นอง เชื่อมหมูที่ 12 ตําบลเขาบายศรี อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี
3. ถนนสายแพรงขาหยั่ง ซอย 1 หมูที่ 17 ตําบลสองพี่นอง เชื่อมหมูที่ 4ตําบลทุงเบญจา อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี
4. ถนนสายแพรงขาหยั่ง ซอย 2 หมูที่ 2 ตําบลสองพี่นอง เชื่อมหมูที่ 3 ตําบลทุงเบญจา อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี
5. ถนนสายไทรนอง ซอย 4 หมูที่ 15 ตําบลสองพี่นอง เชื่อมหมูที่ 4 ตําบลทุงเบญจา อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี
6. ถนนสายหนองสนม ซอย 4 หมูที่ 2 ตําบลสองพี่นอง เชื่อมหมูที่ 9 ตําบลทุงเบญจา อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี
7. ถนนสายโกรกทะนาน-โปงยาง (ตอนที่ 2) หมูที่ 7 ตําบลเขาแกว อําเภอทาใหม เชื่อมหมูที่ 7 ตําบลแกงหางแมว
อําเภอแกงหางแมว จังหวัดจันทบุรี 8. ถนนสายมะลิลา (ตอนที่ 2) หมูที่ 6, 5 ตําบลเขาแกว อําเภอทาใหม เชื่อมหมูที่ 9
ตําบลแกงหางแมว อําเภอแกงหางแมว จังหวัดจันทบุรี 9. ถนนสายหนองน้ําขาว หมูที่ 14 ตําบลนายายอาม
เชื่อมหมู ที่ 6 ตําบลช างขาม อําเภอนายายอาม จั งหวัดจั นทบุรี 10. ถนนสายโพธิ์นาค-ซับสีด า หมูที่ 3 , 9
ตําบลนายายอาม อําเภอนายายอาม เชื่อมหมูที่ 1 ตําบลเขาวงกต อําเภอแกงหางแมว จังหวัดจันทบุรี 11. ถนนสาย
พิพิธภัณฑปู-หนองน้ําขาว หมูที่ 10 ตําบลกระแจะ เชื่อมหมูที่ 6 ตําบลชางขาม อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
12. ถนนสายหมื่นซอง-หนองบัวใน หมูที่ 7 , 11 ตําบลกระแจะ เชื่อมหมูที่ 8 ตําบลสนามไชย อําเภอนายายอาม
จังหวัดจันทบุรี 13. ถนนสายทรัพยจันทร ซอย 2 – ทรัพยเจริญ ซอย 3 หมูที่ 11 ตําบลนายายอาม เชื่อมหมูที่ 6
ตําบลวั งโตนด อํ าเภอนายายอาม จั งหวัด จันทบุรี 14. ถนนสายวั งเพิก -ตนกระบก หมูที่ 7 ตําบลนายายอาม
อําเภอนายายอาม เชื่อมหมูที่ 1 ตําบลเขาวงกต อําเภอแกงหางแมว จังหวัดจันทบุรี 15. ถนนสายกลุมสวย หมูที่ 3
ตําบลพวา อําเภอแกงหางแมว จังหวัดจันทบุรี เชื่อมหมูที่ 3 ตําบลหวยทับมอญ อําเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง
16. ถนนสายพวา-วังอีแอน หมูที่ 5 , 8 ตําบลพวา เชื่อมหมูที่ 7 ตําบลสามพี่นอง อําเภอแกงหางแมว จังหวัดจันทบุรี
17. ถนนสายสําโรง-ทรัพยเจริญ (ตอนที่ 4) หมูที่ 2 ตําบลทรายขาว เชื่อมหมูที่ 11 ตําบลสะตอน อําเภอสอยดาว
จังหวัดจันทบุรี 18. ถนนสายตากอน หมูที่ 9 ตําบลทุงขนาน เชื่อมหมูที่ 13 ตําบลทรายขาว อําเภอสอยดาว
จังหวัดจันทบุรี 19. ถนนสาย 70 หมูที่ 4 ตําบลทุงขนาน เชื่อมหมูที่ 13 ตําบลทรายขาว อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
/20.ถนนสายซับตารี...
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20. ถนนสายซับตารี-สวนสม หมูที่ 2 ตําบลทุงขนาน เชื่อมหมูที่ 5 ตําบลสะตอน อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
21. ถนนสายดีไว หมูที่ 1 ตําบลฉมัน เชื่อมหมูที่ 5 ตําบลปถวี อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 2.2 โครงการปรับปรุง
ผิวจราจรถนนลาดยางสายดอนทราย-ปาใต หมูที่ 8 ตําบลบางกะจะ เชื่อมหมูที่ 10 ตําบลทาชาง อําเภอเมืองจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 2+490 กิโลเมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 12,450
ตารางเมตร เปนเงิน 4,430,000 บาท 2.3 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางสายนายายอาม-หนองเจกสรอย
หมูที่ 10 ตําบลนายายอาม อําเภอนายายอาม เชื่อมหมูที่ 1 ตําบลเขาวงกต อําเภอแกงหางแมว จังหวัดจันทบุรี
โดยทําการลาดยาง ขนาดผิวจราจรกวาง 8.00 เมตร ยาว 0+500 กิโลเมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 4,000
ตารางเมตร พรอมทําการกอสรางทอลอดเหลี่ยม คสล.ขนาด 2.10 x 2.10 x 17.00 เมตร จํานวน 2 ชอง เปนเงิน
4,161,000 บาท 2.4 โครงการปองกันและแกไขปญหาภัยแลงใหแกราษฎรในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรีโดยการ
กอสรางชลประทานระบบทอ เปนเงิน 798,000 บาท นอกจากนั้นยังไดตั้งงบประมาณ จํานวน 882,000 บาท
เพื่อสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) อีกดวย การเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
เพิ่มเติมดังกลาว เปนการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2541 ขอ 21 ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจัง หวัดจันทบุรี เปนไปตามนโยบายและ
แผนงานที่ กํ าหนด สามารถพั ฒ นาองค ก ารบริ ห ารส วนจั งหวั ด จั นทบุ รี และจั ง หวั ด จั น ทบุ รี ใ ห เ จริ ญ ก า วหน า
บรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่ตั้งไว จึงเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป
ประธาน

มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายในหลักการแหงรางขอบัญญัติอีกหรือไม ถาไมมี ผมจะขอมติ
จากที่ประชุมวาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 ขององคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรีหรือไม ผูใดเห็นควรรับหลักการแหงรางขอบัญญัติ
โปรดยกมือ จํานวน 21 เสียง ผูใดเห็นวาไมควรรับหลักการแหงรางขอบัญญัติ โปรดยกมือ ไมมีนะครับ
มติที่ประชุม

-รับหลักการแหงรางขอบัญญัติฯ-

ประธาน

เมื่อสภามีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติแลวตองสงใหคณะกรรมการแปรญัตติในวาระที่ 2
ตามขอบังคับขอ 49 และที่ประชุมสภาฯ จะตองกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติดวย
สําหรับการพิจารณาในวาระที่ 2 ใหกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไวไมนอยกวา 24 ชั่วโมง นับแตสภาฯ
มีมติรับหลักการรางขอบัญญัติฯ เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอครับ
นายวรลักษณ เวชมณี (สมาชิกสภา อบจ.จันทบุรี เขต 2 อําเภอทาใหม)
เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี นายกองคการบริห ารสวนจังหวัดจันทบุรี
และคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี และหัวหนาสวนราชการในสังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดจันทบุรีทุกทาน ผมนายวรลักษณ เวชมณี สมาชิกสภา อบจ.จันทบุรี เขต 2อําเภอทาใหม ขอเสนอ
กําหนดระยะเวลาเสนอคําขอแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติ ตั้งแตวันที่สภาฯ มีมติรับหลักการ วันที่ 12
กันยายน 2557 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2557 เวลา 16.30 น. ขอผูรับรองดวย
/ผูรับรอง...
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ผูรับรอง

1.นายบุรี นิยมวานิช สมาชิกสภา อบจ.จันทบุรี เขต 4 อําเภอเมืองจันทบุรี
2.นายศรชัย กะจะวงษ สมาชิกสภา อบจ.จันทบุรี เขต 2 อําเภอแกงหางแมว

ประธาน

มีสมาชิกสภาฯ ทานอื่นเสนออีกหรือไม ถาไมมีขอมติจากที่ประชุมดวย ผูใดเห็นชอบ โปรดยกมือ
จํานวน 21 เสียง ผูใดไมเห็นชอบ โปรดยกมือ ไมมีนะครับ
มติที่ประชุม

-เห็นชอบ-

ระเบียบวาระที่ 6
ประธาน

เรื่องอื่นๆ

มีสมาชิกสภาฯ ทานใดเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม เชิญนายกองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี

นายธนภณ กิจกาญจน (นายก อบจ.จันทบุร)ี
เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรีทุกทาน ในนามของ
คณะผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรีตองขอขอบคุณสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรีแหงนี้ที่
ไดรั บหลักการแห งรางข อบั ญญัติงบประมาณรายจ ายเพิ่ มเติ ม ฉบับที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 ก็ ขอเรียนว า
โครงการตางๆ ที่ไมไดปรากฏอยูในสวนของงบประมาณรายจายเพิ่มเติมฯ เชน สะพานที่ผมไดใหเจาหนาที่ออกไป
สํารวจแตไมอยูในแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี จึงไมสามารถที่จะตั้งในขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายเพิ่มเติมฯ ได สําหรับการจัดตั้งงบประมาณบางสวนอาจจะไปเชื่อมโยงกับการขออนุญาตจากหนวยงานราชการอื่นดวย
ซึ่งในสวนนี้ผมไดดําเนินการขออนุญาตและในสวนที่ไดรับการอนุญาตมาแลว เรายังมี งบประมาณอีกบางสวนที่สามารถ
จะนําไปพัฒนาได เชน เงินสะสม ซึ่งจะตองขออนุมัติจากสภาฯ แหงนี้ เพื่อนําไปพัฒนาในดานตางๆ ตอไป ก็ขอ
เรี ยนว าถนน จํ านวน 21 สายทาง และประกอบกั บงบประมาณเก าที่ มีอยู ในขณะนี้ ก็ อาจจะทํ าให การทํ างานค อนข าง
ที่จะลาชา และอาจจะมาจากฝนตกและเครื่องไมเครื่องมือไมพอตอการแกไขปญหาความเดือดรอนของพี่นองประชาชน
และตองขอขอบคุณทานสมาชิกสภาฯ และสภาฯ แหงนี้ ขอบคุณครับ
ประธาน
มีสมาชิกสภาฯ ทานใดเสนอเรือ่ งอื่นๆ อีกหรือไม ถาไมมี ผมขอแจงนัดประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดจันทบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจําปพุทธศักราช 2557 เพื่อพิจารณารางขอบัญญัติฯ ในวาระที่ 2
และวาระที่ 3 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมสภาฯ แหงนี้ ก็ตองขอขอบคุณ
ทานนายกฯ และคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ทุกทาน ที่ไดเขารวมการประชุมสภาฯ ขอปดประชุม ขอบคุณครับ
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
(ลงชื่อ) นางสาวสาธินี คฤหบดี ผูจดรายงานการประชุม
(นางสาวสาธินี คฤหบดี)
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
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