รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปีพุทธศักราช 2557
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องบุษราคัม สํานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
-----------------------------------------------------ผู้มาประชุม
1. นายพงศ์ศักดิ์ หลิวทวีสีประกาย
2. นายวีรภัทร์ กีรติโภฌานันท์
3. นายสมปอง โสมภีร์
4. ว่าที่ ร.ต.ธีรพงษ์ คํารอด
5. นายบุรี นิยมวานิช
6. นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์
7. นายบุญเกื้อ บุญหยง
8. นายวรลักษณ์ เวชมณี
9. นายเมธา จึงสกุลวัฒนา
10. นายอิทธิภณ เติมแต้ม
11. นายกนก เติมธนสาร
12. นายบุญเลิศ ปราศราคิน
13. นายดนัย โชติวัชรานุรักษ์
14. นายบุญล้อม เกียรติประวัติงาม
15. นายทองแท้ บํารุงกิจ
16. นายทินกร เลื่อมสําราญ
17. นางนันทวรรณ ตั้งเกียรติ
18. นายเศรษฐพัฒน์ จรรยา
19. นายพิพัฒน์ อินทร์เทศราช
20. นายบุญญฤทธิ์ แก้วทอง
21. ร.อ.หญิง สมจิต จึงตระกูล
22. นายสมยศ ศรีทองคํา
23. นายพิสิษฐ์ เจนจัดการ
24. นายศรชัย กะจะวงษ์
25. นายเดชา แก้วมีกฤชญเดช
26. นายณรงค์ ฐานธรรม
27. นางสาวสาธินี คฤหบดี

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี คนที่ 1
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 7 อ.เมืองจันทบุรี
ส.อบจ.จันทบุรี เขต 1 อ.ท่าใหม่
ส.อบจ.จันทบุรี เขต 2 อ.ท่าใหม่
ส.อบจ.จันทบุรี เขต 3 อ.ท่าใหม่
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.แหลมสิงห์
ส.อบจ.จันทบุรี เขต 2 อ.แหลมสิงห์
ส.อบจ.จันทบุรี เขต 1 อ.โป่งน้ําร้อน
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 2 อ.นายายอาม
ส.อบจ.จันทบุรี เขต 1 อ.แก่งหางแมว
ส.อบจ.จันทบุรี เขต 2 อ.แก่งหางแมว
ส.อบจ.จันทบุรี เขต 2 อ.เขาคิชฌกูฏ
ผู้อํานวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
/ขาดประชุม...
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ขาดประชุม
1. นายณภัทร พรเจีย
2. นายทรงยศ เสือสกุล
3. นายคัมภีร์ ชื่นบาน

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี คนที่ 2
ส.อบจ.จันทบุรี เขต 1 อ.เมืองจันทบุรี
ส.อบจ.จันทบุรี เขต 4 อ.ท่าใหม่

คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีที่เข้าร่วมประชุม
1. นายธนภณ กิจกาญจน์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
2. นายประพันธ์ จึงสกุลวัฒนา
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี คนที่ 1
3. นายสุรพงษ์ สุวรรณหิตาธร
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี คนที่ 2
4. นายอุลิศ สุจิระสกุล
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
5. นายเกียรติศักดิ์ พูนเพิ่ม
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
6. นายกิตติ กันทรวิชัยวัฒน์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
7. นายคมจักร ถาวรวิริยะนันท์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
8. นายอํานาจ ช่วงฉ่ํา
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
9. นางสาวไพรัตน์ เพ็ชรมณี
หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
10. นางสาวสาธินี คฤหบดี
ผู้อํานวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
11. นายภูวนาถ บํารุงพันธุ์
ผู้อํานวยการกองแผนและงบประมาณ
12. นางขนิษฐา สัสดีพันธ์
ผู้อํานวยการกองช่าง
13. นางวันดี สําเนียงล้ํา
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการกองคลัง
14. พ.จ.อ.มานะ ทองสิมา
รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
15. นายปฏิสนธิ์ เดชศรี
รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
16. นายศุภวัฒน์ จัตุรัส
รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์
17. นางสาววารุณี นาบุญเรือง
รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
18. นางสาวสุกัญญา อินทาภรณ์
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
19. นางสาวสุรีวรรณ โพธิเจริญ
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
20. นางสาวนฤมล พร้อมพงศทร
รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
21. นางอัญชลี ขจรชีพ
รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
22. นางสาวมณิษา งามฉวี
รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายบัญชี
23. นางสาวศุภลักษณ์ พิริยะศาสตร์
รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงิน
24. นายไพฑูรย์ จันทนสิน
รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม
25. นายชัยวัฒน์ ปีเจริญ
รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายสํารวจและออกแบบ
26. นายวรเศรษฐ์ อาริยวัฒนศรี
รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล
27. จ.อ.สงวนศักดิ์ จิตต์สงวน
รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ
/29.นางสาวภัทรนิษฐ์...
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28. นางสาวภัทรนิษฐ์ วิชัย
29. นางสาวชาลินี พรตเจริญ
30. นายเทพนคร ราชสินธ์
31. นางนวลจันทร์ วิเชียรสมสกุล
32. พ.อ.อ.เศกสิทธิ์ ประชุมกุล
33. นายอนันต์ สัจธรรม
34. นายฑีฆายุ สนอยู่
35. นายณรงค์ฤทธิ์ ปัตตะ
36. นายชัยกร ลับเหลี่ยม
37. นางสาวพลับพลึง เนินหาด
38. นางสาวนันทา เขียวมรกต

รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายการสาธารณสุข
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4
เจ้าพนักงานธุรการ 6ว
นายช่างไฟฟ้า 4
นายช่างไฟฟ้า 3
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

สื่อมวลชนที่เข้าร่วมประชุม
1. นายทวี ปิยะโอสถสรรค์
2. นายกวนนท์ ผลเอนก
3. นางสาวสุบงกช ทองศรี
4. นายวิโรจน์ ไชยมาก
5. นายธิปก มงคลศิริภัทรา

ผู้สื่อข่าว CTV
ช่างภาพ CTV
ผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
ผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
ผู้สื่อข่าว MY CABLE TV

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
นายพงศ์ศักดิ์ หลิวทวีสีประกาย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ทําหน้าที่ประธาน
ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
นางสาวสาธินี คฤหบดี (เลขานุการสภา อบจ.จันทบุรี)
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
คณะผู้ บ ริ หาร หั ว หน้ า ส่ วนราชการจั งหวั ดจั นทบุ รี และสมาชิกสภาองค์ การบริ หารส่ วนจั งหวั ดจั นทบุ รี ทุ กท่ าน
ขณะนี้เวลา 10.00 น. ได้ตรวจนับรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ผู้ที่ได้ลงลายมือชื่อและผู้ที่นั่ง
อยู่ในที่ประชุมแห่งนี้ จํานวน 26 คน เกินกว่ากึ่งหนึ่งครบเป็นองค์ประชุม ลําดับต่อไป ขอเรียนเชิญท่าน พงศ์ศักดิ์
หลิวทวีสีประกาย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยค่ะ
ประธาน
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
นางสาวสาธินี คฤหบดี (เลขานุการสภา อบจ.จันทบุรี)
ประกาศสภาองค์ ก ารบริ หารส่ วนจั ง หวั ดจั นทบุ รี เรื่ อง เรี ย กประชุ มสภาองค์ การบริ หารส่ วน
จังหวัดจันทบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปีพุทธศักราช 2557 ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
มีข้อราชการจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2
/ประจําปี...
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ประจําปีพุทธศักราช 2557 เพื่อพิจารณาญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552 จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี
พุทธศักราช 2557 มีกําหนดระยะเวลา 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป จึงประกาศให้ทราบ
โดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ลงชื่อนายพงศ์ศักดิ์ หลิวทวีสีประกาย ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
ประธาน
เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พร้อมคณะผู้บริหารทุกท่าน สมาชิกสภาฯ
ผู้ท รงเกีย รติทุก ท่า น หัวหน้าส่วนราชการในสัง กัดองค์ก ารบริห ารส่วนจัง หวัด จันทบุรี และสื่อมวลชนทุก ท่า น
ที่มาร่วมประชุมนะครับ การประชุมสภาฯ ในวันนี้เป็นการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปีพุทธศักราช 2557
ซึ่งมีข้อราชการที่ต้องพิจารณาทั้งหมด 4 วาระ ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ขอเชิญรองประธานสภาฯ
ขึ้นมาทําหน้าที่ด้วยครับ
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน
เรื่องการลาออกจากตําแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เขต 6 อําเภอเมืองจันทบุรี
ได้ยื่นหนังสือลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี คือ นายชยกร รักสุนทรธรรม ได้พ้นจากตําแหน่งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีมีผลตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป
ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
2.1 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปีพุทธศักราช 2557
วันที่ 20 สิงหาคม 2557
2.2 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจําปีพุทธศักราช 2557
วันที่ 28 สิงหาคม 2557
2.3 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจําปีพุทธศักราช 2557
วันที่ 12 กันยายน 2557
2.4 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจําปีพุทธศักราช 2557
วันที่ 18 กันยายน 2557
2.5 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปีพุทธศักราช 2557
วันที่ 29 กันยายน 2557
2.6 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจําปีพุทธศักราช 2557
วันที่ 30 กันยายน 2557
/ประธาน...
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ประธาน
เชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
นายดนัย โชติวัชรานุรักษ์ (เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม)
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดจันทบุรีทุกท่าน ผมนายดนัย โชติวัชรานุรักษ์ เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ด้วยคณะกรรมการตรวจรายงานฯ ประกอบด้วยกรรมการ ดังนี้ 1. นายอิ ทธิภณ เติมแต้ม ส.อบจ.จบ.เขต 1
อ.ขลุง ประธานกรรมการ 2. นายสมปอง โสมภีร์ ส.อบจ.จบ.เขต 2 อ.เมืองจันทบุรีกรรมการ 3. นายวีรภัทร์
กีรติโภฌานันท์ ส.อบจ.จบ.เขต 6 อ.เมืองจันทบุรีกรรมการ 4. นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ ส.อบจ.จบ.เขต 7
อ.เมืองจันทบุรี กรรมการ 5. นายทินกร เลื่อมสําราญ ส.อบจ.จบ.เขต 2 อ.แหลมสิงห์กรรมการ 6. นายบุญญฤทธิ์
แก้วทอง ส.อบจ.จบ.เขต 3 อ.สอยดาว กรรมการ 7. นายดนัย โชติวัชรานุรักษ์ ส.อบจ.จบ.เขต 1 อ.มะขาม
กรรมการ/เลขานุการ ได้ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 ได้ตรวจสอบ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ดังนี้ 2.1 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปีพุทธศักราช 2557
วันที่ 20 สิงหาคม 2557 2.2 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจําปีพุทธศักราช 2557 วันที่ 28 สิงหาคม 2557
2.3 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจําปีพุทธศักราช 2557 วันที่ 12 กันยายน 2557 2.4 สมัยสามัญ
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจําปีพุทธศักราช 2557 วันที่ 18 กันยายน 2557 2.5 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี
พุทธศักราช 2557 วันที่ 29 กันยายน 2557 2.6 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจําปีพุทธศักราช 2557
วันที่ 30 กันยายน 2557 โดยในส่วนของคณะกรรมการได้มีการพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของถ้อยคํา
และตัวอักษร และได้มีการแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงนําเรียนให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดจันทบุรี พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวต่อไป
ประธาน
มี ผู้ใดจะแก้ ไ ขหรื อ เพิ่ มเติ มตรงไหนหรื อไม่ ถ้ า ไม่ มี ผมจะขอมติ จ ากที่ ป ระชุ ม เป็ น ครั้ ง ๆ ไป
2.1 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปีพุทธศักราช 2557 วันที่ 20 สิงหาคม 2557 ผู้ใดเห็นว่าควรรับรอง โปรดยกมือ
จํานวน 24 เสียง ผู้ใดเห็นว่าไม่ควรรับรอง โปรดยกมือ ไม่มีนะครับ
มติที่ประชุม - รับรอง –
ประธาน
2.2 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจําปีพุทธศักราช 2557 วันที่ 28 สิงหาคม 2557
ผู้ใดเห็นว่าควรรับรอง โปรดยกมือ จํานวน 24 เสียง ผู้ใดเห็นว่าไม่ควรรับรอง โปรดยกมือ ไม่มีนะครับ
มติที่ประชุม - รับรอง –
ประธาน
2.3 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจําปีพุทธศักราช 2557 วันที่ 12 กันยายน 2557
ผู้ใดเห็นว่าควรรับรอง โปรดยกมือ จํานวน 24 เสียง ผู้ใดเห็นว่าไม่ควรรับรอง โปรดยกมือ ไม่มีนะครับ
มติที่ประชุม

- รับรอง –
/ประธาน...
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ประธาน
2.4 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจําปีพุทธศักราช 2557 วันที่ 18 กันยายน 2557
ผู้ใดเห็นว่าควรรับรอง โปรดยกมือ จํานวน 24 เสียง ผู้ใดเห็นว่าไม่ควรรับรอง โปรดยกมือ ไม่มีนะครับ
มติที่ประชุม - รับรอง –
ประธาน
2.5 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปีพุทธศักราช 2557 วันที่ 29 กันยายน 2557
ผู้ใดเห็นว่าควรรับรอง โปรดยกมือ จํานวน 24 เสียง ผู้ใดเห็นว่าไม่ควรรับรอง โปรดยกมือ ไม่มีนะครับ
มติที่ประชุม

- รับรอง –

ประธาน
2.6 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจําปีพุทธศักราช 2557 วันที่ 30 กันยายน 2557
ผู้ใดเห็นว่าควรรับรอง โปรดยกมือ จํานวน 24 เสียง ผู้ใดเห็นว่าไม่ควรรับรอง โปรดยกมือ ไม่มีนะครับ
มติที่ประชุม

- รับรอง -

ระเบียบวาระที่ 3
ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
ประธาน
เชิญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
นายธนภณ กิจกาญจน์ (นายก อบจ.จันทบุรี)
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจัง หวัดจันทบุ รี สมาชิก สภาองค์ก ารบริหารส่วนจังหวั ด
จันทบุรีทุกท่าน ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มีโครงการที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดจันทบุรี ด้านการบริการชุมชนและสังคม และโครงการที่มีความจําเป็นที่จะต้องดําเนินการแก้ไขปัญหาและ
บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี จํานวน 8 รายการ รวมเป็นเงิน 79,279,312 บาท
(-เจ็ดสิ บเก้ าล้ านสองแสนเจ็ ดหมื่ นเก้าพั นสามร้ อยสิ บสองบาทถ้ วน-) ซึ่ งตามเอกสารเสนอญั ตติ ที่ ได้ ขอต่ อสภาฯ
เป็นจํานวน 82,625,312 บาท โดยขอปรับลดวงเงินคงเหลือ 79,279,312 บาท รายละเอียดดังนี้ 1.จัดซื้อ
รถขุดไฮโดรลิค แบบตีนตะขาบ หมุนได้รอบตัว ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดกําลังเครื่องยนต์ขั้นต่ํา ขนาดไม่น้อยกว่า
150 แรงม้า ความจุบุ้งกี๋ไม่น้อยกว่า 0.9 ลูกบาศก์เมตร เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ น้ําหนักใช้งานไม่น้อยกว่า
19,500 กิโลกรัม พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ รวมภาษีสรรพสามิต จํานวน 1 คัน เป็นเงิน 4,200,000 บาท
(จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 2.โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในสนามฟุตบอล สนามกีฬา
จังหวัดจันทบุรี ตําบลวัดใหม่ อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี)
เป็นเงิน 26,000,000 บาท 3.โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายญาณวิโรจน์-แหลมสิงห์ ตําบลคลองน้ําเค็ม
เชื่อมตําบลบางสระเก้า อําเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี โดยทําการก่อสร้างถนนคอนกรีตขนาดผิวจราจรกว้าง
8.00 เมตร ยาว 0+820 กิโลเมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,560.ตารางเมตร (ตามแบบแปลนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดจันทบุรี) เป็นเงิน 3,244,000 บาท 4.โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายอ่างหิน-อู่ต่อเรือพระเจ้าตาก
/ตําบล...
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ตําบลเกาะขวาง เชื่อมตําบลหนองบัว อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยทําการก่อสร้างถนนคอนกรีตขนาด
ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ยาว 1+000 กิโลเมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,000.ตารางเมตร (ตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี) เป็นเงิน 3,840,000 บาท 5.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตสายสําโรง-เขาถ้ําสาริกา (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 6 ตําบลทรายขาว อําเภอสอยดาว เชื่อมหมู่ที่ 9 ตําบลทับไทร
อําเภอโป่งน้ําร้อน จังหวัดจันทบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ยาว 1+450 กิโลเมตร
หรื อ พื้ นที่ ไ ม่ น้อยกว่ า 10,150 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนองค์ การบริ หารส่วนจัง หวั ด จั นทบุ รี) เป็นเงิ น
9,535,000 บาท 6.โครงการปรั บปรุ งผิ วจราจรถนนสายบ้ านหนองหงส์ - ตรอกยางบ้ านสนามไชย หมู่ ที่ 1,5
ตําบลสนามไชย เชื่อมหมู่ที่ 7 ตําบลกระแจะ อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี โดยทําการลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ขนาดผิ วจราจรกว้ าง 5.00 เมตร ยาว 2+000 กิ โลเมตร หรื อพื้ นที่ ลาดยางไม่ น้ อยกว่ า 10,000 ตารางเมตร
(ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี) เป็นเงิน 8,260,000 บาท 7.โครงการแก้ ไขปัญหาภัยแล้ ง
ให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี โดยทําการจัดซื้อท่อ HDPE (ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม 982-2548)
เพื่อใช้ ในโครงการก่ อสร้า งชลประทานระบบท่ อ รวมเป็ นเงิ น 19,065,312 บาท ดั งนี้ 7.1 ท่อ HDPE ขนาด
90 มิ ลลิ เมตร ชั้ น PN 10 PE 100 จํ านวน 10,800 เมตร ราคาเมตรละ 227 บาท เป็นเงิ น 2,451,600 บาท
7.2 ท่อ HDPE ขนาด 110 มิลลิเมตร ชั้น PN 6.3 PE 100 จํานวน 3,000 เมตร ราคาเมตรละ 228 บาท เป็นเงิน
684,000 บาท 7.3 ท่ อ HDPE ขนาด 110 มิ ลลิ เมตร ชั้ น PN 8 PE 100 จํ านวน 2,000 เมตร ราคาเมตรละ
279 บาท เป็นเงิน 558,000 บาท 7.4 ท่อ HDPE ขนาด 160 มิลลิเมตร ชั้น PN 8 PE 100 จํานวน 14,000 เมตร
ราคาเมตรละ 582 บาท เป็นเงิน 8,148,000 บาท 7.5 ท่อ HDPE ขนาด 160 มิลลิเมตร ชั้น PN 10 PE 100 จํานวน
2,750 เมตร ราคาเมตรละ 708 บาท เป็ นเงิ น 1,947,000 บาท 7.6 ท่อ HDPE ขนาด 400 มิ ลลิ เมตร
ชั ้น PN 10 PE 100 จํ า นวน 1,176 เมตร ราคาเมตรละ 4,487 บาท เป็น เงิน 5,276,712 บาท
8.โครงการปรั บปรุ งอาคารพลศึ กษา สนามกี ฬาจั งหวั ดจั นทบุ รี ตํ าบลวั ดใหม่ อํ าเภอเมื องจั นทบุ รี จัง หวัด จัน ทบุรี
(ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี) เป็นเงิน 5,135,000 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิ กจ่ายเงิ น การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิ น และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น
พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 ข้อ 89 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้
โดยได้ รั บอนุ มั ติจากสภาท้ องถิ่ นภายใต้ เงื่ อนไข (1) ให้ กระทํ าได้ เฉพาะกิ จการซึ่ งอยู่ ในอํ านาจหน้ าที่ ขององค์ กร
ปกครองส่ วนท้ องถิ่ น ซึ่ งเกี่ ยวกั บด้ านการบริ การชุมชนและสั งคมหรื อกิ จการที่ เป็ นการเพิ่ มพู นรายได้ ขององค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทําเพื่อบําบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนา
ขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นหรื อตามที่ กฎหมายกํ าหนด ซึ่ ง ขณะนี้ องค์ การบริ หารส่ วนจั งหวั ดจั นทบุ รี
มี เงิ นสะสมที่ สามารถใช้ จ่ ายได้ จํ านวน 82,813,187.85 บาท องค์ การบริ หารส่ วนจั งหวั ดจั นทบุ รี ใคร่ ขอ
ความอนุ เคราะห์ สภาองค์ การบริ หารส่ วนจั งหวั ดจั นทบุ รี พิ จารณาอนุ มั ติ การใช้ จ่ ายเงิ นสะสมขององค์ การบริ หาร
ส่วนจังหวัดจันทบุรีต่อไป สําหรับในส่วนของการจัดซื้อท่อ HDPE จํานวน 6 รายการ เพื่อใช้ในการก่อสร้างชลประทาน
ระบบท่ อ จะมี พื้ น ที่ เ ทศบาลตํ า บลคลองใหญ่ องค์ ก ารบริ ห ารส่ วนตํ า บลเทพนิ มิ ต เทศบาลตํ า บลสนามไชย
เทศบาลตําบลทรายขาว องค์การบริหารส่วนตําบลตรอกนอง องค์การบริหารส่วนตําบลเขาวงกต เทศบาลตําบลคลองพลู
สําหรับในส่วนของโครงการปรับปรุงอาคารพลศึกษา สนามกีฬาจังหวัดจันทบุรี ก็คือสนามบาสเกตบอล ซึ่งได้รับ
การประสานจากสมาคมกีฬาจังหวัดจันทบุรีและคณะกรรมการตรวจสอบสภาพสนาม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของห้องน้ํา
/พื้นปาเก้...
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พื้นปาเก้ ขยายพื้นที่ หรือแม้กระทั่งสกอร์บอร์ดเพื่อรองรับในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ในส่วนของระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่างภายในสนามกีฬาจังหวัดนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีได้ถูกร้องเรียนไปยังศูนย์ดํารงธรรม
แจ้งว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรียังไม่ดําเนินการแก้ไขปรับปรุง ซึ่งขณะนี้การปรับปรุงสนามกีฬาบางส่วน
เป็ นลู่ ยางสัง เคราะห์แ ละบางส่ วนได้รั บ เงิ นจั ดสรรจากสํ านั กงานการกี ฬ าแห่ ง ประเทศไทย ซึ่ ง คณะกรรมการ
ตรวจรับการจ้างของการกีฬาแห่งประเทศไทยได้มีตรวจรับไปแล้วก็จะดําเนินการส่งมอบ ซึ่งผมได้นําเรียนให้ท่าน
สจ.สมปอง โสมภี ร์ ในฐานะที่ เป็ นประธานชมรมกรี ฑาของสมาคมกี ฬ าจั ง หวั ด จันทบุรี ได้ พ าคณะกรรมการ
ของชมรมกรีฑาเข้าไปตรวจดูสภาพสนาม ก่อนที่ทางสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจะมอบพื้นที่ให้กับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีเพื่อดูแลรักษาต่อไป สําหรับในส่วนของถนนไม่ว่าจะเป็นถนนสายบางสระเก้าก็ได้รับการ
ร้องเรี ย นจากพี่น้องประชาชน และถนนสายอ่ างหิ น-อู่ ต่อเรื อพระเจ้ าตากฯ ซึ่ง ขณะนี้ มีนักท่องเที่ ยวหรื อผู้ ม า
สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ได้ ร้องเรียนมาว่าถนนบริเวณนั้ นชํา รุดเสีย หาย ก็ข อเรี ยนว่ าทางคณะผู้บ ริหาร
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด จั นทบุ รี ไ ด้ เ สนอญั ต ติ ข ออนุ มั ติ ใ ช้ จ่ า ยเงิ น สะสมเพื่ อ ดํ า เนิ นการแก้ ไ ขปั ญ หาและ
บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ขอบคุณครับ
ประธาน
ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้เสนอญัตติขอใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดจันทบุรี รายละเอียดตามที่ท่านนายกฯ แถลงไปแล้วนั้น มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถาม
เชิญครับ ถ้าไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ผมจะขอมติจากที่ประชุมว่าจะอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
ใช้ จ่ า ยเงิ นสะสม เป็ นเงิ น 79,279,312 บาท (เจ็ ดสิ บเก้ าล้ านสองแสนเจ็ ดหมื่ นเก้ าพั นสามร้ อยสิ บสองบาท)
เพื่ อนํ าไปดํ าเนิ นการแก้ ไขปั ญหาและบรรเทาความเดื อดร้ อนให้ แก่ ราษฎรในเขตพื้ นที่ จั งหวั ดจั นทบุ รี ห รื อ ไม่
ผู้ใดเห็นควรอนุมัติ โปรดยกมือ จํานวน 24 เสียง ผู้ใดเห็นว่าไม่ควรอนุมัติ โปรดยกมือ ไม่มีนะครับ
มติที่ประชุม

-อนุมัติ –

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่นๆ

ประธาน
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ เชิญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
นายธนภณ กิจกาญจน์ (นายก อบจ.จันทบุรี)
กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดจันทบุรีที่เคารพ ผมมีเรื่องที่จะนําเรียนต่อที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นถนนทั้งหมดและในส่วนของโครงการ
แรกที่ได้รับการก่อสร้างก็คือโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายพวา-วังอีแอ่น หมู่ที่ 5, 8 ตําบลพวาเชื่อมหมู่ที่ 7
ตําบลสามพี่น้อง อําเภอแก่งหางแมว ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2+350 กิโลเมตร หนา 15 เซนติเมตร
พร้อมระบบท่อระบายน้ําเป็นเงิน 9,771,000 บาท เป็นการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2557 ซึ่งขณะนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีได้ส่งราคากลางให้จังหวัด ซึ่งต้องเป็นไปตามประกาศ
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ถ้าสัญญาเกินวงเงิน 5 ล้านบาท ก็ต้องแจ้งให้ทางจังหวัดทราบก่อน ซึ่งขณะนี้
/เรายังได้มี...
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เรายังได้มีการประกาศก็ต้องรอให้จังหวัดพิจารณาอนุมัติแล้วก็ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป และในส่วนของเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีปีพุทธศักราช 2558 มีอยู่ 7 สายทาง คือ
1.โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตสายเตาหม้อ-วังเวียน ตําบลวังโตนด อําเภอนายายอาม เชื่อมตําบลโขมง
และตําบลรําพัน อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ยาว 0+580 กิโลเมตร หรือพื้นที่
ไม่ น้อ ยกว่ า 4,640 ตารางเมตร งบประมาณ 2,989,000 บาท ก็ ขอนํ า เรี ย นว่า จะเคาะราคาในวัน ที่ 1
ธันวาคม 2557 นี้ 2.โครงการซ่อมสร้างถนนสายบ้านแก้วซอย 1 ตําบลแสลง อําเภอเมืองจันทบุรี เชื่อมตําบลเขาวัว
อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ยาว 0+300 กิโลเมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
2,400 ตารางเมตร งบประมาณ 1,551,000 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างรอทําสัญญา และได้ดําเนินการประกาศ
จัดซื้อจัดจ้างแล้ว 3.โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนา- บ้านสุขใจ ตําบลคลองพลู อําเภอเขาคิชฌกูฏ
เชื่อมตําบลขุนซ่อง อําเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 0+280 กิโลเมตร
หรื อ พื้ นที่ ไ ม่ น้อ ยกว่ า 1,680 ตารางเมตร งบประมาณ 1,095,000 บาท อยู่ ร ะหว่ า งการรอทํ า สั ญ ญา
ซึ่งผมได้รับการประสานจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนตําบลขุนซ่องพร้อมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ผมได้นําเรียน
ท่าน สจ.ศรชัย ในเบื้องต้นแล้ว 4.โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านพานทอง-บ้านป่าตะแบก ตําบลทุ่งเบญจา
เชื่อมตําบลสองพี่น้อง อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 0+495 กิโลเมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,970 ตาราเมตร งบประมาณ 1,956,000 บาท อยู่ระหว่างการรอทําสัญญา 5.โครงการ
ซ่ อมสร้ างถนนคอนกรี ตสายบ้ านเพกา-บ้ านดอน ตํ าบลตกพรม เชื่ อมตํ าบลวังสรรพรส อํ าเภอขลุ ง จั งหวั ดจั นทบุ รี
ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ยาว 0+230 กิโลเมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,840 ตารางเมตร งบประมาณ
1,191,000 บาท อยู่ระหว่างการรอทําสัญญา 6.โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านวังไม้แดง-บ้านคลองเรือแตก
ตํ าบลสามพี่ น้ อง เชื่ อมตํ าบลพวา อํ าเภอแก่ งหางแมว จั งหวั ดจั นทบุ รี ขนาดผิ วจราจรกว้ าง 8.00 เมตร ยาว
0+445 กิ โลเมตร หรื อพื้ นที่ ไม่ น้อยกว่ า 3,560 ตารางเมตร งบประมาณ 2,295,000 บาท อยู่ ระหว่ าง
การรอทําสัญญา 7.โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านวังไม้แดง-บ้านคลองเรือแตก (ตอนที่ 2) ตําบลสามพี่น้อง
เชื่อมตําบลพวา อําเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ยาว 0+930 กิโลเมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,440 ตารางเมตร งบประมาณ 4,786,000 บาท เคาะราคาในวันที่ 1 ธันวาคม 2557
เช่นเดียวกัน ก็ขอเรียนว่าเป็นการทําให้พี่น้องประชานไม่ต้องเดือดร้อนและเป็นการพัฒนาพื้นที่แต่ละพื้นที่ด้วย
ขอบคุณครับ
ประธาน
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ก็ต้องขอขอบคุณท่านนายกฯ และคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมการประชุมสภาฯ ขอปิดประชุม ขอบคุณครับ
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
(ลงชื่อ) นางสาวสาธินี คฤหบดี ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสาวสาธินี คฤหบดี)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
ญัตติขออนุมัติจ่

