รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจําปพุทธศักราช 2557
วันที่ 18 กันยายน 2557 เวลา 10.00 น.
ณ หองบุษราคัม สํานักงานองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
------------------------------------------------------

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

ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี คนที่ 1
รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี คนที่ 2
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 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 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
ผูอํานวยการกองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
/ขาดประชุม...

~2~
ขาดประชุม
1. นายคัมภีร ชื่นบาน
2. ร.อ.หญิง สมจิต จึงตระกูล

ส.อบจ.จันทบุรี เขต 4 อ.ทาใหม
ส.อบจ.จันทบุรี เขต 4 อ.สอยดาว

คณะผูบริหารและหัวหนาสวนราชการในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรีที่เขารวมประชุม
1. นายธนภณ กิจกาญจน
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
2. นายประพันธ จึงสกุลวัฒนา
รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี คนที่ 1
3. นายสุรพงษ สุวรรณหิตาธร
รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี คนที่ 2
4. นายอุลิศ สุจิระสกุล
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
5. นายเกียรติศักดิ์ พูนเพิ่ม
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
6. นายอํานาจ ชวงฉ่ํา
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
7. พ.จ.อ.ณัฐนันท เรืองไพศาล
รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
8. นางขนิษฐา สัสดีพันธ
ผูอํานวยการกองชาง
9. นายภูวนาถ บํารุงพันธุ
ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ
10. นางสาวไพรัตน เพ็ชรมณี
หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
11. นางสาวสาธินี คฤหบดี
ผูอํานวยการกองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
12. พ.จ.อ.มานะ ทองสิมา
รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกองสงเสริมคุณภาพชีวิต
13. นางวันดี สําเนียงล้ํา
รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองคลัง
14. นายปฏิสนธิ์ เดชศรี
รักษาการในตําแหนงหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
15. นางนิตยรดี ใจอาษา
รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายบริหารงานบุคคล
16. นางสาวสุกัญญา อินทาภรณ
หัวหนาฝายสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
17. นางสาวสุรีวรรณ โพธิเจริญ
หัวหนาฝายนโยบายและแผน
18. นางวลัยพร สนธิภักดี
หัวหนาฝายติดตามและประเมินผล
19. นางสาวนฤมล พรอมพงศทร
รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายเรงรัดและจัดเก็บรายได
20. นางอัญชลี ขจรชีพ
รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายพัสดุและทรัพยสิน
21. นางสาวมณิษา งามฉวี
รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายบัญชี
22. นางสาวศุภลักษณ พิรยิ ะศาสตร
รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายการเงิน
23. นายไพฑูรย จันทนสิน
รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายสาธารณภัยและสิ่งแวดลอม
24. นายชัยวัฒน ปเจริญ
รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายสํารวจและออกแบบ
25. นายสุภกิจ สุทธิรัตน
รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายกอสรางและซอมบํารุง
26. จ.อ.สงวนศักดิ์ จิตตสงวน
รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ
27. นายอัศวิน วาจาสิทธิ์
รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายพัฒนาสังคมและสงเสริมอาชีพ
28. นางสาวภัทรนิษฐ วิชัย
รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายการสาธารณสุข
29. นางสาวชาลินี พรตเจริญ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6ว
30. นายเทพนคร ราชสินธ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 4
/31. นางนวลจันทร...
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31. นางนวลจันทร วิเชียรสมสกุล
32. พ.อ.อ.เศกสิทธิ์ ประชุมกุล
33. นายอนันต สัจธรรม
34. นายฑีฆายุ สนอยู
35. นายณรงคฤทธิ์ ปตตะ
36. นายธีรวุฒิ ทัศนานัยน
37. นายชัยกร ลับเหลี่ยม
38. นายพีระชัย ไชยประสูตร
39. นางสาวพลับพลึง เนินหาด
40. นางสาวนันทา เขียวมรกต

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 28 คน เกินกวากึ่งหนึ่งครบเปนองคประชุม ลําดับตอไป ขอเรียนเชิญทานพงศศักดิ์
หลิวทวีสีประกาย ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี ขึ้นทําหนาทีป่ ระธานในที่ประชุมคะ
ประธาน

เรียนทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี พรอมคณะผูบริหารทุกทาน สมาชิกสภาฯ
ผูทรงเกียรติทุกทาน หัวหนาสวนราชการในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี และสื่อมวลชนทุกทาน
ที่มารวมประชุมนะครับ การประชุมสภาฯ ในวันนี้เปนการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจําป
พุทธศักราช 2557 ซึ่งมีขอราชการที่ตองพิจารณาทั้งหมด 6 วาระ กอนเขาสูระเบียบวาระการประชุม ขอเชิญรอง
ประธานสภาฯ ขึ้นทําหนาที่ดวยครับ
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง ที่ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ
ไมมี

/ระเบียบวาระที่ 2...
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ระเบียบวาระที่ 2
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
ประธาน
สําหรับรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ประจําปพุทธศักราช 2557
ไดรับแจงจากเลขานุการสภาฯ วาขณะนี้อยูระหวางดําเนินการ
ระเบียบวาระที่ 3
ประธาน

เรื่อง เพื่อทราบ
- สงคืนหอประชุมสวนอําเภอทาใหม

ตามมติ ที่ ป ระชุ ม สภาองค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด จั น ทบุ รี สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 2 ประจํ า ป
พุทธศักราช 2555 วันที่ 22 สิงหาคม 2555 ไดเห็นชอบใหอําเภอทาใหมยืมใชหอประชุมอําเภอทาใหม ตั้งแต
วันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2558 นั้น ทางอําเภอทาใหม ไดแจงความประสงคขอสงคืนหอประชุม
ดังกลาว จึงแจงใหทราบโดยทั่วกัน
ระเบียบวาระที่ 4

ประธาน

ญัตติการพิจารณารางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด
เรื่อง งบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557
- วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ
- วาระที่ 3 ขั้นลงมติ

เชิญคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติฯ

นายอิทธิภณ เติมแตม (ประธานกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติฯ)
เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี นายกองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
คณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี และหัวหนาสวนราชการในสังกัดองคการบริหาร
สวนจั งหวั ด จั นทบุ รี ทุ กท าน กระผม นายอิ ท ธิ ภ ณ เติ มแต ม ประธานคณะกรรมการแปรญั ต ติ ร างข อบั ญญั ติ
ดวยคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติไดนัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2557 ในวันที่ 16 กันยายน 2557
เวลา 10.00 น. เพื่อพิจารณาคําเสนอขอแปรญัตติรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด เรื่อง งบประมาณ
รายจ ายเพิ่ มเติ ม ฉบั บ ที่ 1 ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 ซึ่ งมี นายกองค การบริ ห ารส วนจั งหวั ด จั นทบุ รี
เปนผูยื่นเสนอแปรญัตติเพียงรายเดียว โดยไดมีการปรับลดงบประมาณ จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 978,352 บาท
ปรับเพิ่มงบประมาณ จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 978,352 บาท และปรับแกไขขอความ จํานวน 4 รายการ
โดยยอดรวมงบประมาณรายจายตามขอบั ญญัติฯ คงเดิ ม ไมเปลี่ยนแปลง ซึ่งคณะกรรมการไมมีประเด็นสงสั ย
แตอยางใด สรุปรายละเอียดดังนี้ ชื่อขอบัญญัติ รางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด เรื่อง งบประมาณ
รายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 ไม มี ผู แ ปรญั ต ติ ไม มี ก ารแก ไ ขญั ต ติ คํ า แถลง
งบประมาณ ไม มีผูแปรญั ต ติ ไม มีการแก ไ ขญั ต ติ หลั ก การและเหตุ ผล ไม มีผูแปรญั ต ติ ไม มีการแก ไ ขญั ต ติ
ขอ 1 ของขอบัญญัติฯ ไมมีผูแปรญัตติ ไมมีการแกไขญัตติ ขอ 2 ของขอบัญญัติฯไมมีผูแปรญัตติ ไมมีการ
แกไขญัตติ ขอ 3 ของขอบัญญัติฯ ไมมีผูแปรญัตติ ไมมีการแกไขญัตติ ขอ 4 ของขอบัญญัติฯ มีผูแปรญัตติ
/มีการแกไข...
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มีการแกไขญัตติ ดังนี้ 1. ขอแปรญัตติปรับลดงบประมาณ จํานวน 1 รายการ เปนเงินทั้งสิ้น 978,352 บาท หนาที่ 13
ขอ 1.1 ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค จํานวน 77,929,000 บาท 1.1.2 คาจางเหมาจัดทําปายประชาสัมพันธ,
ปายเตือน,คาจัดซื้ออุปกรณตางๆ ในการกอสรางถนนคอนกรีต เชน ไมแบบ ฯลฯ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ตั้งไว
4,519,472 บาท ปรับลด จํานวน 978,352 บาท คงเหลือตั้งไว 3,541,120 บาท 2. ขอแปรญัตติปรับเพิ่ม
งบประมาณ จํานวน 1 รายการ เปนเงินทั้งสิ้น 978,352 บาท และแกไขขอความ หนาที่ 12 ขอ 14. จากเดิม ถนนสาย
วังเพิก-ตนกระบก หมูที่ 7 ตําบลนายายอาม อําเภอนายายอาม เชื่อมหมูที่ 1 ตําบลเขาวงกต อําเภอแกงหางแมว
จังหวัดจันทบุรี ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 1+300 กิโลเมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 6,500 ตารางเมตร
เปนเงิน 2,495,152 บาท เปน 14. ถนนสายวังเพิก-ตนกระบก หมูที่ 7 ตําบลนายายอาม อําเภอนายายอาม เชื่อม
หมู ที่ 1 ตํ าบลเขาวงกต อํ า เภอแก งหางแมว จั งหวั ดจั นทบุ รี ขนาดผิ วจราจรกว าง 6.00 เมตร ยาว 1+380
กิโลเมตรหรือพื้นที่รวมไมนอยกวา 8,280 ตารางเมตร เปนเงิน 3,473,504 บาท (ปรับเพิ่มงบประมาณ จํานวน
978,352 บาท) 3. ขอแปรญัตติปรับแกไขขอความ จํานวน 4 รายการ ดังนี้ 1. หนาที่ 12 จากเดิม ขอ 9.
ถนนสายหนองน้ําขาว หมูที่ 14 ตําบลนายายอาม เชื่อมหมูที่ 6 ตําบลชางขาม อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
เปน 9. ถนนสายหนองน้ําขาว หมูที่ 14 ตําบลนายายอาม เชื่อมหมูที่ 6 ตําบลชางขาม และหมูที่ 10 ,หมูที่ 2
ตําบลกระแจะ อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ขอความอื่นยังคงเดิม 2. หนาที่ 12 จากเดิม ขอ 13. ถนนสาย
ทรัพยจันทร ซอย 2 – ทรัพยเจริญ ซอย 3 หมูที่ 11 ตําบลนายายอาม เชื่อมหมูที่ 6 ตําบลวังโตนด อําเภอนายายอาม
จังหวัดจันทบุรี เปน 13. ถนนสายทรัพยจันทร ซอย 2 – ทรัพยจันทร ซอย 3 ขอความอื่นยังคงเดิม 3. หนาที่ 13
จากเดิม (1) โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางสายดอนทราย-ปาใต หมูที่ 8 ตําบลบางกะจะ เชื่อมหมูที่ 10
ตําบลทาชาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 2+490 กิโลเมตร หรือ
พื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 12,450 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี) ตั้งไว 4,430,000 บาท
เปน (1) โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางสายดอนทราย-ปาใต หมูที่ 8 ตําบลบางกะจะ เชื่อมหมูที่ 10
ตําบลทาชาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยทําการลาดยาง ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ขอความ
อื่นยังคงเดิม 4. หนาที่ 14 จากเดิม เพื่อจายเปนคาใชจายในการกอสรางชลประทานระบบทอ ตามโครงการปองกัน
แกไขปญหาภัยแลงใหแกราษฎรในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ตั้งไว 798,000 บาท (รายละเอียดตามคุณลักษณะที่
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรีกําหนด) เปน เพื่อจายเปนคาใชจายในการกอสรางชลประทานระบบทอ
ในเขตพื้นที่ตําบลเขาบายศรี อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี ตามโครงการปองกันแกไขปญหาภัยแลงใหแกราษฎร
ในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ตั้งไว 798,000 บาท ขอความที่เหลือตัดออก มติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ
รางขอบัญญัติ ไดพิจารณาเห็นดวยใหมีการแกไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงรายละเอียดตามที่นายกองคการบริหารสวน
จังหวั ด จันทบุรี เ สนอ และคณะกรรมการแปรญั ตติ ไดเสนอผลการแปรญั ตติตามบั นทึกนี้ แล วเพื่ อให สภาฯ พิ จารณา
ดําเนินการในวาระที่ 3 ตอไป
ประธาน

ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ ไดรายงานผลการประชุมพิจารณาการขอแปรญัตติ
ของคณะกรรมการใหสมาชิกไดทราบแลวนั้น ตอไปผมจะขอมติจากที่ประชุมวาเห็นดวยกับรางขอบัญญัติฯ ในวาระที่ 2
ขั้นแปรญัตติ ตามรายงานและบันทึกความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติฯ เปนรายการๆ ไป รายการที่ 1
/ปรับลด...
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ปรั บลดงบประมาณ จํ านวน 1 รายการ ประเภทค าก อสร างสิ่ งสาธารณู ปโภค 1.1.2 ค าจ างเหมาจั ด ทํ าป า ย
ประชาสัมพันธ,ปายเตือน,คาจัดซื้ออุปกรณตางๆ ในการกอสรางถนนคอนกรีต เชน ไมแบบ ฯลฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
เปนเงิน 978,352 บาท ผูใดเห็นดวย โปรดยกมือ จํานวน 25 เสียง ผูใดไมเห็นดวย โปรดยกมือ ไมมีนะครับ
มติที่ประชุม

- เห็นดวย –

ประธาน

รายการที่ 2 ปรับเพิ่มงบประมาณ จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 978,352 บาท และแกไขขอความ
หนาที่ 12 ขอ 14 จากเดิม ถนนสายวังเพิก-ตนกระบก หมูที่ 7 ตําบลนายายอาม อําเภอนายายอาม เชื่อมหมูที่ 1
ตําบลเขาวงกต อําเภอแกงหางแมว จังหวัดจันทบุรี ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 1+300 กิโลเมตร หรือ
พื้นที่ ไมน อยกวา 6,500 ตารางเมตร เปนเงิ น 2,495,152 บาท เปน 14. ถนนสายวังเพิก-ต นกระบก หมู ที่ 7
ตําบลนายายอาม อําเภอนายายอาม เชื่อมหมูที่ 1 ตําบลเขาวงกต อําเภอแกงหางแมว จังหวัดจันทบุรี ขนาดผิวจราจร
กว า ง 6.00 เมตร ยาว 1+380 กิ โ ลเมตร หรื อ พื้ น ที่ ร วมไม น อ ยกว า 8,280 ตารางเมตร เป น เงิ น
3,473,504 บาท ผูใดเห็นดวย โปรดยกมือ จํานวน 25 เสียง ผูใดไมเห็นดวย โปรดยกมือ ไมมีนะครับ
มติที่ประชุม

- เห็นดวย –

ประธาน

รายการที่ 3 ปรั บ แก ไ ขข อความ จํานวน 4 รายการ ดังนี้ 3.1 หนาที่ 12 จากเดิ ม ข อ 9.
ถนนสายหนองน้ําขาว หมู ที่ 14 ตํ าบลนายายอาม เชื่ อมหมู ที่ 6 ตํ าบลชางข าม อํ าเภอนายายอาม จั งหวั ดจั นทบุ รี
เปน 9. ถนนสายหนองน้ําขาว หมูที่ 14 ตําบลนายายอาม เชื่อมหมูที่ 6 ตําบลชางขาม และหมูที่ 10 ,หมูที่ 2
ตําบลกระแจะ อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ขอความอื่นยังคงเดิม ผูใดเห็นดวย โปรดยกมือ จํานวน 25 เสียง
ผูใดไมเห็นดวย โปรดยกมือ ไมมีนะครับ
มติที่ประชุม

- เห็นดวย –

ประธาน
3.2 หนาที่ 12 จากเดิม ขอ 13. ถนนสายทรัพยจันทร ซอย 2 – ทรัพยเจริญ ซอย 3 หมูที่ 11
ตําบลนายายอาม เชื่อมหมูที่ 6 ตําบลวังโตนด อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี เปน 13. ถนนสายทรัพยจันทร
ซอย 2 – ทรัพยจันทร ซอย 3 ขอความอื่นยังคงเดิม ผูใดเห็นดวย โปรดยกมือ จํานวน 25 เสียง ผูใดไมเห็นดวย
โปรดยกมือ ไมมีนะครับ
มติที่ประชุม
ประธาน

- เห็นดวย –

3.3 หนาที่ 13 จากเดิม (1) โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางสายดอนทราย-ปาใต หมูที่ 8
ตําบลบางกะจะ เชื่อมหมูที่ 10 ตําบลทาชาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว
2+490 กิโลเมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 12,450 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
จันทบุรี) ตั้งไว 4,430,000 บาท เปน (1) โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางสายดอนทราย-ปาใต หมูที่ 8
/ตําบลบางกะจะ...
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ตําบลบางกะจะ เชื่อมหมูที่ 10 ตําบลทาชาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยทําการลาดยาง ขนาดผิวจราจร
กวาง 5.00 เมตร ขอความอื่นยังคงเดิม ผูใดเห็นดวย โปรดยกมือ จํานวน 25 เสียง ผูใดไมเห็นดวย โปรดยกมือ
ไมมีนะครับ
มติที่ประชุม

- เห็นดวย –

ประธาน

3.4 หนาที่ 14 จากเดิม เพื่อจายเปนคาใชจายในการกอสรางชลประทานๆระบบทอ ตามโครงการ
ปอ งกัน แกไขปญหาภัยแลงใหแก ราษฎรในเขตพื้ นที่จังหวัดจันทบุ รี ตั้งไว 798,000 บาท (รายละเอียดตาม
คุณลักษณะที่องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรีกําหนด) เปน เพื่อจายเปนคาใชจายในการกอสรางชลประทาน
ระบบทอในเขตพื้นที่ตําบลเขาบายศรี อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี ตามโครงการปองกันแกไขปญหาภัยแลง
ใหแกราษฎรในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ตั้งไว 798,000 บาท ขอความที่เหลือตัดออก ผูใดเห็นดวย โปรดยกมือ
จํานวน 25 เสียง ผูใดไมเห็นดวย โปรดยกมือ ไมมีนะครับ
มติที่ประชุม

- เห็นดวย –

ประธาน

ตอไปเปนการพิ จารณาในวาระที่ 3 ขั้ นลงมติ ตามข อบั งคั บข อ 52 การพิ จารณาร างข อบั ญญั ติ
ในวาระที่ 3 ไม มี การอภิ ปราย ให ที่ ประชุ มลงมติ ว าจะให ตราเป นข อบั ญญั ติ หรื อไม ผมจะขอมติ จากที่ ประชุ ม
ผูใดเห็ นชอบใหต ราเป นข อบั ญญัติ งบประมาณรายจ าย เพิ่ มเติม ฉบั บ ที่ 1 ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ.2557
โปรดยกมือ จํานวน 25 เสียง ผูใดไมเห็นชอบ โปรดยกมือ ไมมีนะครับ
มติที่ประชุม

- เห็นชอบ –

ระเบียบวาระที่ 5
ประธาน

ญัตติขอโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557

เชิญนายกองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
นายธนภณ กิจกาญจน (นายก อบจ.จันทบุร)ี
เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี และทานสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดจันทบุ รี ผูทรงเกียรติทุ กทาน ด วยสวนราชการในสังกัด องคการบริหารส วนจังหวั ดจันทบุรี จํานวน
2 สวนราชการ มีความจําเปนตองจัดซื้อครุภัณฑ และจัดทําโครงการพัฒนาในดานตางๆ เพิ่มเติม จํานวน 4 รายการ
เปนเงินทั้งสิ้น 62,092,600 บาท เพื่อเปนการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และใหบริการประชาชน
ดังนี้ 1. สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 120,000 บาท
2. กองชาง จัดทําโครงการ จํานวน 3 โครงการ เปนเงินทั้งสิ้น 61,972,600 บาท ดังนี้ 2.1 โครงการติดตั้งไฟฟา
แสงสวางระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย (Solar Cells) ภายในศูนยปฏิบัติราชการองคการบริหารสวนจังหวัด
จันทบุรี ตําบลทาชาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เปนเงิน 18,568,600 บาท 2.2 โครงการกอสราง
ศูนยเครื่องจักรกลองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี ณ ศูนยปฏิบัติราชการองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
ตําบลทาชาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เปนเงิน 40,000,000 บาท 2.3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
ภายในศูนยปฏิบัติราชการองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี ตําบลทาชาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี พื้นที่
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ไม น อยกว า 2,460 ตารางเมตร เป นเงิ น 3,404,000 บาท (ซึ่ งรายการดั งกล าวไม ได ตั้ งจ ายไว ในข อบั ญญั ติ
งบประมาณรายจาย ประจําปประมาณ พ.ศ. 2557 ) เพื่อใหมีงบประมาณเพียงพอสําหรับการจัดซื้อครุภัณฑและ
ดํ าเนิ นโครงการพั ฒนาในด านต างๆ จึ งจํ าเป นจะต องดํ าเนิ นการ ดั ง นี้ 1. โอนลดงบประมาณ จํ านวนทั้ งสิ้ น
62,092,600 บาท (เงินรายได จํานวน 22,092,600 บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 40,000,000 บาท)
ดังนี้ 1.1 สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด โอนลดจํานวน 3 รายการ เปนเงิน 4,509,595 บาท ประกอบดวย
หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และคาจางชั่วคราว จํานวน 1,974,030 บาท หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ จํานวน
1,535,565 บาท หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 1,000,000 บาท 1.2 กองแผนและงบประมาณ
โอนลดจํานวน 1 รายการ ในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง เปนเงิน 40,000,000 บาท 1.3 กองคลัง
โอนลดจํานวน 2 รายการ เปนเงิน 4,531,000 บาท ประกอบดวย หมวดเงินเดือน คาจางประจําและคาจางชั่วคราว
จํานวน 1,388,000 บาท หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ จํานวน3,143,000 บาท 1.4 กองชาง โอนลด จํานวน 2 รายการ
เปนเงิน 3,037,827 บาท ประกอบดวย หมวดเงินเดือน คาจางประจําและคาจางชั่วคราว จํานวน 2,815,047 บาท
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ จํานวน 222,780 บาท 1.5 กองสงเสริมคุณภาพชีวิต โอนลดจํานวน 5 รายการ
เปนเงิน 10,014,178 บาท ประกอบดวย หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และคาจางชั่วคราว จํานวน 1,148,650 บาท
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวั สดุ จํานวน 5,443,468 บาท หมวดค าครุ ภัณฑที่ดิ นและสิ่ งก อสร าง จํานวน
52,980 บาท หมวดเงิ นอุ ดหนุน จํ านวน 1,000,000 บาท หมวดรายจายอื่ น จํานวน 2,369,080 บาท
2. โอนตั้งจายเปนรายการใหม หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 4 รายการ จํานวนทั้งสิ้น
62,092,600 บาท (เงินรายได จํานวน 22,092,600 บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 40,000,000 บาท)
2.1 สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 120,000 บาท ในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง คาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน เพื่อเปน
ค าเครื่ องถ ายเอกสารระบบดิ จิ ตอล (ขาว-ดํ า) คุ ณลั กษณะพื้ นฐานประกอบด วย ความเร็ วที่ กํ าหนดเป นความเร็ ว
ในการถ ายไมต่ํ ากว า 30 แผนตอนาที เปนระบบมัลติฟงกชั่น เปนระบบกระดาษธรรมดาชนิดหมึกผง ยอ-ขยายได
จํานวน 1 เครื่อง ตั้งไว 120,000 บาท (ตั้งจายจากเงินรายได) (เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ) 2.2 กองชาง
จํานวน 3 รายการ เปนเงินทั้งสิ้น 61,972,600 บาท (เงินรายได จํานวน 21,972,600 บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป
จํานวน 40,000,000 บาท) ในแผนงานอุต สาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน งบลงทุ น
หมวดคาครุ ภัณฑ ที่ดินและสิ่ งกอสราง ดังนี้ ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค เพื่อจายเป นคาใชจายโครงการ
ติดตั้งไฟฟาแสงสวางระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย (Solar Cells) ภายในศูนยปฏิบัติราชการองคการบริหาร
ส ว นจั งหวั ด จั นทบุ รี ตํ า บลท า ช า ง อํ าเภอเมื อ งจั นทบุ รี จั ง หวั ด จั น ทบุ รี (ตามแบบแปลนองค การบริ ห ารส ว น
จังหวัดจันทบุรี) ตั้งไว 18,568,600 บาท (ตั้งจายจากเงินรายได) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป องคการบริหาร
สวนจังหวัดจันทบุรี (พ.ศ. 2557 - 2559) หนา 120 ขอ 8) ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ เพื่อจายเปน
คาใชจายโครงการกอสรางศูนยเครื่องจักรกลองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี ณ ศูนยปฏิบัติราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัดจันทบุรี ตําบลทาชาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี (ตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนจังหวัดจันทบุรี) ตั้งไว 40,000,000 บาท (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี (พ.ศ. 2557 - 2559) หนา 120 ขอ 8)ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งกอสราง เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการปรับปรุงภูมิทัศนภายในศูนยปฏิบัติราชการองคการบริหารสวน
/จังหวัดจันทบุรี...
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จังหวัดจันทบุรี ตําบลทาชาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี พื้นที่ไมนอยกวา 2,460 ตารางเมตร จํานวน 1 แหง
(ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี ) ตั้งไว 3,404,000 บาท (ตั้งจายจากเงินรายได) (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามป องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี (พ.ศ. 2557 - 2559) หนา 120 ขอ 8) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 หมวด 4 การโอนและ
แกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง
ที่ ทํ า ให คุ ณ ลั ก ษณะ ปริ ม าณ คุ ณ ภาพเปลี่ ย น หรื อ โอนไปตั้ ง จ า ยเป น รายการใหม ให เ ป น อํ า นาจอนุ มั ติ ข อง
สภาท องถิ่ น ดั งนั้ น เพื่ อให การปฏิ บั ติ เ ป นไปตามระเบีย บดั งกล าวข างต น องค การบริ ห ารส วนจั งหวั ด จั นทบุ รี
จึงเรียนมาเพื่อขอใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรีพิจารณาอนุมัติการโอนงบประมาณตอไป ก็ขอเรียน
เพิ่มเติมวาสําหรับโครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวางระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย (Solar Cells) ซึ่งมีรายละเอียด
เปนการติดตั้งโคมไฟ ชนิดหนึ่งกิ่งสูง 7 เมตร จํานวน 16 ชุด บริเวณถนนเปนโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย
ชนิดสองกิ่งสูง 7 เมตร จํานวน 120 ชุด และมีโคมไฟสนามพลังงานแสงอาทิตยสูง 1 เมตร จํานวน 216 ชุด
ติดตั้งสปอรตไลทกันน้ําบริเวณปายชื่อองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี บริเวณวงเวียนทางเขา ติดตั้งโคมติดผนัง
พลังงานแสงอาทิตย จํานวน 12 ชุด บริเวณอาคารหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ บริเวณศูนยบริการนักทองเที่ยว
และประชาสั มพั นธ ก ารท องเที่ ย วจั งหวั ด จั นทบุ รี ซึ่ ง มี ลักษณะทั่ วไปใช พ ลั งงานแสงอาทิ ต ย ก ารเก็ บ พลั งงาน
5 ชั่วโมง กรณีฟาเปดและก็มีระบบสํารองไฟในแบตเตอรรี่สามารถสํารองไฟไดไมนอยกวา 15 ชั่วโมง กรณีที่ฟาปด
สําหรับตัวเสานั้นเปนเหล็กซุบกัลปวาไนซ สําหรับหลอดไฟเปนหลอด LED อายุการใชงานไมต่ํากวา 5 หมื่นชั่วโมง
และสามารถตั้งเวลาทํ างานหรื อเวลาที่ ตองการเป ด ได สามารถเลือกเป นระบบออโต ห รื อระบบมื อเป ด -ป ด ได
ซึ่งไดดํ าเนิ นการเขี ย นแบบเรี ยบร อยแลว สําหรับ ในส วนของบริ เ วณศู นย เ ครื่ องจั กรกลในวงเงิ น 40 ล านบาท
กั บ ทางองค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด จั น ทบุ รี จ ะต อ งสร า งพื้ น ที่ สํ า หรั บ การจอดรถ และโดยเฉพาะเรื่ อ งของ
เครื่ องจั กรกลจะตองมี ศูนย ซ อมบํ ารุ ง มี ที่ ประชุ ม มี ห องน้ํ า ซึ่ งในอนาคตอาจจะต อเติ มเปนที่ พั กของพนั กงาน
และส ว นหนึ่ ง ก็ จ ะทํ า หั ว จ า ยน้ํ า มั น นั้ น เรื่ อ งของการเขี ย นแบบต อ งคํ า นึ ง ถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค ข องการใช ใ ห เ กิ ด
ประโยชนสูงสุด ถากรณีที่เราเก็บเครื่องจักรกลทั้งหมดไวที่ศูนยเครื่องจักรกลบริ เวณหลังจวนผูวาราชการจังหวัด
ในอนาคตการจราจรอาจจะติ ด ขั ด ซึ่ ง ในขณะนี้ ภ ายในตั ว เมื อ งจั น ทบุ รี ก ารจราจรค อ นข า งจะติ ด ขั ด มาก
และในอนาคตก็ อาจจะมี การขยายพื้ นที่ บานพักของขาราชการ เพราะวาขณะนี้บานพั กของขาราชการบริ เวณ
หลังจวนผูว าราชการมีสภาพชํารุดคอนขางมาก ซึ่งจะตองรองบประมาณ กอสรางในโอกาสตอไป และอีกเรื่องหนึ่ง
ก็ การจะปรั บ ปรุ งพื้ นที่ ที่ เ ป นบ อน้ํ าอยู ด านหลั ง ของศู นย บ ริ การนั กท องเที่ ย วและประชาสั มพั นธ การท องเที่ ย ว
จังหวัดจันทบุรีที่เรียกกันติดปากวาบอบัว ก็จะปรับปรุงใหเปนที่สําหรับใชประโยชนและอาจจะเปนที่พักผอนหยอนใจ
สํ าหรั บงบประมาณประจํ าป พุ ทธศั กราช 2558 ที่ จะปรั บปรุ งภู มิทั ศน โ ดยองค การบริ ห ารส วนจั งหวั ด จั นทบุ รี
ไดมีการประชุมและมีการเขามาใชพื้นที่ขององคกรตางๆ หรือหนวยงานตางๆ มากขึ้น เพื่อความเปนระเบียบ
เรียบรอยและสะอาด สําหรับงบประมาณในสวนนี้เปนงบประมาณที่เหลือจากปลายปงบประมาณ ขอบคุณครับ
/ประธาน...
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ตามที่ทานนายกฯ เสนอญัตติมีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายสอบถามหรือไม ถาไมมี ผมจะขอมติ
จากที่ป ระชุม วาจะพิจ ารณาอนุมัติ ใหโ อนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 จํานวน
62,092,600 บาท หรือไม ผูใดเห็นวาควรอนุมัติ โปรดยกมือ จํานวน 25 เสียง ผูใดเห็นวาไมควรอนุมัติ
โปรดยกมือ ไมมีนะครับ
มติที่ประชุม -อนุมัติระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่นๆ
ประธาน

มีสมาชิกสภาฯ ทานใดเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม ถาไมมี ผมขอแจงเรื่องขอเชิญรวมเปนเกียรติใน
งานแถลงขาวจัดการแขงขันเทเบิลเทนนิส รายการ 2014 ของสมาคมกีฬาจังหวัดจันทบุรี ที่ไดเรียนเชิญทาน
สมาชิกสภาฯ รวมแถลงขาวในวันอาทิตย 21 กันยายน 2557 เวลา 13.00 น. ณ จุลมณี 2 โรงแรมเคพีแกรนด
จังหวัดจันทบุรี ตามเอกสารที่แจกใหทานสมาชิกสภาฯ ไปดวย ก็ตองขอขอบคุณทานนายกฯ และคณะผูบริหาร
สมาชิกสภาฯ ทุกทาน ที่ไดเขารวมการประชุมสภาฯ ขอปดประชุม ขอบคุณครับ
เลิกประชุมเวลา 11.30 น.
(ลงชื่อ) นางสาวสาธินี คฤหบดี ผูจดรายงานการประชุม
(นางสาวสาธินี คฤหบดี)
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
ระเบียบวาระที่ 6
ญัตติขออนุมัติจายขาดเงินสะสมขององคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
การพัฒนาทองถิ่น อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
ระเบียบวาระที่ 8

เรื่องอื่นๆ
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