รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปพุทธศักราช 2557
วันที่ 20 สิงหาคม 2557 เวลา 09.30 น.
ณ หองบุษราคัม สํานักงานองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
------------------------------------------------------

ผูม าประชุม
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.นายอิทธิภณ เติมแตม
13.นายกนก เติมธนสาร
14.นายบุญเลิศ ปราศราคิน
15.นายดนัย โชติวัชรานุรักษ
16.นายบุญลอม เกียรติประวัติงาม
17.นายทองแท บํารุงกิจ
18.นายทินกร เลื่อมสําราญ
19.นางนันทวรรณ ตั้งเกียรติ
20.นายเศรษฐพัฒน จรรยา
21.นายพิพัฒน อินทรเทศราช
22.นายบุญญฤทธิ์ แกวทอง
23.ร.อ.หญิง สมจิต จึงตระกูล
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 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 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
/ผูขาดประชุม...
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ผูข าดประชุม
1. นายเมธา จึงสกุลวัฒนา
2. นายคัมภีร ชื่นบาน

ส.อบจ.จันทบุรี เขต 3 อ.ทาใหม
ส.อบจ.จันทบุรี เขต 4 อ.ทาใหม

ขาราชการสวนภูมิภาคที่เขารวมประชุม
1. นางสาวกองนภา นองเนือง
2. นายสุชีพ พันธุจันทร
3. พ.ต.อ.มานะ อินพิทักษ
4. นายกิตติพันธ คงสุข
5. นางภาสินี สุวรรณเจริญ
6. นางสาวสิริมนต หั้นเจริญ
7. นายดนัย บัวจงกล
8. นางวาสนา บริสุทธิ์
9. นายธนัท จันทรเกตุ
10. นายสมชาย บัวเกตุ
11. นายธเนตร พารา
12. นางกนกพร กรรณมรกต
13. นายพรศักดิ์ ไทยเจียมอารีย
14. นายสิทธิชัย ดิสถาพร
15. นายอเนก อรุตตะโมนันท
16. นางสาวสมลักษณ อํานวยประเสริฐ
17. นางวลัยพร แกววิจิตร
18. นางสาวสมศรี อิทธิไกวัล
19. นายเศรษฐา เสนะวงศ
20. นางสาวทิวา ยานไกล
21. นางสาวดรุณี ชวาลารัตน
22. นายจเร ชุมเปย
23. นางสาวกุฎา รุงรส
24. นางสาวกษินฤดี พัฒนโสภณ
25. นายประพัฒน นาวารัตน
26. นายกําธร ปนนะระศรี

แทนปลัดจังหวัดจันทบุรี
หัวหนาสํานักงานจังหวัดจันทบุรี
แทนผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดจันทบุรี
แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี
แทนหัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี
แทนคลังจังหวัดจันทบุรี
แทนสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี
แทนธนารักษพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
แทนเกษตรจังหวัดจันทบุรี
แทนปศุสัตวจังหวัดจันทบุรี
แทนปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี
แทนผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดจันทบุรี
ขนสงจังหวัดจันทบุรี
แทนผูอํานวยการแขวงการทางจันทบุรี
โทรศัพทจังหวัดจันทบุรี
แทนแรงงานจังหวัดจันทบุรี
แทนประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี
จัดหางานจังหวัดจันทบุรี
แทนผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
แทนผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
แทนผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17
แทนนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
แทนผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี
แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดจันทบุรี
แทนผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี
แทนผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคสาขาจันทบุรี
/คณะผูบริหาร...
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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. นายอํานาจ ชวงฉ่ํา
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
8. นางสุมาลี รัตนจริยา
รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
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. นางสาวสุรีวรรณ โพธิเจริญ
หัวหนาฝายนโยบายและแผน
20. นางวลัยพร สนธิภักดี
หัวหนาฝายติดตามและประเมินผล
21. นางสาวนฤมล พรอมพงศทร
รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายเรงรัดและจัดเก็บรายได
22. นางอัญชลี ขจรชีพ
รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายพัสดุและทรัพยสิน
23. นางสาวมณิษา งามฉวี
รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายบัญชี
24. นางสาวศุภลักษณ พิริยะศาสตร
รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายการเงิน
25. นายไพฑูรย จันทนสิน
รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายสาธารณภัยและสิ่งแวดลอม
26. นายชัยวัฒน ปเจริญ
รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายสํารวจและออกแบบ
27. นายวรเศรษฐ อาริยวัฒนศรี
รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายเครื่องจักรกล
28. นายสุภกิจ สุทธิรัตน
รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายกอสรางและซอมบํารุง
29. จ.อ.สงวนศักดิ์ จิตตสงวน
รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ
30. นายอัศวิน วาจาสิทธิ์
รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายพัฒนาสังคมและสงเสริมอาชีพ
31. นางสาวภัทรนิษฐ วิชัย
รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายการสาธารณสุข
32. นางสาวชาลินี พรตเจริญ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6ว
33. นายเทพนคร ราชสินธ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 4
/34.นางนวลจันทร...

~4~
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. นายธิบดี วิญูทาน
42. นางสาวพลับพลึง เนินหาด
43. นางสาวนันทา เขียวมรกต

เจาพนักงานธุรการ 6ว
นายชางไฟฟา 4
นายชางไฟฟา 3
ผูชวยชางไฟฟา
ผูชวยชางไฟฟา
ผูชวยนักวิชาการประชาสัมพันธ
ผูชวยนักวิชาการประชาสัมพันธ
ผูชวยเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล
ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล

สื่อมวลชนที่เขารวมประชุม
1. นายพลวิทย สวัสดิกาญจน
2. นางกฤษตินันท อัตกาหาญ
3. นายณัฐวรณ อุปนัทภนิชย
4. นายจํานง พึ่งพาน
5. นางสาวธัญญลักษณ ปรางจันท
6. นายธนฑล เพชรแกว

บรรณาธิการหนังสือพิมพ CTV NEWS
ผูสื่อขาว CTV NEWS
บรรณาธิการมายเคเบิลทีวี จํากัด
ผูสื่อขาวสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
ผูสื่อขาวสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
บรรณาธิการหนังสือพิมพเหลืองจันทนิวส

เริ่มประชุมเวลา 09.30 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 09.30 น. ไดตรวจนับรายชื่อสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี ผูที่ไดลงลายมือชื่อและผูที่นั่ง
อยูในที่ประชุมแหงนี้ จํานวน 28 คน เกินกวากึ่งหนึ่งครบเปนองคประชุม ลําดับตอไป ขอเรียนเชิญทาน พงศศักดิ์
หลิวทวีสีประกาย ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และขึ้นทําหนาที่
ประธานในที่ประชุมคะ
ประธาน

จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
/นางสาว...
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นางสาวสาธินี คฤหบดี (เลขานุการสภา อบจ.จันทบุร)ี
ประกาศสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง เรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
จันทบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปพุทธศักราช 2557 ตามมติที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕7 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2557 ไดกําหนดวันเริ่มสมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ 2 ประจําปพุทธศักราช 255๗ มีกําหนดระยะเวลา 45 วัน เริ่มตั้งแตวันที่ 10 สิงหาคม 255๗ นั้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 24 แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2552 จึงเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปพุทธศักราช 255๗ มีกําหนด 45 วัน
ตั้งแตวันที่ 10 สิงหาคม 255๗ เปนตนไป จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2557
ลงชือ่ นายพงศศักดิ์ หลิวทวีสีประกาย ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
ประธาน

เรียนทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี พรอมคณะผูบริหารทุกทาน สมาชิกสภาฯ
ผูทรงเกียรติทุกทาน หัวหนาสวนราชการจังหวัดจันทบุรีทุกทาน และสื่อมวลชนทุกทาน ที่มารวมประชุมนะครับ
การประชุมสภาฯ ในวันนี้เปนการประชุมสมัย สามัญ สมัยที่ 2 ประจําปพุทธศักราช 2557 ซึ่งมีขอราชการที่
ตองพิจารณาทั้งหมด 8 วาระ กอนเขาสูระเบียบวาระการประชุม ขอเชิญรองประธานสภาฯ ทั้ง 2 ทาน ขึ้นทําหนาที่
ดวยครับ
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่อง ที่ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธาน
สําหรับวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบไมมี ตอไประเบียบวาระที่ 2
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปพุทธศักราช 2557
วันที่ 25 กุมภาพันธ 2557
ประธาน
เชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครับ
นายดนัย โชติวัชรานุรักษ (เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม)
เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี นายกองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
และคณะผู บ ริ ห าร สมาชิ ก สภาองค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด จั น ทบุ รี และหั ว หน า ส ว นราชการจั ง หวั ด จั น ทบุ รี
และในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรีทุกทาน ผมนายดนัย โชติวัช รานุรัก ษ สมาชิก สภาองคก าร
บริห ารสว นจัง หวัด จัน ทบุร ี เขต 1 อํ า เภอมะขาม ดว ยคณะกรรมการตรวจรายงานฯ ประกอบดว ย
1.นายอิทธิภณ เติมแตม ส.อบจ.จบ.เขต 1 อ.ขลุง ประธานกรรมการ 2. นายสมปอง โสมภีร ส.อบจ.จบ.เขต 2
อ.เมืองจันทบุรี กรรมการ 3. นายกิจฐพร โชติสุวรรณ ส.อบจ.จบ.เขต 7 อ.เมืองจันทบุรี กรรมการ 4. นายบุญญฤทธิ์
แกวทอง ส.อบจ.จบ.เขต 3 อ.สอยดาว กรรมการ 5. นายทินกร เลื่อมสําราญ ส.อบจ.จบ.เขต 2 อ.แหลมสิงห
กรรมการ 6. นายวีรภัทร กีรติโภฌานันท ส.อบจ.จบ.เขต 5 อ.เมืองจันทบุรี 7. นายดนัย โชติวัชรานุรักษ
/ส.อบจ.จบ...
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ส.อบจ.จบ.เขต 1 อ.มะขาม กรรมการ/เลขานุการ ไดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/ 2557 เมื่อวันที่ 6
สิงหาคม 2557 ไดตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี สมัยสามัญ สมัยแรก
ประจํ า ป พุ ท ธศั ก ราช 2557 วั น ที่ 25 กุ ม ภาพั น ธ 2557 โดยในส ว นของคณะกรรมการได มี ก ารพิ จ ารณา
ตรวจสอบความถูกตองของถอยคํา ตัวอักษร และไดมีการแกไขรายงานการประชุมดังกลาว เสร็จเรียบรอยแลว
จึงนําเรียนใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรพี ิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาวตอไป
ประธาน

มีผูใดจะแกไขหรือเพิ่มเติมตรงไหนหรือไม ถาไมมี ผมจะขอมติจากที่ประชุมนะครับ รายงานการ
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปพุทธศักราช 2557 วันที่ 25 กุมภาพันธ 2557 ผูใดเห็นวาควรรับรอง
โปรดยกมือ จํานวน 25 เสียง ผูใดเห็นวาไมควรรับรอง โปรดยกมือ ไมมีนะครับ
มติที่ประชุม

- รับรอง –

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง เพื่อทราบ
3.1 สงคืนหอประชุมสวนอําเภอสอยดาว อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

ประธาน

ตามที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปพุทธศักราช 2555
วันที่ 22 สิงหาคม 2555 ไดมีมติเห็นชอบการใหบุคคลไดรับประโยชนหรือไดรับสิทธิใดๆ อันเกี่ยวกับพัสดุ
ประเภทที่ ดิ นและสิ่ งก อสร างขององค การบริ หารส วนจั งหวั ดจั นทบุ รี ซึ่ งอํ าเภอสอยดาวได ยื ม ใช ห อประชุ ม
อําเภอสอยดาว ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2558 นั้น อําเภอสอยดาวไดแจงความประสงค
ขอสงคืนหอประชุมอําเภอสอยดาวแลว
3.2 การสงคืนอาคารจําหนายสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ

ประธาน

ตามที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปพุทธศักราช 2556
วันที่ 21 มีนาคม 2556 ไดมีมติเห็นชอบการใหบุคคลไดรับประโยชนหรือไดรับสิทธิใดๆ อันเกี่ยวกับพัสดุประเภทที่ดิน
และสิ่งกอสรางขององคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี ซึ่งสหกรณ การเกษตรทาใหม จํากัด ไดยืมใชอาคารจําหนาย
สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2556 – 30 กันยายน 2558 นั้น สหกรณการเกษตรทาใหม
จํากัด ไดแจงความประสงคขอสงคืนอาคารจําหนายสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑแลว
3.3 การประกาศใชแผนพัฒนาสามป องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
(พ.ศ.2558 – 2560)

ประธาน

ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี ไดดําเนินการจัดทํา แผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวน
จังหวัดจันทบุรี (พ.ศ.2558-2560) เสร็จแลว พรอมไดประกาศใหประชาชนทราบโดยทั่วกันแลว จึงแจงการประกาศ
ใชแผนพัฒนาสามปฉบับดังกลาวตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
มติที่ประชุม

-ทราบ-

/ระเบียบวาระที่ 4...

~7~
ระเบียบวาระที่ 4
ประธาน

เรื่อง การคัดเลือกกรรมการผูแทนองคการบริหารสวนจังหวัดในคณะกรรมการขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดจันทบุรี แทนตําแหนงที่วาง

สําหรับวาระนี้ไดรับแจงจากผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี วานายสุรพงษ จันทบุรานันท สมาชิกสภา
องค การบริ ห ารส วนจั งหวั ด จั นทบุ รี กรรมการผูแทนองค การบริ ห ารส วนจั งหวัด ในคณะกรรมการข าราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดจันทบุรี ไดยื่นหนังสือขอลาออกจากตําแหนงตอผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี
ตั้ งแต วันที่ 21 พฤศจิ กายน 2556 และขอให สภาองค การบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด จั นทบุ รี พิ จ ารณาคั ด เลื อ ก
กรรมการผูแทนองคการบริหารสวนจังหวัด จํานวน 1 คน เปนกรรมการ แทนตําแหนงที่วาง ตามหนังสือจังหวัดจันทบุรี
ที่ จบ 0023.2/2358 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2557 ประกาศคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือกกรรมการผูแทนองคการบริหารสวนจังหวัด และกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2543 สวนที่ 1 การคัดเลือกกรรมการ
ผูแทนองคการบริหารสวนจังหวัดขอ 10 ในกรณีที่สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ซึ่งเปนกรรมการผูแทน
องคการบริหารสวนจังหวัดวางลงใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจัดใหมีการคัดเลือกกรรมการผูแทนองคการ
บริหารสวนจังหวัดแทนตําแหนงที่วางโดยเร็ว
ประธาน
เชิญสมาชิกเสนอครับ
นายบุญญฤทธิ์ แกวทอง (สมาชิกสภา อบจ.จันทบุรี เขต 3 อําเภอสอยดาว)
เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี นายกองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
และคณะผู บ ริ ห าร สมาชิ ก สภาองค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด จั น ทบุ รี และหั ว หน า ส ว นราชการจั ง หวั ด จั น ทบุ รี
และในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรที ุกทาน ผมนายบุญญฤทธิ์ แกวทอง .สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดจันทบุรี เขต 3 อําเภอสอยดาว ขอเสนอ นายณรงค ฐานธรรม สมาชิกสภาองคการบริ หารสวนจังหวัด
จันทบุรี เขต ๒ อําเภอเขาคิชฌกูฏ เปนกรรมการผูแทนองคการบริหารสวนจังหวัด ในคณะกรรมการขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดจันทบุรี แทนตําแหนงที่วาง ขอผูรับรองดวยครับ
ผูรับรอง

1.นายบุญลอม เกียรติประวัติงาม สมาชิกสภา อบจ.จันทบุรี เขต 2 อําเภอมะขาม
2.นายกนก เติมธนสาร
สมาชิกสภา อบจ.จันทบุรี เขต 2 อําเภอขลุง

ประธาน

มีผูเสนอนายณรงค ฐานธรรม สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี เขต 2 อําเภอ
เขาคิชฌกูฏ พรอมผูรับรอง 2 ทาน ถูกตอง มีสมาชิกทานใดจะเสนอชื่อเพิ่มอีกหรือไม ถาไมมีผูใดเสนอชื่ออีก
ก็ถือวา นายณรงค ฐานธรรม สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวั ดจันทบุรี เขต 2 อําเภอเขาคิชฌกู ฏ
ไดรับการคัดเลือกเปนกรรมการผูแทนองคการบริหารสวนจังหวัด ในคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวน
จังหวัดจันทบุรี
/ระเบียบวาระที่ 5...
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ระเบียบวาระที่ 5
ประธาน

ญัตติการพิจารณารางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด
เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 (วาระที่ 1 รับหลักการ)

เชิญนายกองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี

นายธนภณ กิจกาญจน (นายก อบจ.จันทบุร)ี
เรี ยนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค การบริห ารสวนจั งหวั ดจั นทบุรี ตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 ขอ 23 ใหเจาหนาที่
งบประมาณทําการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห และแกไขงบประมาณในชั้นตน แลวเสนอตอคณะผูบริหารทองถิ่น
เมื่อคณะผูบริหารทองถิ่น ไดพิจารณาอนุมัติใหตั้งเงินงบประมาณยอดใดเปนงบประมาณประจําปแลว ใหเจาหนาที่
รวบรวม และจัดทําเปนรางงบประมาณรายจายเสนอตอคณะผูบริหารทองถิ่นอีกครั้งหนึ่ง เพื่อคณะผูบริหารทองถิ่น
ไดนําเสนอตอสภาทองถิ่น ภายในวันที่ 15 สิงหาคม นั้น บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
จะไดเสนอรางขอบัญญัตงิ บประมาณรายจายประจําป ตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี และในโอกาสนี้
คณะผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี ขอชี้แจงใหทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จั งหวั ดจั นทบุ รี ทุ กท าน ได ทราบถึ งสถานะการคลั ง ตลอดจนหลั ก การและแนวนโยบายการดํ าเนิ น งานใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังตอไปนี้ 1. สถานะการคลัง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 1.1 งบประมาณ
รายจายทั่วไป ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรีมีส ถานะการเงิน ประกอบดวย
เงินฝากธนาคาร จํานวนทั้ งสิ้น 441,108,063.79 บาท เงินสะสม จํานวนทั้งสิ้ น 50,907,626.71 บาท
ทุนสํารองเงินสะสม จํานวนทั้งสิ้น 65,149,968.16 บาท และรายการที่ไ ดกันเงินไวโ ดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน
จํานวน 5 โครงการ รวมเปนเงินทั้งสิ้น 51,262,000 บาท 1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 393,912,675.27 บาท
2. การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ 2557 องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรีมีรายรับจริง จํานวนทั้งสิ้น
463,117,360.33 บาท ประกอบดวย รายไดจากหมวดภาษีอากร จํานวน 37,993,406.90 บาท หมวด
ค า ธรรมเนี ย ม ค า ปรั บ และใบอนุ ญ าต จํ า นวน 947,331.63 บาท หมวดรายได จ ากทรั พ ย สิ น จํ า นวน
16,852,797.76 บาท หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 8,005,290.57 บาท หมวดรายไดจากทุน จํานวน
262,500 บาท หมวดภาษี จั ด สรร จํ านวน 340,741,013.47 บาท หมวดเงิ นอุ ด หนุ นทั่ วไป จํ านวน
58,315,020 บาท อีกทั้งเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค อีกจํานวน 64,588,815.69 บาท
และมีรายจายจริง จํานวนทั้งสิ้น 218,011,157.97 บาท ประกอบดวย งบกลาง จํานวน 44,215,816.62 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และคาจางชั่วคราว) จํานวน 39,540,813.34 บาท งบดําเนินงาน
(หมวดค าตอบแทนใชสอยและวัสดุ และหมวดค าสาธารณู ป โภค) จํ านวน 54,879,622.15 บาท งบลงทุ น
(หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง) จํานวน 10,310,895.86 บาท งบรายจายอื่น (หมวดรายจายอื่น) จํานวน
1,732,870 บาท งบเงินอุด หนุน (หมวดเงิ นอุด หนุ น) จํ านวน 67,331,140 บาท รายจ ายที่ จายจากเงิ น
อุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยกําหนดวัตถุประสงค 62,632,675.28 บาท และยังมีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการ
ตามอํานาจหนาที่ จํานวน 30,080,961.60 บาท สําหรับปงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได
ประมาณการรายจายไวจํานวนทั้งสิ้น 400,000,000 บาท ประกอบดวย งบกลาง จํานวน 55,227,504 บาท
/งบบุคลากร...
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งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และคาจางชั่วคราว) จํานวน 62,960,306 บาท (ซึ่งคิดเปนรอยละ 15.74)
งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ และหมวดคาสาธารณู ปโภค) จํานวน 161,870,750 บาท
งบลงทุน (หมวดคาครุ ภัณฑที่ ดินและสิ่งกอสร าง) จํานวน 39,627,200 บาท งบรายจายอื่ น (หมวดรายจายอื่น)
จํานวน 10,000,000 บาท และงบเงิ นอุ ด หนุน (หมวดเงิ นอุด หนุน) จํานวน 70,314,240 บาท โดยผ าน
การจัดทําโครงการพัฒนาในดานตางๆ เพื่อเปนการแกไขปญหาความเดือดรอน และตอบสนองตอความตองการของ
ประชาชน รวมถึงการพัฒนาทองถิ่น โดยเนนการสรางเครือขายการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนไดเขามามีสวนรวมกับ
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรีในการพัฒนาทองถิ่นของจังหวัดจันทบุรีรวมกัน จํานวนทั้งสิ้น 50 โครงการ งบประมาณ
ทั้งสิ้น 205,168,490 บาท แบงเปนดานตางๆ ไดดังนี้ ดานสังคม เกี่ยวกับการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปญญาทองถิ่น การกีฬา สาธารณสุข การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก
สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส ตลอดจนการพัฒนากลุมองคกรตางๆใหมีความเขมแข็ง จํานวน 32 โครงการ
งบประมาณ 122,174,490 บาท คิดเปนรอยละ 59.55 ของงบประมาณโครงการทั้งหมด ดานเศรษฐกิจ เกี่ยวกับ
โครงสรางพื้นฐาน การพัฒนาแหลงน้ํา การเกษตร การสงเสริมใหความรูกับประชาชนเกี่ ยวกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการสงเสริมอาชีพ การคาอัญมณีและการทองเที่ยว จํานวน 10 โครงการ งบประมาณ
61,091,000 บาท คิดเปนรอยละ 29.78 ของงบประมาณโครงการทั้งหมด ดานสิ่งแวดลอม เกี่ยวกับการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน 3 โครงการ งบประมาณ 13,380,000 บาท คิดเปนรอยละ 6.52
ของงบประมาณโครงการทั้งหมด ดานการบริหาร เปนการพัฒนาเกี่ยวกับการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
การพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการศูนยปฏิบัติราชการองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี และการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ จํานวน 5 โครงการ จํานวน 8,523,000 บาท คิดเปนรอยละ 4.15 ของงบประมาณ
โครงการทั้งหมด ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี ในป 2558 เปนไปตามนโยบาย
และแผนงานที่กําหนด สามารถพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี และจั งหวัดจันทบุรีใหเจริญกาวหนา
บรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่ตั้งไว จึงเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรเี พื่อพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป ขอบคุณครับ
ประธาน

มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะสอบถามหรืออภิปรายในหลักการแหงรางขอบัญญัติอีกหรือไม ถาไมมี
ผมจะขอมติจากที่ประชุมวาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 หรือไม ผูใดเห็นควรรับหลักการแหงรางขอบัญญัติ โปรดยกมือ จํานวน 25 เสียง
ผูใดเห็นวาไมควรรับหลักการแหงรางขอบัญญัติ โปรดยกมือ ไมมีนะครับ
มติที่ประชุม

-รับหลักการแหงรางขอบัญญัติฯ-

ประธาน
เมื่อสภามีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติแลวตองสงใหคณะกรรมการแปรญัตติในวาระที่ 2
ตามขอบังคับขอ 49 และที่ประชุมสภาฯ จะตองกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติดวย
สําหรับการพิจารณาในวาระที่ 2 ใหกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไวไมนอยกวา 24 ชั่วโมง นับแตสภาฯ
มีมติรับหลักการรางขอบัญญัติฯ เชิญสมาชิกเสนอครับ
/นายสมปอง...
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นายสมปอง โสมภีร (สมาชิกสภา อบจ.จันทบุรี เขต 2 อําเภอเมืองจันทบุร)ี
เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี นายกองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี และหัวหนาสวนราชการในจังหวัดจันทบุรี และหัวหนาสวนราชการ
ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรีทุกทาน ผมนายสมปอง โสมภีร สมาชิกสภา อบจ.จันทบุรี เขต 2
อําเภอเมืองจันทบุรี เสนอกําหนดระยะเวลาเสนอคําขอแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติ ตั้งแตวันที่สภาฯ มี
มติรับหลักการ วันที่ 20 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2557 เวลา 16.30 น.
ผูรับรอง

1.นายดนัย โชติวัชรานุรักษ
2.นายบุญเลิศ ปราศราคิน

สมาชิกสภา อบจ.จันทบุรี เขต 1 อําเภอมะขาม
สมาชิกสภา อบจ.จันทบุรี เขต 3 อําเภอขลุง

ประธาน

มีสมาชิกทานอื่นเสนออีกหรือไม ถาไมมีขอมติจากที่ประชุมดวย ผูใดเห็นชอบ โปรดยกมือ
จํานวน 25 เสียง ผูใดไมเห็นชอบ โปรดยกมือ ไมมีนะครับ
มติที่ประชุม

-เห็นชอบใหเสนอคําแปรญัตติฯ ตั้งแตวันที่สภามีมติรับหลักการวันที่ 20 สิงหาคม 2557
ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2557 เวลา 16.30 น.-

ระเบียบวาระที่ 6
ประธาน

ญัตติขออนุมัติจายขาดเงินสะสมขององคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
เพื่อจายคืนคาปรับใหแกผูรับจางตามมติคณะรัฐมนตรี

เชิญนายกองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
นายธนภณ กิจกาญจน (นายก อบจ.จันทบุร)ี
เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
ทุกทาน ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี จะดําเนินการจายคืนเงินคาปรับตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25
พฤศจิกายน 2556 เรื่อง การพิจารณาใหความชวยเหลือผูประกอบการกอสรางที่ไดรับผลกระทบจากการขาดแคลน
แรงงานอันเนื่องมาจากการปรับอัตราคาจางขั้นต่ํา 300 บาท แกผูรับจาง จํานวน 2 ราย เปนเงิน 298,848.-บาท
(สองแสนเกาหมื่นแปดพันแปดรอยสี่สิบแปดบาทถวน) ดังนี้ 1.หางหุนสวนจํากัด จันทผาการโยธา จากงานจางเหมา
ปรับ ปรุ งตอเติ มอาคารรวมน้ําใจ (สนามแบดมินตัน) สนามกี ฬาจั งหวัด จันทบุรี ค าปรั บจํ านวน 15,600.-บาท
2.หางหุนสวนจํากัด ป.ศิริภัณฑจันทบุรี เปนคาจางเหมากอสรางถนนลาดยางแบบแอสฟสทติก คอนกรีต สายบาน
บึงชนังลาง-คลองบอน หมู 5 ตําบลเทพนิมิต เชื่อม หมู 4 ตําบลหนองตาคง อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี
คาปรับจํานวน 283,248.-บาท เนื่องจากคาปรับที่ผูรับจางขอคืนนั้น องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรีไดรับเขา
เป น รายรั บ ของป ง บประมาณ พ.ศ.2556 แล ว จึ ง เป น การขอคื น ภายหลั ง จากป ง บประมาณที่ รั บ เงิ น รายรั บ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 9 การถอนคืนเงินรายรับ และการจําหนายหนี้สูญ ขอ 96 (2)
/กําหนดวา...
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กําหนดวาการขอคืนภายหลังจากปงบประมาณที่รับเงินรายรับ เมื่อตรวจสอบแลวเห็นวาถูกตองใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นจายขาดเงินสะสมไดโดยตองไดรับอนุมัติจากสภาทองถิ่น ดังนั้น เพื่อใหการเบิกจายเปนไปตามระเบียบ
ขางตน จึงเรียนมาเพื่อขอใหสภาพิจารณาอนุมัติจายขาดเงินสะสม ขององคการบริหารสวนจังหวัดจันบุรี เพื่อจายเปน
คาปรับ ดังกลาว จํานวน 298,848.-บาท (สองแสนเกาหมื่นแปดพันแปดรอยสีส่ ิบแปดบาทถวน) ตอไป
ประธาน

มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะสอบถามหรือไม ถาไมมีทานใดสอบถาม ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาฯ
วาจะอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมขององคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรีเพื่อจายคืนคาปรับใหแกผูรับจางตามมติ
คณะรัฐมนตรี จํานวน 2 ราย เปนเงิน 298,848 บาท หรือไม ผูใดเห็นวาควรอนุมัติ โปรดยกมือ จํานวน 25 เสียง
ผูใดเห็นวาไมควรอนุมัติ โปรดยกมือ ไมมีนะครับ
มติที่ประชุม
- อนุมัติ ระเบียบวาระที่ 7
ญัตติขอความเห็นชอบใชศูนยประสานงานการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
เพื่อการพัฒนาทองถิ่น อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
ประธาน
เชิญนายกองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
นายธนภณ กิจกาญจน (นายก อบจ.จันทบุร)ี
เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
ทุกทาน ดวยที่วาการอําเภอมะขาม แจงวามีความประสงคขออนุญาตใชศูนยประสานงานการสงเสริมการมีสวน
รวมของประชาชนเพื่อการพัฒนาทองถิ่น อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2557-วันที่ 30
กันยายน 2558 รวม 1 ป 6 เดือน โดยมี วัต ถุ ป ระสงค ดั งนี้ 1.เพื่ อใหห น วยงานราชการหรื อองค กรต างๆ
ใช ป ระโยชน ร ว มกั น ในการประชุ ม สั ม มนาและการจั ด กิ จ กรรมองค ก ร 2.เพื่ อ เป น แหล ง ข อ มู ล ข า วสาร
และเปนศู นยประสานงานการแกไขปญหาความเดื อดรอนของประชาชน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรีย นรูรวมกั น
3.เพื่อเปนตนแบบในการพัฒนาและถายทอดองคความรูดานอาชีพ /ภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมในชุมชน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2535 แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2539 (ฉบับที่ 3-5) พ.ศ.2541 (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2543 (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2545 (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2547
(ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553 หมวด 4 เบ็ดเตล็ด9 155 การใหบุคคลใดใชประโยชนหรือไดรับสิทธิใดๆ อันเกี่ยวกับพัสดุ
ประเภทที่ดินหรือสิ่งกอสรางของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ตองไดรับความเห็นชอบจากสภาหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่นนั้น เพื่อใหการใชประโยชนจากทรัพยสินดังกลาวเปนไปดวยความถูกตองตามระเบียบฯ
องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี จึงขอความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี พิจารณาให
ความเห็นชอบตอไป
/ประธาน...
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ประธาน

มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะสอบถามหรือไม ถาไมมีทานใดสอบถาม ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาฯ
วาจะพิจารณาใหความเห็นชอบใชศูนยประสานงานการสงเสริม การมีสวนรวมของประชาชนเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรีหรือไม ผูใดเห็นชอบ โปรดยกมือ จํานวน 25 เสียง ผูใดไมเห็นชอบ โปรดยกมือ
ไมมีนะครับ
มติที่ประชุม

- เห็นชอบ -

ระเบียบวาระที่ 8

เรื่องอื่นๆ

ประธาน

มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ เชิญครับ
นายสมยศ ศรีทองคํา (สมาชิกสภา อบจ.จันทบุรี เขต 1 อําเภอนายายอาม)
เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี นายกองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี และหัวหนาสวนราชการในจังหวัดจันทบุรี และหัวหนาสวนราชการ
ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรีทุกทาน ผมนายสมยศ ศรีทองคํา สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดจันทบุรี เขต 1 อําเภอนายายอาม มีเรื่องที่จะขอปรึกษาหารือประธานสภาฯ ผานไปยังทานนายกฯ วาปนี้
ผมไดติดตามสภาพอากาศมาโดยตลอด แตในปนี้ฝนตกนอยแตลมแรงมากในตอนกลางวัน ในเขตพื้นที่อําเภอนายายอาม
มีอางเก็บน้ําอยูหนึ่งอาง ซึ่งขณะนี้ปริมาณน้ําที่ยังไมเต็มอางเก็บน้ําอยูประมาณ 2 เมตรกวา ซึ่งขณะนี้เหลือเวลา
อีกประมาณ 1 เดือน 20 วัน จะออกพรรษา ชวงออกพรรษาเปนชวงหมดฤดูฝนทันที ถาชวงระยะเวลาที่เหลือฝน
ยังไมตก ก็อาจจะประสบกับปญหาภัยแลงแนนอน เมื่อเชานี้ผมไดสอบถามเพื่อนที่อยูบริเวณเขื่อนประแสรไดขอมูล
มาวาปริมาณน้ําที่เขื่อนประแสรยังไมถึงรอยละ 50 เมื่อวานนี้ผมไดสอบถามเพื่อนที่อยูพื้นที่อําเภอโปงน้ํารอน บริเวณ
บานเขาหอม บานวังกระทิง พี่นองชาวสวนแยงน้ําในคลองกันเพื่อเอาไปรดน้ําลําไย จริงๆ แลวในชวงนี้จะตองมีน้ําไหล
ตามคลองพอสมควร แตกลับกันพี่นองจะตองแยงน้ํากัน ซึ่งอยูในเขตพื้นที่ของทานประธานสภาฯ เพื่อนผมอยูใน
พื้นที่นี้พอดี สําหรับปที่แลวทานนายกฯ ไดใหการสนับสนุนงบประมาณใหกับสมาคมกํานัน ผูใหญบานเพื่อจัดทํา
ฝายชะลอน้ําทุกตําบล ก็ไดผลพอสมควร ก็ไมทราบวาปนี้มีหรือเปลา ถาปนี้มีก็ขอใหเริ่มดําเนินการเร็วกวานี้หนอย
พอถึงเดือนพฤศจิกายนทําฝายเสร็จน้ํายังไมเต็มฝายเลย ก็ขอฝากทานนายกฯ ชวยหาแนวทางหรือมาตรการในการ
แกไขปญหาภัยแลงดวย ขอบคุณครับ
ประธาน

สําหรั บเรื่ องของป ญหาภัยแลง ป ญหาเรื่องฝนตกของแตละอําเภอในจังหวัดจั นทบุ รีในขณะนี้
ก็มีปญหาที่ตางกัน ซึ่งในหลายๆ อําเภอฝนตกคอนขางมาก แตบางอําเภอฝนไมตกเลย เชน อําเภอโปงน้ํารอน
อําเภอสอยดาว บางพื้นที่ระยะเวลาที่ผานมา 3 เดือนกวา ฝนตกมีแค 2 ครั้ง ในสวนของคลองเล็กๆ ถึงตอนนี้
ก็ยังไมมีน้ําไหลเลย ก็เปนปญหาที่พี่นองเกษตรกรที่ทําสวนผลไมไดรับความเดือดรอน เชิญทานนายกฯ ชี้แจง
เกี่ยวกับแนวทางหรือมาตรการในการแกไขปญหาภัยดวยครับ
/นายธนภณ...
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นายธนภณ กิจกาญจน (นายก อบจ.จันทบุร)ี
เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี และเพื่อนสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดจันทบุรีทุกทาน ก็ตองขอขอบคุณสภาฯ แหงนี้ที่เห็นชอบในวาระรับหลักการรางขอบัญญัติฯ และขอขอบคุณ
ทานหัวหนาสวนราชการในจังหวัดจันทบุรีทุกทานที่ไดใหเกียรติและใหความรวมมือในการพัฒนาจังหวัดจันทบุรี
รวมกัน สําหรับปญหาเรื่องภัยแลงผมเองก็กังวลพอสมควร ก็เพราะวาไดรับการประสานทางผูบริหารองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นหลายแหงดวยกัน เกี่ยวกับการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ทอ PVC ก็ขอเรียนวาในงบประมาณป
พ.ศ.2558 อาจจะไมเห็นโครงการโครงสรางพื้นฐานมาก แตจะไปอยูในงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2557 ก็เรียนวาวันนี้งบประมาณมีอยู 60 กวาลานบาท จะตองจัดทํางบประมาณรายจายเพิ่มเติม และตอง
นําเสนอสภาฯ แหงนี้ใหความเห็นชอบตอไป ก็มีเรื่องของการแกไขปญหาภัยแลงในระดับหนึ่งไมวาจะเปนเรื่องของ
การทําฝายชะลอน้ํา การจัดซื้อทอ PVC ที่นําไปตอกับของเดิม และบางแหงก็มีระยะทางที่ไกลพอสมควร และอีก
สวนหนึ่งตองขอขอบคุณทานผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี ทานสามารถ ลอยฟา ทานไดเขาประชุมกับคณะรักษา
ความสงบแหงชาติ แลวทานไดโทรมาเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาแหลงน้ําในจังหวัดจันทบุรี ซึ่งผมไดทําโครงการ
เสนอทานไปยังคณะรักษาความสงบแหงชาติในวงเงินงบประมาณ 130 ลานบาท มีทั้งการขุดสระจํานวนพื้นที่ไมต่ํากวา
60 ไร ซึ่ งใชงบประมาณค อนข างที่ จ ะสู ง และเรื่ องของการจั ด ทําฝายชะลอน้ํ า การลอกแม น้ําลํ าคลองต างๆ
เพื่อที่จะเก็บกักน้ํา ซึ่งในขณะนี้ก็ยังไมมีงบประมาณที่จัดสรรลงมา แตดวยความพยายามของทานผูวาราชการ
จังหวัดจันทบุรีไดติดตามงบประมาณในสวนนี้ และอีกสวนหนึ่งผมไดนําเรียนทานผูวาราชการจังหวัดจันทบุรีวา
ปญหาภัยแลงที่อาจจะเกิดขึ้นในปนี้อาจจะรุนแรง ก็ขอเรีย นกับเพื่อนสมาชิกสภาฯ วาในเขตพื้นที่ของทานที่ มี
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอยูหรือประสานกับกํานัน ผูใหญบาน ตรงไหนที่สามารถใชงบประมาณขององคการ
บริหารสวนจังหวัดจันทบุรีพอมีอยูบาง เรื่องของเครื่องจักรกลขอเรียนวาไมอยากใหรอถึงชวงที่เกิดปญหา เพราะวา
พอถึงชวงนั้นเครื่องจักรกลขององคการบริหารสวนจัง หวัดจันทบุรีที่มีอยูคงไมทันและอาจจะไมเพียงพอแนนอน
และงบประมาณขององคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรีกันไวเปนเงินสะสมยังมีอยูมากพอสมควร ผมอาจจะตองดู
เรื่องของสิ่งที่มีผลกระทบกอนเชนกัน โดยเฉพาะเรื่องของปญหาภั ยแลงกอนเชนเดียวกัน สําหรับถนนคอนกรีต
เสริมไมไผในงบประมาณเพิ่มเติมป 56 และงบประมาณเพิ่มเติมป 57 ซึ่งขณะนี้งานขององคการบริหารสวน
จังหวัดจันทบุรีดําเนินการลาชาไปประมาณ 2 เดือน ก็ตองขออภัยเพื่อนสมาชิกสภาฯ ดวยและชวยประชาสัมพันธ
ในพื้นที่ดวย ก็ยังเหลืออีกประมาณไมต่ํากวา 19 สายทาง และในงบประมาณป 58 ไดซื้อรถผสมปูนอีก 2 คัน
ซึ่งในขณะนี้เรามีรถอยู 6 คัน เปนรถเชา 2 คัน รวมเปน 8 คัน ซึ่งยังไมเพียงพอและทําใหการบริหารจัดการ
คอนขางจะลาชา สําหรับในสวนของปญหาภัยแลงผมคงตองติดตาม และในสวนของงบประมาณที่เสนอตอผูวา
ราชการจังหวัดจันทบุรีและทานไดเสนอตอคณะรักษาความสงบแหงชาติในโอกาสตอไป ในสวนของงบประมาณ
ขององคการบริห ารสวนจั งหวัดจั นทบุรี ก็จ ะดํ าเนิ นการเพื่ อที่ จะดู ปองกั นก อน สํ าหรั บ ฝายชะลอน้ําที่องค การ
บริหารสวนจังหวัดจันทบุรีไดทํากิจกรรมรวมกันกับสมาคมกํานัน ผูใหญบานจังหวัดจันทบุรี ก็คงไมไดมีงบประมาณ
เพิ่มเติม แตถึงอยางไรในพื้นที่ใดที่อยากจะทําฝายชะลอน้ําซึ่งผมไดตั้งโครงการเปนโครงการของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ไปแลวก็สามารถที่จะใชงบประมาณในสวนนี้ไดเชนเดียวกัน ขอบคุณครับ
/ประธาน...
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ประธาน

มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม เชิญทาน สจ.สมจิต ครับ

ร.อ.หญิง สมจิต จึงตระกูล (สมาชิกสภา อบจ.จันทบุรี เขต 4 อําเภอสอยดาว)
เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี นายกองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี และหัวหนาสวนราชการในจังหวัดจันทบุรี และหัวหนาสวนราชการ
ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรีทุกทาน ดิฉัน ร.อ.หญิง สมจิต จึงตระกูล สมาชิกสภาองคการบริหาร
ส ว นจั ง หวั ด จั น ทบุ รี เขต 4 อํ า เภอสอยดาว มี เ รื่ อ งป ญ หาถนนสายทุ ง ขนาน-สวนส ม ที่ ไ ด รั บ การสนั บ สนุ น
เครื่องจักรกลรถเกรด รถบด จากทานนายกฯ เขาไปชวยถนนสายเสนทุงขนาน-สวนสม แตพอชวงฤดูฝนเสนทาง
สายนี้ก็กลับสูสภาพเดิมเปนหลุมเปนบอ ซึ่งขณะนี้เปนชวงพืชไรในพื้นที่กําลังออกและใชเสนทางนี้คอนขางมาก
และมีลานเกษตรถึง 15 แห ง และมีการสรางไซโล 10 แหง ก็ จะมี พืชไรเ ขามาเสนทางนี้ มาก และเสนทางนี้
อยูในความรับ ผิด ชอบของแขวงการทางจังหวั ดจันทบุ รีแตไ มได อยู ในความรั บผิ ดชอบขององคการบริห ารสวน
จังหวัดจันทบุรี แตอยากใหองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรีชวยผลักดันหรือขับเคลื่ อนใหเสนทางนี้เปนเสนทาง
เศรษฐกิจที่จะคาขายในสามประเทศ ก็ขอฝากทางคณะผูบ ริหารและหัวหนาสวนราชการทุกทานชวยดูแลเสนทางนี้ดวยคะ
ประธาน

เชิญทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี

นายธนภณ กิจกาญจน (นายก อบจ.จันทบุร)ี
เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี และเพื่อนสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดจันทบุรีทุกทาน สําหรับถนนเสนนี้องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรีตองขอขอบคุณทานโกเมศ มัชฌิมา
ผูอํานวยการแขวงการทางจันทบุรี ที่ไดโทรประสานทาน ตั้งแตเพื่อนสมาชิกสภาฯ ไดสอบถามในสภาฯ ครั้งที่แลว
และทานไดอนุญาตให เข าไปดําเนินการ และก็คงมีการประสานหลังจากนั้นเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณที่จ ะ
ก อ สร า งในเรื่ องของถนนแอสฟ ส ท ติ ก คอนกรี ต ก็ กํ า ลั ง ดู เ รื่ องของงบประมาณ เพราะว า หน ว ยราชการที่ ข อ
งบประมาณไปยังกระทรวง ทบวง กรม บางครั้งก็ไมไดรับการพิจารณา การจัดสรร แตสิ่งที่สําคัญก็คือสภานิ ติ
บัญญัติแหงชาติไดผานรางงบประมาณของประเทศไปเมื่อวันกอน ก็ตองติดตามเรื่องนี้เชนเดียวกัน ก็เรียนวาถนน
คงไมใช แคของหน วยงานราชการอื่ น ถนนในพื้นที่ ที่ไ ด รั บการถ ายโอนขององค การบริ หารส วนจั งหวั ด จันทบุ รี
จํานวน 33 สายทาง ก็ชํารุดเสียหายมากถึงรอยละ 80 ก็ตองใชงบประมาณเหมือนกัน ถาองคการบริหารสวน
จังหวัดจันทบุรีจะดําเนินการกอสรางถนนเพียงอยางเดียวก็คงไมได แตถาเครื่องจักรกลขององคการบริหารสวน
จังหวัดจันทบุรีสามารถพอที่จะบรรเทาได ถาไดรับการรองขอจากสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
จากองคกรปกครองสวนทองถิ่น จากพี่นองประชาชนเราทํางานตลอดเวลาเชนเดียวกัน สิ่งที่องคการบริหารสวน
จังหวั ด จั นทบุ รี เ ร งก็ คือการพั ฒ นาโครงสร างพื้ นฐาน ส วนหนึ่ งที่ สําคั ญก็ คือพื้ นที่ ชายแดน ก็ ไ ด มีการพู ด คุ ย กั บ
ผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตตําบลชายแดน ซึ่งจะมีงบประมาณของกรมสงเสริมการปกครอง
สวนท องถิ่นในส วนของการพั ฒนาพื้ นที่ ชายแดน และผมเองไดมีโอกาสได พูด คุย กั บกองกําลัง ป องกันชายแดน
จันทบุรีและตราดเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่ชายแดนเชนเดียวกัน ซึ่งมีงบประมาณของกรมสงเสริมการปกครองสวน
/ทองถิ่น...
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ทองถิ่นจะมีการพิจารณาการตั้งงบประมาณองคกรปกสวนทองถิ่นเรงดวนอยูประมาณ 8,000 ลานบาท แตไม
แนใจวาจะถูกตัดออกหรือไม และประกอบกับจังหวัด 76 จังหวัด องคกรปกครองสวนทองถิ่น 7,000 กวาแหง
ขององค กรปกครองส วนท องถิ่ น ที่ เ สนอไปยั งกรมส งเสริ ม การปกครองส วนท องถิ่ น ก็ ไ ม มั่น ใจว าจะได รั บ การ
พิ จ ารณาหรื อไม อย า งไร ก็ ขอเรี ย นว าถ าทํ าเฉพาะของตนเอง พี่ น องประชาชนที่ อื่ นก็ เ สี ย ภาษี เ ช น เดี ย วกั น
แตงบประมาณขององคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรีที่มีอยู 400 ลานบาท ถึงแมรายจายประจําจะต่ํา ตั้งไวแค
รอยละ 15 แตรายจายจริงไมเกินรอยละ 10 รายจายประจําสวนนี้ก็จะเปนการประหยัดและนํางบประมาณไป
พัฒนาได ก็ขอเรียนเรื่องของโครงสรางพื้นฐานก็คงไมใชถนนอยางเดียว เรื่องของแหลงน้ําก็จําเปน ก็มีปญหาตางๆ
ที่รอรับการพัฒนาและแกไขอยางมาก และการที่องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรีจะทํางานเพียงหนวยงานเดียว
ก็คงไมได ก็เคยมีการพูดคุยกันเรื่องการเสนอแผนก็อยากจะใหเปนแผนเดียวกับของจังหวัดจันทบุรี ก็คงไมมีแผน
ของทองถิ่นอื่น เพราะวาจังหวัดจันทบุรีนั้นมีงบจังหวัดจันทบุรีอยูสวนหนึ่ง และโดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องของแหลง
น้ําจังหวัดจันทบุรีเปนเมืองเกษตรแตถาขาดแคลนน้ํา ก็ขอฝากทานสมาชิกสภาฯ เขตอําเภอแกงหางแมวชวย
ติ ด ตามเรื่ องของการนํ าน้ํ าจากวั งประดู ไ ปยั ง จั งหวั ด ระยอง ถ าเกิ ด ป นี้ จั งหวั ด จั นทบุ รี เ จอป ญหาวิ กฤตภั ย แล ง
แลวยังจะตองสูบน้ําจากวังประดูไปชวยในงานอุตสาหกรรมอีก ก็เชื่อมั่นวาอําเภอแกงหางแมวทั้งลุมน้ํา อําเภอนายายอาม
อําเภอทาใหมก็คงจะเดือดรอนหนัก สําหรับเรื่องของถนนองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรีที่ทําถนนคอนกรีต
เสริมไมไผในขณะนี้ไดความยาวคอนขางมาก และประหยัดงบประมาณไมต่ํากวารอยละ 30 บางสายทางประหยัด
ถึงรอยละ 40 ก็ฝากเพื่อนสมาสภาฯ ประชาสัมพันธและทําความเขาใจกับพี่นองประชาชนในแตละพื้นที่ดวย
ขอบคุณครับ
ประธาน

เชิญทาน สจ.บุญเลิศ ครับ

นายบุญเลิศ ปราศราคิน (สมาชิกสภา อบจ.จันทบุรี เขต 3 อําเภอขลุง)
เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี นายกองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี และหัวหนาสวนราชการในจังหวัดจันทบุรี และหัวหนาสวนราชการ
ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรีทุกทาน ผมนายบุญเลิศ ปราศราคิน สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดจันทบุรี เขต 3 อําเภอขลุง สําหรับในพื้นที่ของเขต 3 นั้น สวนใหญเปนชาวสวนจะใชน้ําจากคลองของ
ตัวเอง ซึ่งตนน้ําจริงๆ มาจากเขื่อนสะพานหินซึ่งตอนนี้มีปริมาณน้ําคอนขางจะนอย ก็เนื่องจากฝนตกคอนขางนอย
ก็เปนหวงวาถาปลอยแลวหมดจะทําอยางไร ซึ่งขณะนี้ขาดอีกประมาณ 2.50 เมตร ถึงจะเต็มและในชวงฤดูฝนที่
เหลือก็ไมรูวาจะเต็มหรือไม เพราะน้ําเขื่อนสะพานหินจะปลอยออกไป 3 ทาง ไปยังอําเภอมะขาม อําเภอขลุงและ
ลงแมน้ําจั นทบุ รี ก็ ฝากทานประธานสภาฯ ผานไปยั งทางคณะผูบริ หารว าถ าวิกฤตจะมีแนวทางแกไ ขอยางไร
เพราะวาจะตองใชงบประมาณคอนขางสูงในการสูบน้ําจากเขื่อนสะพานหินขึ้นมา เพราะวาถาถึงฤดูแลงปนี้วิกฤต
แนนอน เพราะฝนตกคอนขางนอย ขอบคุณครับ
ประธาน

เชิญทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
/นายธนภณ...
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นายธนภณ กิจกาญจน (นายก อบจ.จันทบุร)ี
เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี และเพื่อนสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดจันทบุรีทุกทาน สําหรับเรื่องของแหลงน้ําก็เปนปจจัยสําคัญของทางดานการเกษตรเหมือนกัน จังหวั ด
จันทบุรีของเรามีอยู 4 ลุมน้ํา จาก 25 ลุมน้ําของประเทศ ในสวนของอางเก็บน้ําที่กําลังดําเนินการกอสรางที่พวา
นั้นก็ยังไมแลวเสร็จ ก็เปนลุมน้ําสั้นๆ ทั้ง 4 ลุมน้ํา ลุมน้ําวังโตนด ลุมน้ําจันท ลุมน้ําเวฬุ ลุมน้ําโตนเลสาป สําหรับ
เรื่องนี้ผมเคยไดพูดคุยไปหลายหนวยงานแลว ไมใชแคเฉพาะของจังหวัดจันทบุรีเทานั้น แตวาโอกาสที่จะไดรับการ
พั ฒ นาแบบยั่ ง ยื น นั้ นยั งไม มี ก็ ข อเรี ย นว าผมอยากเห็ น จั ง หวั ด จั น ทบุ รี มีแ ผนพั ฒ นาแผนเดี ย ว แล ว กํ าหนดให
สอดคล อ งกั บ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ใ นทุ ก ฉบั บ 0ฉะนั้ น ความไม ส อดคล อ งของแผน
เวลาเขาประชุมก็อาจจะไปแบบไรทิศทาง ในวันนี้ทุกคนรูทุกปญหาเหมือนกันหมดแตการแกไขปญหาจะไดรับการ
เอาใจใสมากแคไหน ก็คงไมใชเฉพาะแคองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี เทานั้น ทุกภาคสวนราชการจะตอง
รวมมื อร วมแรงกั น ก็ เ พราะว าเวลาเกิ ด ป ญหาทั นที ก็มีแต คนพู ด ถึ ง แต พ อเข าสู สภาวะปกติ ก็เ งี ย บเหมื อนเดิ ม
ปญหาตางๆ ก็เลยไมมีการแกไขแบบยั่งยืน โดยเฉพาะขอกฎหมายที่เกี่ยวของนั้นก็ไมเอื้อตอการพัฒนา ก็ขอเรียนวา
องค การบริ ห ารส วนจั งหวั ด จั นทบุ รี ซึ่ งเป นองค กรปกครองส วนท องถิ่ น ตามคํ าสั่ ง ของจั งหวั ด จั นทบุ รี ให จั ด ตั้ ง
ศูนยปรองดองสมานฉันท ก็คิดวาจะเปดเวที 12 เวที ซึ่งในสวนของคณะรักษาความสงบแหงชาติกําหนดการปฏิรูป
ประเทศไทยไว 11 ดาน แตองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรีจะดานที่ 12 ก็คือเรื่องอื่นๆ ก็คงจะตองเชิญทุก
ภาคสวน พี่นองประชาชนในจังหวัดจันทบุรีทั้งหมดไดรวมกันแสดงความคิดเห็น พูดคุยกันเพื่อที่จะพั ฒนาจังหวัด
จันทบุรี ก็คิดวาในเวทีอาจจะเปนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรีหรือแผนพัฒนาจังหวัด
จันทบุรีในโอกาสตอไป สําหรับการแกไขปญหาเฉพาะหนาที่เราไดทํากันมาโดยตลอดบางครั้งก็ใชงบประมาณนอย
แตก็สามารถที่จะแกไขไดมาก โดยเฉพาะเขื่อนคีรีธารที่ทานสมาชิกสภาฯ ไดนําเรียนไปเมื่อสักครูนี้ เขื่อนคีรีธารใน
ขณะนี้ไดปลอยน้ําก็คอนขางใชระยะเวลาสั้นไมเหมือนในชวงเดือนเมษายน ซึ่งชวงนั้นปลอยประมาณเกือบ 20
ชั่วโมง แตในขณะนี้ปลอยวันหนึ่งประมาณ 6 ชั่วโมง ก็คงจะตองมีการประสานกัน เพื่อดูเรื่องของการบริหาร
จัดการน้ํา ถาไมเชนนั้นแลวจะมีผลกระทบเหมือนป พ.ศ.2548 ที่พี่นองในสวนของอําเภอมะขามและอําเภอขลุง
อาจจะมีปญหาเรื่องการแยงใชน้ํากัน ก็อาจจะมีทานหัวหนาสวนราชการที่อาจจะตองเขามาชวยในเรื่องของการ
ทํางานรวมกันในโอกาสตอไป ขอบคุณครับ
ประธาน
เชิญ สจ.พิพัฒน ครับ
นายพิพัฒน อินทรเทศราช (สมาชิกสภา อบจ.จันทบุรี เขต 2 อําเภอสอยดาว)
เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี นายกองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี และหัวหนาสวนราชการในจังหวัดจันทบุรี และหัวหนาสวนราชการ
ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรีทุกทาน ผมนายพิพัฒน อินทรเทศราช สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดจันทบุรี เขต 2 อําเภอสอยดาว จากการแถลงงบประมาณฯ จากป 56-58 ตามความเขาใจของผม
นั้นรายรับนาจะนอยลง ก็อาจจะสรางความหนักใจใหกับคณะผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรีที่จะ
/พัฒนาจังหวัด...
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พัฒนาจังหวัดจันทบุรี ปญหาตางๆ ของอําเภอสอยดาวและอําเภอตางๆ ก็ไมคอยจะแตกตางกัน แตจะเสียเปรียบ
เรื่องเดียวก็คือมีแหลงน้ําตนทุนแตไมมีที่เก็บน้ํา และเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ที่ผานมาไดมีการคืน
ความสุขใหกับประชาชน ก็ไดมีชองทางนําโครงการเดิมที่เราผลักดันกันมา 20 กวาป ก็คืออางเก็บน้ําคลองตาพลาย
ไปที่ทําเนียบรัฐบาล สํานักนายกรัฐมนตรีไดโทรกลับมาและสงตนเรื่องไปหนวยงานตนสังกัด ผมไดปรึกษากับ
ผู ห ลั กผู ใหญ ห ลายคนแล วว า ถ าเราเริ่ มต นโครงการใหม กว าจะออกแบบสํ ารวจ กว าจะตั้ งงบประมาณ จริ ง ๆ
งบประมาณก็ไมมากเทาไหร แค 298 ลานบาท พรอมคาเวนคืน แตหลายปนี้ผมวาตนทุนอาจจะสูงขึ้นไปอีก
เมื่อไมมีที่เก็บน้ําปญหาที่เกิดขึ้นตั้งแตปลายตุลาคมถึงพฤษภาคมฝนก็ไมตก ถาตกมาก็ไมพอ พอเขาเดือนมิถุนายน
ฝนก็ยังไมตก ปนี้ฝนตกนิดเดียว แตตอนนี้เขาเดือนสิงหาคมแลว พี่นองประชาชนชาวอําเภอสอยดาวประสบกับ
ปญหาภัยแลงแลว ผมเองก็พยายามทําทุกอยางมีชองไหนผมก็ประสานไป สําหรับในตอนนี้อําเภอสอยดาวยังไม
แนใจวาจะแกไขปญหาเรื่องนี้อยางไร เปนเรื่องที่แนนอนวาทั้ง 10 อําเภอ ก็มุงสูคณะผูบริหารองคการบริหารสวน
จังหวัดจันทบุรี โดยเฉพาะทานนายกฯ ดวยงบประมาณที่จํากัด แตความเดือดรอนที่เกิดขึ้นนั้นจากการสังเกตุ ของ
ผมหลายปที่ผานมาเปนอําเภอที่สรางเศรษฐกิจจริงๆ แตวันนี้เมื่อไมมีแหลงน้ําซึ่งเปนปญหาหลักที่พี่นองประชาชน
อําเภอสอยดาวนั้นลืมตาอาปากได แตถามองในภาคของความจําเปนแลวเงินจากกรมตางๆ ที่สงสูอําเภอสอยดาว
นั้นผมวานอยจริงๆ จะแกไขปญหาอยางไร และขีดความสามารถขององคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรีก็จํากัดอยู
โดยเฉพาะดานงบประมาณขนาดเปน 100 ลานบาท แตถาทําใหจังหวัดจันทบุรีเปนจังหวัดที่นาอยูอันดับตนๆ
อําเภอสอยดาวตองการแหลงน้ํา อางเก็บน้ํา ถึงจะแกปญหาในระยะยาวและยั่งยืนได ก็เมื่อตนปที่ผานมาก็ประสบ
กับปญหาแลว ถาเขาตนป 58 ปญหาเรื่องนี้ก็จะหนักมากขึ้น อําเภอสอยดาวมีประมาณ 70 หมูบาน ประมาณ
ร อยละ 70 ไม มีน้ํ าทํ าประปาในช ว งเดื อนเมษายนถึ ง เดื อนพฤษภาคม ถ า ฝนไม ต กมาเลยเรี ย บร อยแน ครั บ
โดยเฉพาะในเขตเทศบาลมีประชากรแฝงเปน 10,000 คน ก็จะขอความอนุเคราะหจากทานนายกฯ วา นาจะมี
ฝายชะลอน้ําเพื่อไมใหเสียงบประมาณทําทุกป และมีอีกโครงการหนึ่งที่ผมพยายามจะพุดคุยกับหมู 7 ที่มีพื้นที่
สาธารณะประมาณ 74 ไร ตามนโนบายของท า นนายกฯ ที่ จ ะปลู ก ป า นั้ น เราจะทํ า ป า เศรษฐกิ จ ได ห รื อ ไม
แตการจะทําปาเศรษฐกิ จไดก็ตองมีแหลงน้ํา ผมมองแลววาถ าเราหวังงบประมาณระดับหลาย 100 ลานบาท
ก็คงไมสามารถรอได ถาเปนไปไดนา จะชวยผลักดันแหลงน้ําเพิ่มเติมใหกับอําเภอสอยดาวดวย ขอบคุณครับ
ประธาน

เชิญทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี

นายธนภณ กิจกาญจน (นายก อบจ.จันทบุร)ี
เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี และเพื่อนสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดจันทบุรีทุกทาน ก็ขอตอบสั้นฯ ครับ ถามีพื้นที่ องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรีมีรถแบ็คโฮขุดแหลงน้ํา
สักประมาณ 20 ไร แลวก็ดูที่สําหรับทิ้งดินเสร็จแลวก็ปลูกปาชุมชนไป สําหรับเรื่องของการจัดทําฝายชะลอน้ํา
ก็คงไมใชเรื่องใหญ ผมจะสงเจาหนาที่ไปประสานกับทาน สจ. อีกครั้งหนึ่ง ขอบคุณครับ
/ประธาน...
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ประธาน

เชิญ สจ.บุญญฤทธิ์ ครับ

นายบุญญฤทธิ์ แกวทอง (สมาชิกสภา อบจ.จันทบุรี เขต 3 อําเภอสอยดาว)
เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี นายกองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี และหัวหนาสวนราชการในจังหวัดจันทบุรี และหัวหนาสวนราชการ
ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรีทุกทาน ผมนายบุญญฤทธิ์ แกวทอง สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จั ง หวั ด จั น ทบุ รี เขต 3 อํ า เภอสอยดาว สํ า หรั บ เรื่ อ งป ญ หาภั ย แล ง ของเขตอํ า เภอสอยดาวนั้ น เมื่ อ เดื อ น
พฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนที่ผานมาเขตอําเภอสอยดาวไดเกิดปญหาภัยแลงอยางหนัก ซึ่งในเขตตําบลทับชาง
หลายหมูบานขาดน้ําประปาที่จะใช ในชวงนั้นชาวสวนไดราดสารลําไยแลวออกดอก แตเนื่องจากฝนไมตกมานาน
ทําใหชาวบานตองจางรถบรรทุกน้ําในราคาเที่ยวละ 700 บาท ไปใสไวในบอน้ําของตัวเองเพื่อนําน้ําไปรดลําไย
จนเกิดปญหาที่ตามมาก็คือชาวบานทะเลาะกันเรื่องน้ํา แหลงน้ําที่ชาวบานเขาไปเอาคือแหลงน้ําที่จะทําประปาหมูบาน
ก็ ทํ าให เ กิ ด ความวุ น วายมาสั กพั ก ระยะหนึ่ ง และผมได มีโ อกาสขึ้ น ไปสํ า รวจแหล งน้ํ า ที่ จ ะนํ า มาใช ทํ า ประปา
ผมเจอแหล ง น้ํ า แห ง หนึ่ ง คื อ คลองกรวดกรอง แหล ง น้ํ า แห ง นี้ ต น น้ํ า อยู ที่ ตํ า บลทั บ ช า งแต ไ หลอ อ มออกไป
ทางเขตสระแกว มีปริมาณน้ํามากพอสมควรสามารถนํามาใชทําประปาได ถาเราไดนําน้ําจากคลองกรวดกรอง
แห ง นี้ ม าก็ ส ามารถแก ไ ขป ญ หาเรื่ อ งระบบประปาในเขตพื้ น ที่ ตํ า บลทั บ ช า งได เ กื อ บครึ่ ง ตํ า บล ในเขตพื้ น ที่
ตําบลทับชางมีหมู 1 , 6 , 7 ,15 และ 16 ที่ยังขาดน้ําประปาอยูครับ ซึ่งในบางหมูบานที่ใชระบบน้ําบาดาล
ก็มีปญหา ที่ตามมาก็คือหินที่เกาะทอ และในชวงหนาแลงน้ําบาดาลก็แหงทําใหเกิดปญหาอีกเหมือนกัน และทาง
เทศบาลตําบลทับชางก็ไดสงรถบรรทุกน้ําไปชวยบรรเทาปญหา แตเนื่องดวยพี่นองประชาชนในเขตตําบลทับชางมี
จํานวนมากทําใหไมสามารถสงน้ําไดทัน จึงเกิดปญหาเกี่ยวกับระบบประปา ถาเปนไปไดผมอยากใหหนวยงานที่
เกี่ยวของหรือทางคณะผูบริหารชวยดูตนน้ําแหงนี้ที่สามารถนํามาใชทําประปาได ขอบคุณครับ
ประธาน

เชิญทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี

นายธนภณ กิจกาญจน (นายก อบจ.จันทบุร)ี
เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี และเพื่อนสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดจันทบุรีทุกทาน สําหรับพื้นที่ที่ทานกลาวไปเมื่อสักครูนี้เปนเขตอุทยานแหงชาติเขาสอยดาว ผมก็คงตอง
ประสานกับทางทานหัวหนาอุทยานฯ กอน การที่องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรีจะไปวางทอเพื่อทําระบบน้ํา
นั้น จะตองไดรับอนุญาตจากเจาของพื้นที่กอน และจะตองดูขอหามของกฎหมายอุทยานมีมากนอยแคไหน ก็ตามที่
เรียนวากฎหมายบางขอไมเปนประโยชนตอการพัฒนา บางครั้งเปนตัวขวางกั้นในการพัฒนาก็อาจจะทํา ใหพี่นอง
ประชาชนเดือดรอน สําหรับทางอุทยานฯ มีคณะกรรมการอยูชุดหนึ่งผมไดเปนที่ปรึกษาคณะนี้ ก็มีการพูดคุยกัน
ถึงเรื่องที่จะนําน้ําจากน้ําตกหรือในพื้นที่ของอุทยานฯ เปนไปไดมากนอยแคไหน ผมจะประสานกับทางหัวหนา
อุทยานอีกครั้งหนึ่งครับ
/ประธาน...
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ประธาน

เชิญ สจ.ดนัย ครับ

นายดนัย โชติวัชรานุรักษ (สมาชิกสภา อบจ.จันทบุรี เขต 1 อําเภอมะขาม)
เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี นายกองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี และหัวหนาสวนราชการในจังหวัดจันทบุรี และหัวหนาสวนราชการ
ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรีทุกทาน ผมนายดนัย โชติวัชรานุรักษ สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดจันทบุรี เขต 1 อําเภอมะขาม สําหรับเรื่องปญหาภัยแลงเมื่อป 48 ที่เขื่อนคีรีธารเปนสวนหนึ่งที่พี่นอง
ประชาชนอํ าเภอมะขามและอําเภอขลุ งก็ เ กิ ด ป ญหาแย งน้ํ ากั น ท านนายกฯ ไดเ ดิ นไปขอพี่ นองอํ าเภอมะขาม
ตําบลปถวีที่กั้นฝายไว ทานไดยกมือไหวเพื่อขอใหปลอยน้ําลงไปยังอําเภอขลุงกอนทานไดทํามาแลว และน้ําในเขื่อนคีรีธาร
ที่ ไ ด ลงไปยั ง อํ า เภอขลุ ง สิ้ น สุ ด ที่ ตํ าบลบ อ น้ํ า ในเขื่ อนคี รี ธารไม ไ ด ใ ช แ ค จั งหวั ด จั น ทบุ รี แ ต ยั งมี อํ า เภอเขาสมิ ง
จังหวัดตราดก็ใชดวย และยังมีเขื่อนพลวงอีกสวนหนึ่งที่ลงแมน้ําจันทบุรีและใหพี่นองจังหวัดจันทบุรีไดใชบริโภค
ก็เปนสวนสําคัญถาไมมี 2 เขื่อนนี้ จังหวัดจันทบุรีก็คงแยเหมือนกัน ทางทานนายกฯ ไดทราบปญหาเรื่องนี้มาโดย
ตลอดและมีการประชุมกับพี่นองอําเภอมะขาม อําเภอขลุงกับหัวหนาเขื่อนคีรีธารในการบริหารจัดการน้ําตลอดมา
และยั งมี การประปามาขอวางท อดู ด น้ํ า จากอํ าเภอมะขาม ฝายวั งจะอ ายไปยั งหาดเจ าหลาวและคลองขุ ด อี ก
ในขณะนี้ก็มีการคัดคานกันอยู แตตอนนี้ก็ไดวางทอแลว สําหรับปญหาเรื่องน้ําเปนเรื่องสําคัญของจังหวัดจันทบุรี
ไมวาจะเปนอําเภอสอยดาว อําเภอโปงน้ํารอน และอําเภอตางๆ ก็ขอฝากทานประธานสภาฯ ไปยังคณะผูบริหารวา
อยากใหจัดซื้อรถแบ็คโฮเพิ่มขึ้นอีก ก็เพราะวาเกิดปญหาขึ้นมาอีกในการแกปญหาจริงๆ ตองมีการแยงรถแบ็คโฮ
กันอีกแนนอน ทางองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรีก็ยังมีรถแบ็คโฮไมเพียงพอที่จะบริหารจ ัดการเตรียมไวกอน
ขอบคุณครับ
ประธาน

เชิญนายกองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี

นายธนภณ กิจกาญจน (นายก อบจ.จันทบุร)ี
เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี และเพื่อนสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดจันทบุรีทุกทาน ก็ขอขอบคุณทานสมาชิกสภาฯ ที่สนับสนุนใหซื้อเครื่องจักรกลเพิ่ม ผมเองก็ดูบุคลากรดวย
ครับ ไมตองกังวลหรอกครับ สําหรับปญหาเกิดขึ้นมาถาแกไขปญหาเฉพาะหนาคอนขางจะงาย ตามที่ผมไดนําเรียน
วาถ าสภาฯ แหงนี้ไ ดให ความรวมมือก็จ ะทํ างานไดร วดเร็ว การที่จะซื้อเครื่องจักรกลหรือจะทํ าโครงการต างๆ
อาจจะไมใชเรื่องยากแตอาจจะทันเหตุการณหรือจะทั่วถึงหรือไม ก็ตองขอบคุณทานประธานสภาฯ และเพื่อน
สมาชิกสภาฯ ที่ชวงนี้อยูในชวงเขาพรรษาเปนชวงฤดูฝน แตเราคุยกันเรื่องของปญหาภัยแลงก็เปนการทํางานอีก
ระดับหนึ่ง ก็เพราะวาเรามีการเตรียมการ มีการปองกัน เพราะฉะนั้นเราไมไดตั้งอยูบนพื้นฐานของความประมาท
ก็ มี ค วามเชื่ อ มั่ น ว า การทํ า งานก็ น า จะมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ถ า ถึ ง ช ว งที่ เ กิ ด วิ ก ฤติ บ างครั้ ง อาจจะไม ทั น ด ว ย
และประสิ ทธิ ภ าพที่จ ะได ก็ไ ม เต็ มที่ เ ทาไหร นัก สํ าหรั บ การจะใช งบประมาณในการกอสร างหรือเครื่ องจั กรกล
ผมพิจารณาตามความจําเปน ก็คงไมเฉพาะทําเพื่อแกไขปญหาเฉพาะเรื่องนี้อยางเดียว ก็ตองขอบคุณทานสมาชิก
สภาฯ ที่ไดมีความเปนหวงเกี่ยวกับการบริหารของฝายบริหาร ขอบคุณมากครับ
/ประธาน...
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ประธาน

มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม ถาไมมี ผมขอแจงนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00 น. เพื่อพิจารณารางขอบัญญัติองคการบริหารสวน
จังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 (วาระที่ 2 และวาระที่ 3) ณ หองประชุมแหงนี้
แจงสมาชิกฯ ทุกทานทราบ
เลิกประชุมเวลา 11.30 น.
(ลงชื่อ) นางสาวสาธินี คฤหบดี ผูจดรายงานการประชุม
(นางสาวสาธินี คฤหบดี)
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
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