รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปีพุทธศักราช 2556
วันที่ 25 ตุลาคม 2556 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องทับทิมสยาม (ชั้น 2) องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
------------------------------------------------------

ผู้มาประชุม
1. นายพงศ์ศักดิ์ หลิวทวีสีประกาย
2. นายวีรภัทร์ กีรติโภฌานันท์
3. นายณภัทร พรเจีย
4. นายทรงยศ เสือสกุล
5. นายสมปอง โสมภีร์
6. ว่าที่ ร.ต.ธีรพงษ์ คํารอด
7. นายบุรี นิยมวานิช
8. นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์
9. นายบุญเกื้อ บุญหยง
10. นายวรลักษณ์ เวชมณี
11. นายเมธา จึงสกุลวัฒนา
12. นายคัมภีร์ ชื่นบาน
13. นายอิทธิภณ เติมแต้ม
14. นายกนก เติมธนสาร
15. นายบุญเลิศ ปราศราคิน
16. นายดนัย โชติวัชรานุรักษ์
17. นายบุญล้อม เกียรติประวัติงาม
18. นายทองแท้ บํารุงกิจ
19. นายทินกร เลื่อมสําราญ
20. นางนันทวรรณ ตั้งเกียรติ
21. นายสุรพงษ์ จันทบุรานันท์
22. นายพิพัฒน์ อินทร์เทศราช
23. นายบุญญฤทธิ์ แก้วทอง
24. ร.อ.หญิง สมจิต จึงตระกูล
25. นายพิสิษฐ์ เจนจัดการ
26. นายศรชัย กะจะวงษ์
27. นายเดชา แก้วมีกฤชญเดช
28. นายณรงค์ ฐานธรรม
29. นางสาวสาธินี คฤหบดี

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี คนที่ 1
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 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 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 4 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 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...

~๒~
ขาดประชุม
1. นายชยกร รักสุนทรธรรม
2. นายสมยศ ศรีทองคํา

ส.อบจ.จันทบุรี เขต 6 อ.เมืองจันทบุรี
ส.อบจ.จันทบุรี เขต 1 อ.นายายอาม

สื่อมวลชนจังหวัดจันทบุรีที่เข้าร่วมประชุม
1. นายสุพิทย์ ทองเกิด
ผู้สื่อข่าว CTV
2. นายกฤษตินันท์ อัตตหาญ
ผู้สื่อข่าว CTV
คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีที่เข้าร่วมประชุม
1. นายธนภณ กิจกาญจน์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
2. นายประพันธ์ จึงสกุลวัฒนา
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี คนที่ 1
3. นางวรรณฤดี ศรีคําแหง
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี คนที่ 2
4. นายสุรพงษ์ สุวรรณหิตาธร
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
5. นายอุลิศ สุจิระสกุล
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
6. นายเกียรติศักดิ์ พูนเพิ่ม
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
7. นายกิตติ กันทรวิชัยวัฒน์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
8. นายอํานาจ ช่วงฉ่ํา
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
9. นางสุมาลี รัตนจริยา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
10. พ.จ.อ.ณัฐนันท์ เรืองไพศาล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
11. นายสมชาย กัลยะกิติ
ผู้อํานวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
12. นางขนิษฐา สัสดีพันธ์
ผู้อํานวยการกองช่าง
13. นายภูวนาถ บํารุงพันธุ์
ผู้อํานวยการกองแผนและงบประมาณ
14. นางสาวไพรัตน์ เพ็ชรมณี
หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
15. นางวันดี สําเนียงล้ํา
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการกองคลัง
16. นายปฏิสนธิ์ เดชศรี
รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
17. พ.จ.อ.มานะ ทองสิมา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
18. นายศุภวัฒน์ จัตุรัส
รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์
19. นางสาวสุกัญญา อินทาภรณ์
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
20. นางสาวชาลินี พรตเจริญ
รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายการประชุมสภาฯ
21. นางสาวสุรีวรรณ โพธิเจริญ
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
22. นางวลัยพร สนธิภักดี
หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล
23. นางสาวนฤมล พร้อมพงศทร
รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
24. นางอัญชลี ขจรชีพ
รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
25. นางสาวทิพนพิน ฉลองธรรม
รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายบัญชี
26. นายไพฑูรย์ จันทนสิน
รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบํารุง
27. นางปานทิพย์ ลายิ้ม
รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม
/28. นายชัยวัฒน์...
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28. นายชัยวัฒน์ ปีเจริญ
29. นายวรเศรษฐ์ อาริยวัฒนศรี
30. นางสาวณัฐนิชา ประสาร
31. นางสาวรัศมี แสวงพรหมมณี
32. นางสาวภัทรนิษฐ์ วิชัย
33. นางสาวพัชรี กิจปรีชา
34. จ.อ.วสันต์ จันทร์เพ็ญ
35. นางนวลจันทร์ วิเชียรสมสกุล
36. นายอนุชา งามชนะอนุรักษ์
37. พ.อ.อ.เศกสิทธิ์ ประชุมกุล
38. นายฑีฆายุ สนอยู่
39. นายณรงค์ฤทธิ์ ปัตตะ
40. นายธีรวุฒิ ทัศนานัยน์
41. นายพีระชัย ไชยประสูตร
42. นางสาวนันทา เขียวมรกต

รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายสํารวจและออกแบบ
รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและส่งเสริมอาชีพ
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ
รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายการสาธารณสุข
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4
เจ้าพนักงานธุรการ 6ว
เจ้าพนักงานธุรการ 6ว
นายช่างไฟฟ้า 4
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
นายพงศ์ศักดิ์ หลิวทวีสีประกาย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ทําหน้าที่
ประธานในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
นางสาวสาธินี คฤหบดี (เลขานุการสภา อบจ.จบ.)
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจั งหวัดจันทบุรี ท่านนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด จันทบุ รี คณะผู้บริหาร หัวหน้ าส่วนราชการในจัง หวั ดจั นทบุรี และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดจันทบุรี ทุกท่าน ขณะนี้เวลา 10.00 น. ได้ตรวจนับรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จันทบุรี ผู้ที่ได้ลงลายมือชื่อและผู้ที่นั่งอยู่ในที่ประชุมแห่งนี้ เกินกว่ากึ่งหนึ่งครบเป็นองค์ประชุม ลําดับต่อไป
ขอเชิญท่านพงศ์ศักดิ์ หลิวทวีสีประกาย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี จุดธูปเทียนบูชา
พระรัตนตรัย และขึ้นทําหน้าที่ในที่ประชุม
ประธาน
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
นางสาวสาธินี คฤหบดี (เลขานุการสภา อบจ.จบ.)
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดจันทบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปีพุทธศักราช 2556 ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
มีข้อราชการจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3
ประจําปีพุทธศักราช 2556 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้เสนอญัตติการขออนุมัติใช้จ่ายเงิน
สะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เพื่อจัดซื้อรถโม่ปูนผสมคอนกรีต สําหรับใช้ในการก่อสร้างถนน
คอนกรีตภายในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
/เป็นการบริการ...
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เป็ นการบริ การชุ มชนและสั งคม เพื่ อประโยชน์ ของทางราชการ หากไม่ รี บดํ าเนิ นการจะเกิ ดความเสี ยหาย
ต่ อทางราชการได้ อาศั ยอํ านาจตามความในมาตรา 25 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ วนจั ง หวั ด
พ.ศ..2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552 จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
สมัยวิ สามั ญ สมัยที่ 3 ประจําปี พุทธศักราช 2556 มี กําหนดระยะเวลา 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2556
เป็นต้นไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2556 ลงชื่อ นายพงศ์ศักดิ์
หลิวทวีสีประกาย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ต่อไปขอเชิญประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจัง หวั ดจั นทบุ รี กล่ า วเปิ ด การประชุ มสภาองค์ ก ารบริห ารส่วนจังหวั ดจั นทบุรี สมั ยวิ สามั ญ สมัย ที่ 3
ประจําปีพุทธศักราช 2556 และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมค่ะ
ประธาน
เรียนท่านนายกองค์การบริ หารส่ วนจั งหวั ดจันทบุ รีและคณะผู้ บริหารทุกท่ าน สมาชิกสภาฯ
ผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีทุกท่าน ที่มาร่วมประชุ ม
ในวันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปีพุทธศักราช 2556
ซึ่งมีวาระการประชุมทั้งหมด 4 วาระ ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ขอเชิญรองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดจันทบุรีทั้ง 2 ท่าน ขึ้นมาช่วยทําหน้าที่ด้วยครับ
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- แนะนําตัวสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เขต 3 อําเภอขลุง
จังหวัดจันทบุรี คนใหม่ “นายบุญเลิศ ปราศราคิน” (กล่าวคําปฏิญาณตน)

ประธาน
ตามที่ได้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เขต 3 อําเภอขลุง
(แทนตําแหน่งที่ว่าง) ไปแล้วเมื่อวันที่ ๒2 กันยายน ๒๕๕6 ซึ่งผลการเลือกตั้ง และคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ได้ประกาศผลการเลือกตั้งไปแล้วนั้น ก็ขอแนะนําสมาชิกสภาฯ เขต 3 อําเภอขลุง คนใหม่ คือ นายบุญเลิศ
ปราศราคิน ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.๒๕52
มาตรา ๑๒ ก่ อ นเข้ า รั บ หน้ า ที่ ส มาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ วนจั ง หวั ด ต้ อ งปฏิ ญ าณตนในที่ ป ระชุ ม สภาฯ
เชิญสมาชิกกล่าวปฏิญาณตน
นายบุญเลิศ ปราศราคิน (ส.อบจ.จบ. เขต 3 อําเภอขลุง)
ข้าพเจ้า นายบุญเลิศ ปราศราคิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เขต 3
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ขอปฏิญาณว่า “ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของ
ประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ”
ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
2.1 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปีพุทธศักราช 2556
วันที่ 27 สิงหาคม 2556
2.2 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจําปีพุทธศักราช 2556
วันที่ 4 กันยายน 2556
/2.3 สมัยสามัญ...

~๕~
2.3 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจําปีพุทธศักราช 2556
วันที่ 17 กันยายน 2556
2.4 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจําปีพุทธศักราช 2556
วันที่ 23 กันยายน 2556
2.5 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปีพุทธศักราช 2556
วันที่ 30 กันยายน 2556
ประธาน
เชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
นายดนัย โชติวัชรานุรักษ์ (ส.อบจ.จบ. เขต 1 อําเภอมะขาม)
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
และคณะผู้บริหารทุกท่าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีทุกท่าน ด้วยคณะกรรมการตรวจรายงานฯ ประกอบด้วย 1.นายอิทธิภณ
เติมแต้ม ส.อบจ.จบ.เขต 1 อ.ขลุง ประธานกรรมการ 2.นายสมปอง โสมภีร์ ส.อบจ.จบ.เขต 2 อ.เมืองจันทบุรี กรรมการ
3.นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ ส.อบจ.จบ.เขต 7 อ.เมืองจันทบุรี กรรมการ 4.นายบุญญฤทธิ์ แก้วทอง ส.อบจ.จบ.
เขต 3 อ.สอยดาว กรรมการ 5.นายทินกร เลื่อมสําราญ ส.อบจ.จบ.เขต 2 อ.แหลมสิงห์ กรรมการ 6.นายวีรภัทร์
กีรติโภฌานันท์ ส.อบจ.จบ.เขต 5 อ.เมืองจันทบุรี กรรมการ 7.นายดนัย โชติวัชรานุรักษ์ ส.อบจ.จบ.เขต 1
อ.มะขาม กรรมการ/เลขานุการ ได้ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2556 ได้ตรวจสอบ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ดังนี้ 2.1 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปีพุทธศักราช 2556
วันที่ 27 สิงหาคม 2556 2.2 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจําปีพุทธศักราช 2556 วันที่ 4 กันยายน 2556
2.3 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจําปีพุทธศักราช 2556 วันที่ 17 กันยายน 2556 2.4 สมัยสามัญ สมัยที่ 2
ครั้งที่ 4 ประจําปีพุทธศักราช 2556 วันที่ 23 กันยายน 2556 2.5 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปีพุทธศักราช 2556
วันที่ 30 กันยายน 2556 โดยในส่วนของคณะกรรมการได้มีการพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของถ้อยคําและ
ตัวอักษร และได้มีการแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงนําเรียนให้สภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดจันทบุรี พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวต่อไป
ประธาน
มีผู้ใดจะแก้ไขหรือเพิ่มเติมตรงไหนหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุมเป็นครั้งๆ ไปนะครับ
2.1 สมั ยสามั ญ สมั ยที่ 2 ประจํ าปี พุ ทธศั กราช 2556 วั นที่ 27 สิ งหาคม 2556 ผู้ ใ ดเห็ น ว่ า ควรรั บ รอง
โปรดยกมือ จํานวน 25 เสียง ผู้ใดเห็นว่าไม่ควรรับรอง โปรดยกมือ ไม่มีนะครับ
มติที่ประชุม
- รับรอง –
ประธาน
2.2 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจําปีพุทธศักราช 2556 วันที่ 4 กันยายน 2556
ผู้ใดเห็นว่าควรรับรอง โปรดยกมือ จํานวน 25 เสียง ผู้ใดเห็นว่าไม่ควรรับรอง โปรดยกมือ ไม่มีนะครับ
มติที่ประชุม
- รับรอง –
/ประธาน...

~๖~
ประธาน
2.3 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจําปีพุทธศักราช 2556 วันที่ 17 กันยายน 2556
ผู้ใดเห็นว่าควรรับรอง โปรดยกมือ จํานวน 25 เสียง ผู้ใดเห็นว่าไม่ควรรับรอง โปรดยกมือ ไม่มีนะครับ
- รับรอง –
มติที่ประชุม
ประธาน
2.4 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจําปีพุทธศักราช 2556 วันที่ 23 กันยายน 2556
ผู้ใดเห็นว่าควรรับรอง โปรดยกมือ จํานวน 25 เสียง ผู้ใดเห็นว่าไม่ควรรับรอง โปรดยกมือ ไม่มีนะครับ
มติที่ประชุม
- รับรอง –
ประธาน
2.5 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปีพุทธศักราช 2556 วันที่ 30 กันยายน 2556
ผู้ใดเห็นว่าควรรับรอง โปรดยกมือ จํานวน 25 เสียง ผู้ใดเห็นว่าไม่ควรรับรอง โปรดยกมือ ไม่มีนะครับ
- รับรอง –
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3

ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

ประธาน
เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีครับ
นายธนภณ กิจกาญจน์ (นายก อบจ.จันทบุรี)
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดจันทบุรีทุกท่าน ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี จะดําเนินการจัดซื้อรถโม่ปูนผสมคอนกรีต
ขนาด 10 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลขนาด 6 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ํา กําลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 320 แรงม้า
น้ําหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 25,000 กิโลกรัม ขนาดความจุตัวถังไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร จํานวน 2 คัน
ตั้งไว้คันละ 4,000,000.-บาท รวมเป็นเงิน 8,000,000.-บาท (เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่สามารถจัดซื้อ
ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์กําหนด จึงจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น) สําหรับใช้ในการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายใน
พื้นที่จังหวัดจันทบุรี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และเป็นการบริการ
ชุ มชนและสั ง คม ซึ่ ง จํ า เป็ นจะต้ อ งใช้ จ่ า ยเงิ นสะสมขององค์ การบริ หารส่ ว นจั ง หวั ดจั นทบุ รี ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติ ม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 ข้อ 89 กําหนดให้องค์ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ นอาจใช้จ่ า ยเงิ น สะสมได้ โดยได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากสภาท้ อ งถิ่ น ภายใต้ เ งื่ อ นไข ดั ง ต่ อ ไปนี้
(1) ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการ
ชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทําเพื่อ
บําบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
ตามที่กฎหมายกําหนด องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีใคร่ขอความอนุเคราะห์สภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดจันทบุรี พิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีต่อไป ก็ขอเรียนชี้แจง
เพิ่มเติมว่าสถานะการคลังนั้น เราสามารถใช้เงินสะสมได้จํานวน 40 ล้านเศษ ซึ่งในส่วนนี้ระเบียบการคลังเราได้
/กันเงินทุน...

~๗~
กันเงินทุนสํารองไว้ 25 เปอร์เซ็นต์ การที่ฝ่ายบริหารได้นําเสนอญัตติในครั้งนี้ก็เพราะว่าการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมไม้ไผ่ ซึ่งขณะนี้ในส่วนของงบประมาณปี 56 ยังไม่แล้วเสร็จ เหลืออยู่อีกประมาณ 2 สายทาง และสภาฯ แห่งนี้
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณของปี พ.ศ.2556 พิจารณาในเรื่องของข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 โอนเงินงบประมาณ
รายจ่ า ยประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ.2556 และพิ จ ารณาข้ อ บั ญ ญั ติ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เรื่ อ ง
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ซึ่งมีระยะทางค่อนข้างที่จะยาวไม่ต่ํากว่า 34 กิโลเมตร
โดยภาพรวม ซึ่ งขณะนี้เรามีรถโม่ปูนผสมคอนกรี ตเพียง 4 คั น ในแต่ ละสายขณะนี้เราไปเป็ นคู่ก็ คื อ 2 คั น
บางครั้งช่วงที่ผ่านมามีฝนตกก็ไม่สามารถที่จะดําเนินการได้อย่างเต็มที่ ก็ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้าออกไป
ก็อาจจะมีปัญหากระทบต่อการทําถนนไม่ว่าจะเป็นการโอนงบประมาณเพิ่มเติมหรืองบประมาณประจําปี พ.ศ.2557
อาจจะไม่แล้ วเสร็จภายใน 2 ปี ซึ่งถ้ าไม่ แล้วเสร็ จ 1 ปี งบประมาณใหม่ นั้นก็ อาจจะมี ก ารกระทบกระเทื อน
ไม่สามารถที่จะดําเนินการต่อไปอีกได้ ก็เพราะว่าถ้าตั้งงบประมาณในปี พ.ศ.2558 งบประมาณในปี พ.ศ.2557
ทํ าไปได้ ไม่ มากก็ จะเป็ นลั กษณะของการสะสมของงาน ซึ่ ง ก็ จ ะก่ อ ให้ เกิ ด ความเสี ย หาย ก็ ข อเรี ย นสํ า หรั บ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2556 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2556 และงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ซึ่งผมได้วางแนวทางให้กับกองช่างก็คือ
การจัดคู่สายทาง ก็ไม่จําเป็นจะต้องเป็นงบโอนปี 56 แต่ก็สามารถที่จะไปควบคู่กับงบประมาณปี พ.ศ.2557
ในกรณีที่ถนนอยู่ใกล้เคียงกัน อาจจะเพิ่มน้ํามันของรถผสมปูนเพิ่มอีกนิดหน่อย แต่เชื่อมั่นว่าการบริหารงาน
ต่างๆ เหล่านี้ก็น่าจะเร็วขึ้น ก็ขอยกตัวอย่างในช่วงที่ผ่านมาได้มีการตั้งงบประมาณไปในเขตพื้นที่อําเภอขลุง
ตําบลเกวียนหัก ตําบลตะปอน ถ้าบริหารจัดการที่ดีเราเอาวัสดุไว้ที่เดียวกันถ้าตําบลเกวียนหักผสมปูนวันนี้ใน
ส่วนของตํ าบลตะปอนตีแ บบ เราก็ อ าจจะโยกรถเพื่อที่ จะให้ก ารบริห ารจั ดการให้ เร็ วขึ้ น ถ้ า สภาฯ แห่ ง นี้
พิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อจัดซื้อรถโม่ปูนผสมคอนกรีต 2 คัน ก็คิดว่าผลของงานนั้นน่าจะเร็วขึ้น
แต่ในช่วงที่ผ่านมาบางพื้นที่ใช้วิธีลงแขกก็คือใช้แรงงานจากชาวบ้าน แต่บางครั้งเรื่องของการส่งวัสดุล่าช้าก็จะ
มีปัญหากระทบเรื่องของแรงงาน ก็เพราะว่าพี่น้องที่มาช่วยก็อาจจะติดภารกิจของตนเองสิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็น
ปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถที่จะควบคุมได้ แต่ผมก็ได้มอบหมายให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องช่วยดูแลและเน้นย้ํา
เรื่ อ งการส่ ง วั ส ดุ ใ ห้ เ ร็ ว ขึ้ น เพราะว่ า ในขณะนี้ เ ริ่ ม จะเข้ า สู่ ฤ ดู แ ล้ ง เพราะฉะนั้ น ปั ญ หาเรื่ อ งของการใช้
เครื่องจักรกลก็จะมีมาเป็นลําดับเช่นเดียวกัน ก็เพราะว่ารถแบ็คโฮส่วนหนึ่งจะต้องไปตั้งอยู่ที่หน้างาน ก็อาจจะ
ทําให้อุปกรณ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีก็อาจจะไม่เพียงพอต่อกับปัญหาภัยแล้ง ก็ขอเรียนผ่าน
ท่านประธานสภาฯ ไปยั งท่า นสมาชิก สภาฯ ที่ท างคณะผู้บ ริหารได้เสนอญั ตติขออนุ มัติใช้จ่ ายเงินสะสมของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี จํานวน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาท)เพื่อให้สภาฯ แห่งนี้ พิจารณา
อนุมัติขอบคุณครับ
ประธาน
ตามที่ ท่ า นนายกฯ ได้ เ สนอญั ต ติ ข อใช้ จ่ า ยเงิ น สะสมขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
รายละเอียดตามที่ท่านนายกฯ แถลงไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเชิญครับ ถ้าไม่มีผู้ใด
สอบถามเพิ่มเติม ผมจะขอมติจากที่ประชุมว่าจะอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ใช้จ่ายเงินสะสม
/เป็นเงิน....

~๘~
เป็นเงิน 8,000,000.-บาท (แปดล้านบาท) เพื่อจัดซื้อรถโม่ปูนผสมคอนกรีต จํานวน 2 คัน สําหรับใช้ก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตภายในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี หรือไม่ ผู้ใดเห็นว่าควรอนุมัติ โปรดยกมือ จํานวน 25 เสียง ผู้ใดเห็นว่า
ไม่ควรอนุมัติ โปรดยกมือ ไม่มีนะครับ
มติที่ประชุม
- อนุมัติ ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธาน
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมอีกหรือไม่ เชิญท่าน สจ.ณรงค์ ฐานธรรม ครับ
นายณรงค์ ฐานธรรม (ส.อบจ.จบ. เขต 2 อําเภอเขาคิชฌกูฏ)
เรี ยนท่ านประธานสภาองค์ การบริ หารส่วนจั งหวั ดจันทบุรี และท่ านคณะผู้ บริ หารทุ กท่ าน
ท่ านสมาชิกสภาองค์ การบริ หารส่ วนจั งหวั ดจั นทบุ รี ผู้ทรงเกี ยรติ ทุ กท่ าน ตลอดจนผู้ เข้ าร่ วมประชุ มทุ กท่ า น
ผมนายณรงค์ ฐานธรรม สมาชิกสภา อบจ.จันทบุรี เขต 2 อ.เขาคิชฌกูฏ สืบเนื่องจากที่ท่านนายกฯ ได้ขออนุมัติ
สภาฯ ในการซื้ อรถโม่ ปูนผสมคอนกรีต ผมเห็ นด้ วยเพราะได้ ลงพื้นที่ ตลอดก็ยั งมี ปั ญหาตามที่ ท่า นนายกฯ
ได้กล่าวไปแล้ว ก็คืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติยังมีอีกหลายสายทางที่ยังไม่ได้ทํา และก็ยังมีเครื่องจักรกลบางส่วน
ที่ไม่พอกับปัญหาภัยแล้งที่กําลังจะเกิดขึ้น ก็ขอฝากไปยังผู้บริหารว่าถ้ามีงบประมาณเพียงพอก็อยากจะให้ซื้อ
เครื่องจักรกลเพิ่มอีก และอีกเรื่องก็คือในวันที่ 4-6 ธันวาคม 2556 อําเภอเขาคิชฌกูฏ ได้จัดงานมหกรรมกีฬา
อําเภอเขาคิชฌกูฏ ก็ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ทุกท่านไปร่วมชมมหกรรมกีฬา
อําเภอเขาคิชฌกูฏนะครับ ขอบคุณครับ
นายอิทธิภณ เติมแต้ม (ส.อบจ.จบ. เขต 1 อําเภอขลุง)
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ท่านคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายอิทธิภณ เติมแต้ม
สมาชิกสภา อบจ.จันทบุรี เขต 1 อ.ขลุง จากการที่สภาฯ ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติให้จัดซื้อรถโม่ปูนผสมคอนกรีต
ผมถือว่าเป็นเรื่องที่จําเป็นและมีความสําคัญ เพราะที่ผ่านมานั้นการจัดทําถนนคอนกรีตแบบกระบวนการมีส่วนร่วมนั้น
ก็ถือว่าประสบความสําเร็จเป็นอย่างยิ่งทั้งเรื่องของการประหยัดต้นทุนในการก่อสร้างถนนรวมถึงระยะเวลา
ที่รวดเร็วขึ้น ตลอดจนที่สําคั ญในส่วนของกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนจะทํา ให้เกิ ดความรั ก
และความหวงแหนในถนนที่ตนเองได้สร้างขึ้น หลังจากที่ซื้อรถโม่ปูนผสมคอนกรีตแล้ว ก็คาดว่าในสิ่งที่ทาง
องค์การบริ หารส่วนจังหวัดจั นทบุรีจะได้ ปฏิบัติ งานถนนคอนกรี ตคงจะคล่องตัวมากขึ้ นในโครงการดั งกล่ าว
สําหรับปัญหาที่จะฝากท่านประธานสภาฯ ไปยังฝ่ายบริหาร ก็คือในส่วนของถนนที่เชื่อมต่อระหว่างอําเภอกับ
อํ าเภอซึ่ งเป็ นภารกิ จโดยตรงขององค์ การบริ หารส่ วนจั ง หวั ด จั นทบุ รี ก็ คื อถนนที่ ไ ด้ รั บการถ่ า ยโอนมาจาก
ทางหลวงชนบทซึ่งขณะนี้ได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ตําบลหนองชิ่ม อําเภอแหลมสิงห์
เชื่อมกับตําบลบางชัน อําเภอขลุง เส้นทางดังกล่าวเป็นหลุมเป็นบ่อเสียหายอย่างมากยากต่อการสัญจรในขณะนี้
เส้นทางดังกล่าวก็ถือว่าเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ของการท่องเที่ยวในด้านเชิงอนุรักษ์ของพื้นที่อําเภอแหลมสิงห์
อําเภอขลุง และเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางเสด็จของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเพื่อ
ทรงงานโรงเรียน ตชด.บ้านน้ําแดงมาโดยตลอด เส้นทางดังกล่าวก็อยากให้คณะผู้บริหารฝากให้กองช่าง
/ลงสํารวจ...

~๙~
ลงสํารวจพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาว สําหรับในส่วนของระยะสั้นก็อยากให้ลงพื้นที่เพื่อที่จะทํา
การแก้ไขโดยการบด อัด ผิวการจราจรเพื่อความคล่องตัวในการเดินทาง เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงของเทศกาล
ท่องเที่ยวที่กําลังจะเกิดขึ้น และที่สําคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือพี่น้องอําเภอแหลมสิงห์ อําเภอขลุง ก็มีความพร้อมที่จะ
ร่วมในการมีส่วนร่วมทางด้านแรงงานตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่จะร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จันทบุรีที่จะดําเนินการทําถนนในเส้นทางดังกล่าว ขอบคุณครับ
นายธนภณ กิจกาญจน์ (นายก อบจ.จันทบุรี)
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดจันทบุรีทุกท่าน ก็ต้องขอขอบคุณสภาฯ แห่งนี้ได้ให้ความเห็นชอบในการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อที่จะซื้อ
รถโม่ปูนผสมคอนกรีตก็จะรีบดําเนินการ ก็เพราะว่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องใช้ระยะเวลาอีกไม่ต่ํากว่า
3 เดือน กว่าจะได้ใช้รถ 2 คันนี้ มาใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ก็ต้องกราบเรียนว่า
องค์ การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีเราดูหลายๆ เรื่องด้วยกัน ในเรื่อ งของบุ คลากรที่จะมาใช้เครื่อ งจัก รกล
เพราะว่าเครื่องจักรกลใหม่แต่ความสามารถของพนักงานไม่ถึงก็อาจจะทําให้เครื่องจักรกลเสื่อมสภาพเร็วขึ้น
และรถแบ็คโฮก็กําลังพิจารณาอยู่ ส่วนหนึ่งเราจะต้องนํารถแบ็คโฮไปใช้ผสมคอนกรีต ถ้าวันนี้มีรถโม่ปูนผสม
คอนกรีตอยู่ 6 คัน ถ้าวาง 3 จุด จะต้องใช้รถแบ็คโฮถึง 3 คัน ก็จะเหลือสําหรับใช้ในภารกิจต่ างๆ ไม่กี่คัน
ก็กําลังพิจารณาและอาจจะเสนอต่อสภาฯ ในโอกาสต่อไป ก็ขอเรียนต่อสภาฯ แห่งนี้ว่าผมก็พยายามที่จะทํา
แหล่ ง น้ํ า ถาวร เพราะว่ า ทุ ก ปี เ ราจะหมดกั บ ค่ า น้ํ า มั นค่ อ นข้ า งมาก ก็ ยั ง ไม่ ส ามารถแก้ ไ ขปั ญ หาได้ ห มด
ซึ่งทางรัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาลุ่มน้ําที่จะกู้เงิน จํานวน 350,000 ล้านบาท ก็จะผนวกกับงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยภาพรวม ก็ขอเรียนผ่านท่านประธานสภาฯ ว่าอยากให้ทางคณะกรรมการคมนาคมได้มี
การประชุม ผมหรือท่านรองประพันธ์ที่ดูแลกองช่างอยู่ จะได้เข้ามาทํางานดูเป็นภาพรวมของจังหวัด ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องของแหล่งน้ําหรือถนนหนทาง ซึ่งทางคณะกรรมการคมนาคมยังไม่มีประธานกรรมการ และนอกเหนือจาก
ตรงนี้แล้วถนนหลายเส้นในขณะนี้เราดําเนินการก่อสร้างให้ทั้งที่ผ่านมาและปัจจุบัน สําหรับสายทางต่างๆ ที่ไม่รวมกับ
ภารกิ จ การถ่ า ยโอนจากทางหลวงชนบท จํ า นวน 33 สายทาง ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด จั นทบุ รี
ถนนที่ถ่ายโอนไปใหม่ขณะนี้กําลังทําบัญชีเพื่อที่จะโอนงาน โอนทรัพย์สินหรือโอนงานก่อสร้างไปยังท้องถิ่นนั้น
ก็เพราะว่าโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีแล้วเกิดปัญหาชํารุดเสียหาย
ขอยกตัวอย่างเช่นถนนสายตําบลสามพี่น้อง ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีไปทําในขณะนี้เป็นหลุมเป็น
บ่อจํานวนมาก แต่ว่าวันนี้เทศบาลตําบลสามพี่น้องก็ยังเข้าใจว่าเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
แต่จริงแล้วถนนเส้นนี้ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี แต่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดจันทบุรีเข้าไปดําเนินการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน และยังมีหลายเส้นเช่นเดียวกัน
ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีดําเนินการถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ก็คงจะต้องดําเนินภารกิจตรงนี้ไปเพื่อให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นช่วยกันบํารุงรักษาทาง เพราะฉะนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีก็จะเหลือ
แต่ถนนที่รับภารกิจถ่ายโอนจากทางหลวงชนบท ตามที่ท่าน สจ.อิทธิภณ เติมแต้ม เขตอําเภอขลุง ได้กล่าวไปแล้ว
ก็ขอเรียนว่าเส้นนี้ผมได้ติดตามเรื่องจากทางหลวงชนบทจังหวัดจันทบุรีที่ตั้งงบประมาณไว้ให้ 100 ล้านบาท
แล้วก็มีการประมูลไปแล้วถึง 6 ครั้ง มีผู้ที่เข้ามาดําเนินการซึ่งตรงนี้ก็พยายามให้กองช่างประสานงานกับทาง
หลวงชนบทตลอดเวลา ก็คิดว่าถ้ามีรถโม่ปูนผสมคอนกรีตถ้าทางหลวงชนบทไม่สามารถที่จะดําเนินการหาผู้รับจ้างได้
/องค์การ...

~ ๑๐ ~
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีก็มีความจําเป็นที่จะต้องดําเนินการเอง โดยอาจจะขออนุมัติเงินสะสมที่ยัง
พอใช้ ได้อยู่ นําไปจัดซื้ อวัสดุ ก็ จะทํ าเป็นโครงการคอนกรีตเสริมเหล็กเพราะว่าพื้ นที่ถนนสายหนองชิ่มอีแรง
ซึ่งสภาพเป็นดินเลน ดินอ่อน โอกาสที่จะทรุดตัวค่อนข้างยาก และในช่วงที่รับเสด็จที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดจันทบุรีได้ไปดําเนินการเพื่อเป็นการบรรเทาในระดับหนึ่ง แต่พอถึงช่วงฤดูฝนถนนหนทางก็ชํารุดเสียหาย
เช่นเดียวกัน ก็คงไม่ใช่แค่ถนน 2 สายนี้ ก็ยังมีภารกิจอื่นๆ ที่ได้ดําเนินการไปในอดีตโดยเฉพาะอย่างยิ่งถนนที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีได้ซ่อมแซมไปแล้วนั้น ไม่ว่าจะเป็นสายบ้านเสม็ดงาม อู่ต่อเรือ ตอหม้อวังเวียน
ที่ได้ดําเนิ นการไปเส้นหนึ่ง 9 ล้านเศษ ตอนนี้ก็เริ่มชํารุดเสียหายเช่นเดียวกัน ก็ขอกราบเรียนในภาพรวมว่ า
อยากจะประชุมร่วมกับคณะกรรมการคมนาคมอีกครั้งหนึ่ง แล้วจะนําถนนเส้นต่างๆ ที่จะเป็นข้อมูลให้กับท่าน
สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบว่าถนนที่มีภารกิจการถ่ายโอนสภาพในขณะนี้เป็นอย่างไร ถนนที่ได้ดําเนินการปรับปรุง
วันนี้ยังใช้งานได้ดีเท่าไหร่ และถนนที่ขอรับการสนับสนุนมาแล้วจะทําอย่างไรต่อไป ก็ขอเรียนว่าองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดจันทบุรีได้ทํางานร่วมกับสมาคมกํานันผู้ใหญ่บ้านอีกทางหนึ่งก็คือการทําฝายชะลอน้ํา เหตุที่องค์การ
บริ หารส่ วนจั งหวั ดจั นทบุ รี และสมาคมกํ า นั นผู้ ใหญ่บ้ า นจั งหวั ดจั นทบุ รี ทํ า ฝายชะลอน้ํา บางครั้ งบางพื้ นที่
เครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีไม่สามารถเข้าไปดําเนินการปิดกั้นสิ่งต่างๆ และในพื้นที่ที่
เป็นเขตรอยต่อระหว่างพื้นที่ของพี่น้องเกษตรกรกับเขตป่า ก็จะทราบกันดีว่าจะมีปัญหาเรื่องของการบุกรุกของ
ช้างที่เข้ามาทําลายพืชไร่ตลอด การทําฝายชะลอเพื่อกักเก็บน้ําและเพื่อไม่ให้สัตว์ป่าลงมาบุกรุกทําลายพืชไร่ และ
อีกส่วนหนึ่งฝายชะลอน้ําตัวไหนที่ดําเนินการไปแล้ว 3 ปี สามารถที่จะดําเนินการเป็นฝายถาวรได้ก็จะดําเนินการ
ให้เป็นฝายถาวรเพื่อที่จะเก็บกักน้ําให้เป็นกิจจะลักษณะ ขอบคุณครับ
ประธาน
มี สมาชิ กสภาฯ ท่ านใดจะเสนอเรื่ องอื่ นๆ เพิ่ มเติ มอี กหรื อไม่ ถ้ าไม่ มี ก็ ต้ องขอขอบคุ ณท่ าน
คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ท่านหัวหน้าส่วนราชการที่ได้เข้าร่วมการประชุม ในวันนี้ ขอปิดประชุม
ขอบคุณครับ
เลิกประชุมเวลา 11.45 น.
(ลงชื่อ
ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสาวสาธินี คฤหบดี)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
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