รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปพุทธศักราช 2557
วันที่ 29 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. นายกิจฐพร โชติสุวรรณ
9. นายบุญเกื้อ บุญหยง
10.นายวรลักษณ เวชมณี
11.นายเมธา จึงสกุลวัฒนา
12.นายคัมภีร ชื่นบาน
13.นายอิทธิภณ เติมแตม
14.นายกนก เติมธนสาร
15.นายบุญเลิศ ปราศราคิน
16.นายดนัย โชติวัชรานุรักษ
17.นายบุญลอม เกียรติประวัติงาม
18.นายทองแท บํารุงกิจ
19.นายทินกร เลื่อมสําราญ
20.นายเศรษฐพัฒน จรรยา
21.นายพิพัฒน อินทรเทศราช
22.นายบุญญฤทธิ์ แกวทอง
23.นายสมยศ ศรีทองคํา
24.นายพิสิษฐ เจนจัดการ
25.นายศรชัย กะจะวงษ
26.นายเดชา แกวมีกฤชญเดช
27.นายณรงค ฐานธรรม
28.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 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 4 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.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
/ลาประชุม...
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ลาประชุม
1. ร.อ.หญิง สมจิต จึงตระกูล
2. นายชยกร รักสุนทรธรรม
3. นางนันทวรรณ ตั้งเกียรติ

ส.อบจ.จันทบุรี เขต 4 อ.สอยดาว
ส.อบจ.จันทบุรี เขต 6 อ.เมืองจันทบุรี
ส.อบจ.จันทบุรี เขต 2 อ.โปงน้ํารอน

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

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

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 27 คน เกินกวากึ่งหนึ่งครบเปนองคประชุม ลําดับตอไป ขอเรียนเชิญทาน พงศศักดิ์
หลิวทวีสีประกาย ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และขึ้นทําหนาที่
ประธานในที่ประชุมคะ
ประธาน

จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
นางสาวสาธินี คฤหบดี (เลขานุการสภา อบจ.จันทบุร)ี
ประกาศสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี เรื่อง เรียกประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดจันทบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปพุทธศักราช 2557 ดวยสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
มีขอราชการจําเปนเรงดวนที่จะตองเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1
ประจําปพุทธศักราช 2557 เพื่อพิจารณาการขออนุมัติกันเงิน กรณีมิไดกอหนี้ผูกพันเพื่อนําไปจายปงบประมาณ
พ.ศ.2558 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552 จึงเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1
ประจําปพุทธศักราช 2557 มีกําหนดระยะเวลา 7 วัน ตั้งแตวันที่ 29 กันยายน 2557 เปนตนไป
/จึงประกาศ...
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จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2557 ลงชื่อนายพงศศักดิ์ หลิวทวีสีประกาย
ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุ รี
ขอเชิญประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุ รี
กลาวเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปพุทธศักราช 2557
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมคะ
ประธาน

เรียนทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี พรอมคณะผูบริหารทุกทาน สมาชิกสภาฯ
ผูท รงเกีย รติทุกทาน หัวหนาสวนราชการในสังกัด องคการบริห ารสวนจังหวัด จันทบุรี และสื่อมวลชนทุกทาน
ที่มารวมประชุมนะครับ การประชุมสภาฯ ในวันนี้เปนการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปพุทธศักราช
2557 ซึ่งมีขอราชการที่ตองพิจารณาทั้งหมด 5 วาระ กอนเขาสูระเบียบวาระการประชุม ขอเชิญรองประธานสภาฯ
ทั้ง 2 ทาน ขึ้นมาทําหนาที่ดวยครับ
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่อง ที่ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธาน
เรื่องที่ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ มี 2 เรื่อง ดังนี้ 1. เรื่องการเลื่อนการประชุมมาเปนวันนี้
เนื่องจากมีเรื่องเรงดวน ซึ่งเปนเรื่องของการกันเงินงบประมาณ เพื่อมาจายในป 58 2. ขอแกไขรายละเอียด
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ รายละเอียดตามเอกสารที่แจกใหใหม
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
ประธาน
สําหรับรายงานการประชุมสภาฯ ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการ
ระเบียบวาระที่ 3
ญัตติขออนุมัติกันเงิน กรณีมิไดกอหนี้ผูกพันเพื่อนําไปจายปงบประมาณ พ.ศ.2558
ประธาน
เชิญนายกองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
นายธนภณ กิจกาญจน (นายก อบจ.จันทบุร)ี
เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวั ดจันทบุรี สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
จันทบุรีทุกทาน ตามที่องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี ไดเสนอญัตติตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
ในการขออนุมัติกันเงินกรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน เพื่อนําไปจายในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวน 10 โครงการ
เปนเงิน 152,624,629 บาท (-หนึ่งรอยหาสิบสองลานหกแสนสองหมื่นสี่พันหกรอยยี่สิบเกาบาทถวน-) นั้น
องค การบริ ห ารส วนจั งหวั ด จั นทบุ รี ขออนุ มั ติ กันเงิ น กรณี มิไ ด กอหนี้ ผูก พั นจากงบประมาณรายจ า ยประจํ า ป
พ.ศ. 2557 และบัญชีโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ไมสามารถกอหนี้ผูกพันไดทัน
ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 จํานวน 6 โครงการ รวมเปนเงิน 65,306,629.-บาท (- หกสิบหาลานสามแสน
หกพันหกรอยยี่สิบเกาบาทถวน-) ดังนี้ 1. คาใชจายโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
/เปนคาจาง...
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เปนคาจางเหมารถโมปูน, คาจางเหมาจัดทําปายประชาสัมพันธ, ปายเตือน, คาจางเหมาตีเสนจราจร, คาจัดซื้อ
อุปกรณตางๆ ในการกอสรางถนนคอนกรีต เชน ไมแบบ ฯลฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตั้งไว 3,057,354.- บาท
2. คาใชจายโครงการสรางถนนคอนกรีตภายในสหกรณเคหะสถานบานมั่นคง จังหวัดจันทบุรี เปนคาจางเหมารถโมปูน,
คาจางเหมาจัดทําปายประชาสัมพันธ, ปายเตือน, คาจางเหมาตีเสนจราจร, คาจัดซื้ออุปกรณตางๆ ในการกอสราง
ถนนคอนกรีต เชน ไมแบบ ฯลฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตั้งไว 156,675.- บาท 3. เพื่อจายเปนคาเครื่องถาย
เอกสาร ระบบดิ จิต อล(ขาว-ดํ า) คุ ณลั กษณะพื้ นฐานประกอบดวยความเร็ วที่ กําหนดเป นความเร็วในการถ าย
ไมต่ํากวา 30 แผนตอนาที เปนระบบมัลติฟงสชั่น เปนระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ยอ -ขยายได จํานวน
1 เครื่อง ตั้งไว 120,000.- บาท 4. เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวางระบบผลิตไฟฟาดวย
เซลลแสงอาทิตย (Solar Cells) ภายในศูนยปฏิบัติราชการองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี ตําบลทาชาง
อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ตั้งไว 18,568,600.-บาท 5. เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการกอสราง
ศูนยเครื่องจักรกลองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี ณ ศูนยปฏิบัติราชการองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
ตําบลทาชาง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ตั้งไว 40,000,000.- บาท 6. เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศนภายในศูนยปฏิบัติราชการองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี ตําบลทาชาง อําเภอเมืองจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี พื้นที่ไมนอยกวา 2,460 ตารางเมตร จํานวน 1 แหง ตั้งไว 3,404,000.- บาท ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 5 การกันเงิน ขอ 59 กําหนดวาในกรณีที่มีรายจายหมวดคาครุภัณฑ
ที่ดิน และสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถิ่นไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป ดังนั้น เพื่อใหองคการบริหารสวน
จังหวัดจันทบุรีสามารถดําเนินการตามโครงการดังกลาวไดโดยชอบดวยระเบียบ จึงเรียนมาเพื่อใหสภาองคการ
บริ ห ารส วนจั งหวั ด จั นทบุ รี พิจ ารณาอนุ มัติ ให กันเงิ น จํ านวน 6 โครงการ รวมเปนเงิ น 65,306,629.-บาท
(- หกสิบหาลานสามแสนหกพันหกรอยยี่สิบเกาบาทถวน-) เพื่อนําไปเบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตอไป
สําหรับโครงการที่ 7 - 10 ซึ่งเปนโครงการจากงบประมาณรายจาย เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
องค การบริ ห ารส วนจั ง หวั ด จั น ทบุ รี ขอถอนญั ต ติ ข ออนุ มัติ กั นเงิ นกรณี มิไ ด กอหนี้ ผู กพั น เพื่ อนํ าไปจ ายใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ออกไปกอน เนื่องจากเอกสารประกอบการพิจารณาตามญัตติดังกลาวยังไมครบถวนสมบูรณ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 รวมทั้งที่แกไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 )
พ.ศ. 2554 หมวด 3 ญั ต ติ ข อ 55 การขอถอนญั ต ติ หรื อ คํ า แปรญั ต ติ หรื อ การแก ไ ขข อ ความในญั ต ติ
รางขอบัญญัติซึ่งเปนเหตุใหเปลี่ยนหลักการของรางขอบัญญัติ การขอถอนชื่อจากการเปนผูรับรอง หรือจากการ
เปนผูรวมกันเสนอญัตติ จะกระทําเมื่อใดก็ได เวนแตญัตตินั้นไดจัดเขาระเบียบวาระแลวตองไดรับความยินยอม
จากที่ประชุมสภาทองถิ่น หรือคําแปรญัตติในชั้นคณะกรรมการแปรญัตติตองไดรับความยินยอมจากที่ประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติ ฯลฯ ดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยขางตน องคการ
บริหารสวนจังหวัดจันทบุรี จึงเรียนมาเพื่อขอใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี พิจารณาใหความยินยอม
ในการขอถอนญั ต ติ ข ออนุ มั ติ กั น เงิ น กรณี มิ ไ ด ก อ หนี้ ผู ก พั น เพื่ อ นํ า ไปจ า ยในป ง บประมาณ พ.ศ. 2558
ในสวนของโครงการที่มาจากงบประมาณรายจาย เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตอไป
/ประธาน...
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ประธาน

ตามที่ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรไี ดเสนอญัตติขออนุมัติกันเงิน กรณีมิไดกอหนี้ผูกพัน
จํานวน 10 โครงการ เปนเงิน 152,624,629.-บาท จากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557
และบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 และงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 และนายกองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี ไดแถลงตอสภาฯ ขออนุมัติกันเงิน
จํานวน 6 โครงการ เปนเงิน 65,306,629.-บาท โดยจายจากเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2557 และบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2557 สวนโครงการที่จายจากงบประมาณรายจาย
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 โครงการลําดับที่ 7-10 จํานวน 4 โครงการ ขอถอนญัตติ
เนื่ อ งจากเอกสารประกอบการพิ จ ารณาตามญั ต ติ ดั ง กล า วยั ง ไม ค รบถ ว นสมบู ร ณ มี ส มาชิ ก สภาฯ ท า นใด
จะสอบถามหรื อ ไม ถ า ไม มี ท า นใดสอบถาม ผมจะขอมติ จากที่ ประชุ มสภาฯ ว าจะพิ จารณาอนุ มั ติ ให กั นเงิ น
กรณีมิไดกอหนี้ผูกพันเพื่อนําไปจายปงบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวน 6 โครงการ เปนเงิน 65,306,629.- บาท
(-หกสิ บ ห าล านสามแสนหกพั นหกร อยยี่ สิบ เกาบาทถ วน-) รายละเอี ย ดตามที่ นายกฯ ได แถลงไปแล วหรื อไม
ผูใดเห็นควรอนุมัติ โปรดยกมือ จํานวน 24 เสียง ผูใดเห็นวาไมควรอนุมัติ โปรดยกมือ ไมมีนะครับ
มติที่ประชุม

-อนุ มัติ -

ประธาน

สําหรั บโครงการลําดับที่ 7-10 จํ านวน 4 โครงการ ที่ จายจากเงินงบประมาณรายจ ายเพิ่ มเติ ม
ฉบับที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 นายกองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี ไดขอถอนญัตติออกไปกอนนั้น
ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาฯ วาจะยินยอมใหถอนญัตติดังกลาว หรือไม ผูใดเห็นวาควรยินยอม โปรดยกมือ
จํานวน 24 เสียง ผูใดเห็นวาไมควรยินยอม โปรดยกมือ ไมมีนะครับ
มติที่ประชุม

- ยินยอม -

ระเบียบวาระที่ 4
ประธาน

ญัตติขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557

เชิญนายกองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
นายธนภณ กิจกาญจน (นายก อบจ.จันทบุร)ี
เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
จันทบุรีผูทรงเกียรติทุกทาน ตามที่องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี ไดเสนอญัตติตอสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดจันทบุรีในการขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2557 จํานวน 3 รายการ นั้น เนื่องจากเอกสารประกอบการพิจารณาตามญัตติดังกลาวยังไมครบถวนสมบูรณ
องค การบริห ารส วนจั งหวั ดจันทบุรี จึงขอถอนญัต ติขอแกไ ขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายเพิ่มเติ ม
ฉบับที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 ออกไปกอน ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุม
สภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 รวมทั้งที่แกไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2554 หมวด 3 ญัตติ ขอ 55 การขอถอนญัตติ
/หรือคําแปร...
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หรือคําแปรญัตติ หรือการแกไขขอความในญัตติรางขอ บัญญัติซึ่งเปนเหตุใหเปลี่ยนหลักการของรางขอบัญญัติ
การขอถอนชื่อจากการเปนผูรับรอง หรือจากการเปนผูรวมกันเสนอญัตติ จะกระทํา เมื่อใดก็ได เวนแตญัตตินั้น
ไดจัดเขาระเบียบวาระแลวตองไดรับความยินยอมจากที่ประชุมสภาทองถิ่น หรือคําแปรญัตติ ในชั้นคณะกรรมการ
แปรญัตติตองไดรับความยินยอมจากที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ฯลฯ ดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติเปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยขางตน องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรีจึงเรียนมาเพื่อขอใหสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดจันทบุรี พิจารณาใหความยินยอมในการขอถอนญัตติการขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 ตอไป
ประธาน

ตามที่ทานนายกฯ ไดแถลงขอถอนญัตติการแกไขเปลี่ยนแปลง คําชี้แจงงบประมาณรายจายเพิ่มเติม
ฉบับที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 รายละเอียดตามที่ทานนายกฯ ไดเสนอไปแลวนั้น ผมจะขอมติจาก
ที่ประชุมสภาฯ วาจะยินยอมใหถอนญัตติหรือไม ผูใดเห็นวาควรยินยอม โปรดยกมือ จํานวน 24 เสียง ผูใดเห็นวา
ไมควรยินยอม โปรดยกมือ ไมมีนะครับ
มติที่ประชุม
- ยินยอม –
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องอืน่ ๆ
ประธาน

มีสมาชิกสภาฯ ทานใดเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม ถาไมมี ผมขอแจงเรื่องนัดประชุมสภาฯ อีกครั้ง
ในวันพรุงนี้ วันอังคารที่ 30 กันยายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมแหงนี้ และหลังจากเลิกประชุมขอ
นั ด คณะกรรมการประชาสั ม พั นธ ป ระชุ มต อ ที่ ห องประชุ ม ไพลิ นครั บ ก็ ต องขอขอบคุ ณ ท านนายกฯ และคณะ
ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ทุกทาน ที่ไดเขารวมการประชุมสภาฯ ขอปดประชุม ขอบคุณครับ
เลิกประชุมเวลา 11.30 น.
(ลงชื่อ) นางสาวสาธินี คฤหบดี ผูจดรายงานการประชุม
(นางสาวสาธินี คฤหบดี)
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
ระเบียบวาระที่ 6
ญัตติขออนุมัติจายขาดเงินสะสมขององคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี
การพัฒนาทองถิ่น อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
ระเบียบวาระ
ที่ 8

-ไมมีเรื่องอื่นๆ-ไม
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