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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปีพุทธศักราช 2557
วันที่ 29 ธันวาคม 2557 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องบุษราคัม สํานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
----------------------------------------ผู้มาประชุม
1. นายพงศ์ศักดิ์ หลิวทวีสีประกาย
2. นายทรงยศ เสือสกุล
3. นายสมปอง โสมภีร์
4. นายบุรี นิยมวานิช
5. นายวีรภัทร์ กีรติโภฌานันท์
6. นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์
7. นายวรลักษณ์ เวชมณี
8. นายเมธา จึงสกุลวัฒนา
9. นายคัมภีร์ ชื่นบาน
10. นายอิทธิภณ เติมแต้ม
11. นายกนก เติมธนสาร
12. นายบุญเลิศ ปราศราคิน
13. นายดนัย โชติวัชรานุรักษ์
14. นายบุญล้อม เกียรติประวัติงาม
15. นายทองแท้ บํารุงกิจ
16. นายทินกร เลื่อมสําราญ
17. นางนันทวรรณ ตั้งเกียรติ
18. นายพิพัฒน์ อินทร์เทศราช
19. ร.อ.หญิง สมจิต จึงตระกูล
20. นายสมยศ ศรีทองคํา
21. นายพิสิษฐ์ เจนจัดการ
22. นายศรชัย กะจะวงษ์
23. นายเดชา แก้วมีกฤชญเดช
24. นายณภัทร พรเจีย
25. นายณรงค์ ฐานธรรม
26. นางสาวสาธินี คฤหบดี
ลาประชุม
1. ว่าที่ ร.ต.ธีรพงษ์ คํารอด
2. นายบุญญฤทธิ์ แก้วทอง

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
ส.อบจ.จันทบุรี เขต 1 อ.เมืองจันทบุรี
ส.อบจ.จันทบุรี เขต 2 อ.เมืองจันทบุรี
ส.อบจ.จันทบุรี เขต 4 อ.เมืองจันทบุรี
ส.อบจ.จันทบุรี เขต 5 อ.เมืองจันทบุรี
ส.อบจ.จันทบุรี เขต 7 อ.เมืองจันทบุรี
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 2 อ.สอยดาว
ส.อบจ.จันทบุรี เขต 4 อ.สอยดาว
ส.อบจ.จันทบุรี เขต 1 อ.นายายอาม
ส.อบจ.จันทบุรี เขต 2 อ.นายายอาม
ส.อบจ.จันทบุรี เขต 1 อ.แก่งหางแมว
ส.อบจ.จันทบุรี เขต 2 อ.แก่งหางแมว
ส.อบจ.จันทบุรี เขต 1 อ.เขาคิชฌกูฏ
ส.อบจ.จันทบุรี เขต 2 อ.เขาคิชฌกูฏ
ผู้อํานวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
ส.อบจ.จันทบุรี เขต 3 อ.เมืองจันทบุรี
ส.อบจ.จันทบุรี เขต 3 อ.สอยดาว
/ขาดประชุม...
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ขาดประชุม
1. นายบุญเกื้อ บุญหยง
2. นายเศรษฐพัฒน์ จรรยา

ส.อบจ.จันทบุรี เขต 1 อ.ท่าใหม่
ส.อบจ.จันทบุรี เขต 1 อ.สอยดาว

คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีที่เข้าร่วมประชุม
1. นายธนภณ กิจกาญจน์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
2. นายประพันธ์ จึงสกุลวัฒนา
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี คนที่ 1
3. นายสุรพงษ์ สุวรรณหิตาธร
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี คนที่ 2
4. นายอุลิศ สุจิระสกุล
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
5. นายเกียรติศักดิ์ พูนเพิ่ม
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
6. นายกิตติ กันทรวิชัยวัฒน์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
7. นายคมจักร ถาวรวิริยะนันท์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
8. นายอํานาจ ช่วงฉ่ํา
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
9. นางสุมาลี รัตนจริยา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
10. นางสาวไพรัตน์ เพ็ชรมณี
หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
11. นางสาวสาธินี คฤหบดี
ผู้อํานวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
12. นายภูวนาถ บํารุงพันธุ์
ผู้อํานวยการกองแผนและงบประมาณ
13. นางขนิษฐา สัสดีพันธ์
ผู้อํานวยการกองช่าง
14. นางวันดี สําเนียงล้ํา
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการกองคลัง
15. นางสาวกรุณา วิไลสมสกุล
แทนผู้อํานวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
16. นายปฏิสนธิ์ เดชศรี
รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
17. นายศุภวัฒน์ จัตุรัส
รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์
18. นางนิตย์รดี ใจอาษา
รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
19. นางสาวสุกัญญา อินทาภรณ์
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
20. นางสาวสุรีวรรณ โพธิเจริญ
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
21. นางสาวนฤมล พร้อมพงศทร
รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
22. นางอัญชลี ขจรชีพ
รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
23. นางสาวมณิษา งามฉวี
รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายบัญชี
24. นางสาวครินยา เติมแต้ม
แทนหัวหน้าฝ่ายการเงิน
25. นายไพฑูรย์ จันทนสิน
รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม
26. นายวรเศรษฐ์ อาริยวัฒนศรี
รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล
27. จ.อ.สงวนศักดิ์ จิตต์สงวน
รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมและนันทนาการ
28. นางสาวชาลินี พรตเจริญ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7ว
29. นายเทพนคร ราชสินธ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4
30. นางนวลจันทร์ วิเชียรสมสกุล
เจ้าพนักงานธุรการ 6ว
31. พ.อ.อ.เศกสิทธิ์ ประชุมกุล
นายช่างไฟฟ้า 4
32. นายอนันต์ สัจธรรม
นายช่างไฟฟ้า 3
33. นายฑีฆายุ สนอยู่
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
/34. นายธีรวุฒิ...
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34. นายธีรวุฒิ ทัศนานัยน์
35. นายชัยกร ลับเหลี่ยม
36. นายพีระชัย ไชยประสูติ
37. นางสาวอรทัย คาดพันโน
38. นางสาวนันทา เขียวมรกต
39. นางสาววรรณรัตน์ วิริยาภรณ์
40. นายกิตติ นามดัง

ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ข้าราชการส่วนภูมิภาค ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ
2. นายพีรณัฐ รัตนวโรภาส
3. นายสุชีพ พันธุ์จันทร์
4. พ.ต.อ.หงษ์ มัชฌิมา
5. พ.ต.อ.สมโชค ตาผล
6. นางณัทปภา ปาละสิงห์
7. นางศิริขวัญ สุขศิริ
8. นางศิริพร เสมราช
9. นางสาวสุรีย์ คุ้มทิม
10. นางเกษร ยอดทองเลิศ
11. นางวรางคณา ชาญศิริวัฒน์
12. นางจุฑามาศ จันทรสร
13. นายธวัชชัย พูลสมบัติ
14. นายสุชาติ จันทร์เหลือง
15. นายธนิต จันทร์ประทีป
16. นายสมชาย บัวเกตุ
17. นายธเนตร พารา
18. นางสาวเยาวนีย์ สุทธิพงศ์
19. นางพนมพร ศรีชุมพล
20. นายสมบูรณ์ สุทธิฤาชัย
21. นางสาวพิมณฐอร วังศิริทวี
22. นายเศรษฐา เสนะวงศ์
23. นายจเร ชุมเปีย

รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
แทนปลัดจังหวัด
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดจันทบุรี
รองผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดจันทบุรี
รองผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดจันทบุรี
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี
แทนหัวหน้าฝ่ายอํานวยการ
แทนหัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี
คลังจังหวัดจันทบุรี
แทนสรรพากรพื้นที่จันทบุรี
สรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี
ธนารักษ์พื้นที่จังหวัดจันทบุรี
แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
แทนเกษตรจังหวัดจันทบุรี
สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
แทนปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี
แทนปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี
ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี
แทนผู้อํานวยการแขวงการทางจังหวัดจันทบุรี
แทนการค้าภายในจังหวัดจันทบุรี
จัดหางานจังหวัดจันทบุรี
แทนผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต1
แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

สื่อมวลชนจังหวัดจันทบุรี
1. นายวิจิตร ภักนิกร
2. นายจํานง พึ่งพงษ์
3. นางสาวจันทนา อ้นคํา

นักสื่อสารมวลชนชํานาญการ
ผู้ประกาศข่าวและรายงานข่าว
ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี
/4. นายวสันต์...
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4. นายวสันต์ ปุผาเต
5. นายสมบูรณ์ แจ้งกูล
6. นางพิมลพรรณ มณีวรรณ
7. นายพิธาน ถินถนอม
8. นายณัฐวัฒน์ นาน่องโกรน
9. นายภวนนท์ ผลอเนก
10.นายศิวบุตร สะมะโน
11. นางสาวธัญญลักษณ์ ปรางจันทร์
12. นายเรวัตตะ ชาติ
13. นายพีระชัย ไชยประสูติ
14. นายพลวิทย์ สวัสดิกาญจน์
15. นายกฤษตินันท์ อัตถาหาญ

พนักงานขับรถ
นายช่างไฟฟ้า
หัวหน้าฝ่ายข่าว CTV
ผู้สื่อข่าว CTV
ผู้สื่อข่าว CTV
ผู้สื่อข่าว CTV
ผู้สื่อข่าว CTV
ผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี
ผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี
ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์
บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ CTV NEWS
ผู้สื่อข่าว CTV NEWS

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
นายพงศ์ ศักดิ์ หลิวทวีสี ประกาย ประธานสภาองค์ การบริ หารส่วนจังหวัดจันทบุรี ทําหน้าที่
ประธานในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
นางสาวสาธินี คฤหบดี (เลขานุการสภา อบจ.จันทบุรี)
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดจันทบุรีและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ทุกท่าน
ขณะนี้เวลา 09.30 น. ได้ตรวจนับรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ผู้ที่ได้ลงลายมือชื่อและ
ผู้ที่นั่งอยู่ในที่ประชุมแห่งนี้ จํานวน 25 คน เกินกว่ากึ่งหนึ่งครบเป็นองค์ประชุม ลําดับต่อไป ขอเรียนเชิญ
ท่านพงศ์ศักดิ์ หลิวทวีสีประกาย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยค่ะ
ประธาน
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
นางสาวสาธินี คฤหบดี (เลขานุการสภา อบจ.จันทบุรี)
ประกาศสภาองค์ การบริ หารส่ วนจั งหวั ดจั นทบุ รี เรื่ อง เรี ยกประชุ มสภาองค์ การบริ หารส่ วน
จังหวัดจันทบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปีพุทธศักราช 2557 ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
มีข้อราชการจํ าเป็นเร่ งด่ วนที่จะต้ องเรียกประชุมสภาองค์ การบริหารส่วนจังหวั ดจั นทบุรี สมัยวิสามั ญ สมั ยที่ 3
ประจําปีพุทธศักราช 2557 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 ข้อ 29 (3) กําหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นต้องเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเสนอต่อสภาฯ
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ.2540 แก้ ไขเพิ่ มเติ มถึ ง (ฉบั บที่ 4) พ.ศ.2552 จึ งเรี ยกประชุ มสภาองค์ การบริ หารส่ วนจั งหวั ดจั นทบุ รี
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปีพุทธศักราช 2557 มีกําหนดระยะเวลา 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 294ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป
จึ งประกาศให้ ทราบโดยทั่ วกั น ประกาศ ณ วั นที่ 22 ธั นวาคม พ.ศ.2557 ลงชื่ อนายพงศ์ ศั กดิ์ หลิ วทวี สี ประกาย
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

/ประธาน...
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ประธาน
เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พร้อมคณะผู้บริหารทุกท่านสมาชิกสภาฯ
ผู้ท รงเกีย รติทุกท่า น หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และสื่อมวลชนทุกท่าน
ที่มาร่วมประชุม การประชุมสภาฯ ในวันนี้เป็นการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปีพุทธศักราช 2557
ซึ่งมีข้อราชการที่ต้องพิจารณาทั้งหมด 8 วาระ
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน
.
เรื่อง นายวีรภัทร์ กีรติโภฌานันท์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี คนที่ 1
และนายณภั ทร พรเจี ย รองประธานสภาองค์ การบริ หารส่ ว นจั งหวั ดจั น ทบุ รี คนที่ 2 ได้ขอลาออกจาก
ตําแหน่งรองประธานสภาฯ ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป ซึ่งจะมีการเลือกตั้งใหม่ในวาระที่ 3
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปีพุทธศักราช 2557
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557
ประธาน
เชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
นายดนัย โชติวัชรานุรักษ์ (เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม)
.
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
หั ว หน้ า ส่ ว นราชการจั ง หวั ด จั น ทบุ รี หั ว หน้ า ส่ ว นราชการในสั ง กั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด จั น ทบุ รี
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายดนัย โชติวัชรานุรักษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เขต
1 อํ า เภอมะขาม ด้ ว ยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุ ม ประกอบด้ ว ยคณะกรรมการ ดั ง นี้
1.นายอิ ท ธิ ภ ณ เติ ม แต้ ม ส.อบจ.จั น ทบุ รี เขต 1 อํ า เภอขลุ ง ประธานกรรมการ 2.นายสมปอง โสมภี ร์
ส.อบจ.จั น ทบุ รี เขต 2 อํ าเภอเมื องจั นทบุ รี กรรมการ 3.นายวี รภั ทร์ กี รติ โภฌานั นท์ ส.อบจ.จั นทบุ รี เขต 5
อําเภอเมืองจันทบุรี กรรมการ 4.นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ ส.อบจ.จันทบุรี เขต 7 อําเภอเมืองจันทบุรี กรรมการ
5.นายทิ น กร เลื่ อ มสํ า ราญ ส.อบจ.จั นทบุ รี เขต 2 อํ าเภอแหลมสิ งห์ กรรมการ 6.นายบุ ญญฤทธิ์ แก้ วทอง
ส.อบจ.จั น ทบุ รี เขต 3 อํ าเภอสอยดาว กรรมการ 7.นายดนั ย โชติ วั ช รานุ รั ก ษ์ ส.อบจ.จั น ทบุ รี เขต 1
อําเภอมะขาม กรรมการ/เลขานุการ ได้ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557
ได้ ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์ การบริ หารส่ว นจั งหวั ดจั น ทบุ รี สมั ย วิส ามัญ สมัย ที่ 2 ประจํ า ปี
พุทธศักราช 2557 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 โดยในส่วนของคณะกรรมการได้มีการพิจารณาตรวจสอบความ
ถูกต้องของถ้อยคํา และตัวอักษร และได้มีการแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงนําเรียนให้
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวต่อไป ขอบคุณครับ
ประธาน
มีผู้ใดจะแก้ไขหรือเพิ่มเติมตรงไหนหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุมผู้ใดเห็นว่าควร
รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปีพุทธศักราช 2557 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557
โปรดยกมือ จํานวน 24 เสียง ผู้ใดเห็นว่าไม่ควรรับรองโปรดยกมือ ไม่มีนะครับ ต่อไประเบียบวาระที่ 3
/มติที่ประชุม...
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มติที่ประชุม

- รับรอง –

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง การเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
- รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี คนที่ 1
- รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี คนที่ 2

ประธาน
เนื่องจาก นายวีรภัทร์ กีรติโภฌานันท์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
คนที่ 1 และนายณภัทร พรเจีย รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี คนที่ 2 ได้ขอลาออก
จากตําแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี มีผลตั้งแต่
วันที่ 22 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 15 กําหนดว่าเมื่อประธานสภาท้องถิ่น รองประธาน
สภาท้องถิ่น หรือเลขานุ การสภาท้องถิ่น พ้น จากตําแหน่ งก่อนครบอายุของสภาท้องถิ่น ให้ส ภาท้ องถิ่นเลือก
ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น แล้วแต่กรณีแทนตําแหน่งที่ว่าง ดังนี้
(1) กรณีประธานสภาท้องถิ่น หรือรองประธานสภาท้องถิ่นให้สภาท้องถิ่นเลือกประธานสภาท้องถิ่นหรือรอง
ประธานสภาท้องถิ่นแทนตําแหน่งที่ว่างภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตําแหน่งว่างลง เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอผู้สมควร
ได้รับเลือกให้ดํารงตําแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี คนที่ 1 พร้อมผู้รับรอง 2 คน
นายดนัย โชติวัชรานุรักษ์ (สมาชิกสภา อบจ.จันทบุรี เขต 1 อําเภอมะขาม)
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
หั วหน้ าส่ วนราชการจั งหวั ดจั นทบุ รี และในสั งกั ดองค์ การบริ หารส่ วนจั งหวั ดจั นทบุ รี และผู้ เข้ าร่ วมประชุ มทุ กท่ าน
กระผมนายดนั ย โชติ วั ชรานุ รั กษ์ สมาชิ กสภาองค์ การบริ หารส่ วนจั งหวั ดจั นทบุ รี เขต 1 อํ าเภอมะขาม
ขอเสนอ นายพิสิษฐ์ เจนจัดการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เขต 2 อําเภอนายายอาม
เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี คนที่ 1
ผู้รับรอง
1.นายสมยศ ศรีทองคํา ส.อบจ.จันทบุรี เขต 1 อําเภอนายายอาม.
2.นายบุญล้อม เกียรติประวัติงาม ส.อบจ.จันทบุรี เขต 2 อําเภอมะขาม
ประธาน
มี ส มาชิ กสภาฯ ท่ า นใดจะเสนอผู้ ส มควรได้ รั บ เลื อ กให้ ดํ า รงตํ า แหน่ งรองประธานสภา
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด จั น ทบุ รี คนที่ 1 อี ก หรื อ ไม่ ถ้ าไม่ มีส มาชิ กสภาฯ เสนอเป็ น อย่ า งอื่ น ก็ ถือ ว่ า
นายพิ สิ ษ ฐ์ เจนจั ด การ สมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด จั น ทบุ รี เขต 2 อํ า เภอนายายอาม
ได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี คนที่ 1 (แทนตําแหน่งที่ว่าง)
มติที่ประชุม

-เลื อกนายพิสิษฐ์ เจนจัดการ สมาชิ กสภาองค์ก ารบริ หารส่วนจั งหวั ดจัน ทบุรี เขต 2
อําเภอนายายอาม เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี คนที่ 1-

ประธาน
ต่อไปเป็นการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี คนที่ 2 เชิญสมาชิกสภาฯ
เสนอผู้ ส มควรได้ รั บ เลื อ กให้ ดํ า รงตํ า แหน่ งรองประธานสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด จั น ทบุ รี คนที่ 2
พร้อมผู้รับรอง 2 คน
/นายณรงค์...
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นายณรงค์ ฐานธรรม (สมาชิกสภา อบจ.จันทบุรี เขต 2 อําเภอเขาคิชฌกูฎ)
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี คณะผู้บริหาร ข้าราชการในสังกัดจังหวัดจันทบุรี ข้าราชการใน
สั งกั ดองค์ การบริ หารส่ วนจั งหวั ดจั นทบุ รี และผู้ เข้ าร่ วมประชุ มทุ กท่ าน กระผมนาย นาย ณรงค์ ฐานธรรม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เขต 2 อําเภอเขาคิชฌกูฎ ขอเสนอ นายบุรี นิยมวานิช
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เขต 4 อําเภอเมืองจันทบุรี เป็นรองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี คนที่ 2
ผู้รับรอง
1.นายทรงยศ เสือสกุล ส.อบจ.จันทบุรี เขต 1 อําเภอเมืองจันทบุรี
2.นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ ส.อบจ.จันทบุรี เขต 7 อําเภอเมืองจันทบุรี
ประธาน
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอผู้สมควรได้รับเลือกให้ดํารงตําแหน่งรองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีคนที่ 2 อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ เสนอเป็นอย่างอื่น ก็ถือว่า นายบุรี นิยมวานิช
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เขต 4 อําเภอเมืองจันทบุรี ได้รับเลือกเป็นรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี คนที่ 2 (แทนตําแหน่งที่ว่าง) ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4
มติที่ประชุม

-เลื อกนายบุรี นิ ยมวานิ ช สมาชิ กสภาองค์ การบริ หารส่วนจั งหวัดจัน ทบุรี เขต 4
อําเภอเมืองจันทบุรี เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี คนที่ 2ระเบียบวาระที่ 4
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ประธาน
เชิญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
นายธนภณ กิจกาญจน์ (นายก อบจ.จันทบุรี)
กราบเรี ยนท่ านประธานสภาองค์ การบริหารส่วนจังหวัดจั นทบุ รี ที่เคารพ ท่านกล้าณรงค์ พงษ์เจริ ญ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน
ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2546 มาตรา 35/4
วรรคห้า กําหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้
แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นประจําทุกปี วรรคหก คําแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และรายงานผลแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วย
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านเป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า ว จึ ง ขอรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
ดั ง นี้ ที่ แ ถลงนโยบายต่ อ สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด จั น ทบุ รี เมื่ อ วั น ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
โดยกําหนดนโยบายที่จะบริหารราชการ 4 ปี ประกอบด้วย 1. นโยบายด้านสังคม 2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
3. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้ดําเนินกิจกรรม/โครงการ เพื่อให้นโยบายดังกล่าว
ประสบผลสําเร็จตามเป้าหมายทั้ง 3 ด้านรวมทั้งสิ้น 58 โครงการ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 333,131,670 บาท
(สามร้อยสามสิบสามล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) โดยแบ่งเป็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมให้เข้มแข็ง จํานวน 30 โครงการ งบประมาณ 85,848,246 บาท
/(แปดสิบห้าล้าน...
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(แปดสิบห้าล้านแปดแสนสี่หมื่นแปดพันสองร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน) 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
จํานวน 14 โครงการ งบประมาณ 169,968,035 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบเก้าล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันสามสิบห้าบาทถ้วน)
3. ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน 4 โครงการ งบประมาณ 12,590,000 บาท
(สิบสองล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) 4. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
จํานวน 10 โครงการ งบประมาณ 64,725,389 บาท (หกสิบสี่ล้านเจ็ดแสนสองหมื่นห้าพันสามร้อยแปดสิบ
เก้าบาทถ้วน) องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้ดําเนินงานพัฒนาตามนโยบายด้านต่างๆจนมาบรรจบครบรอบปีอีกครั้งหนึ่ง
ถือได้ ว่าได้ ดํ าเนิน พ้น ภารกิจ อัน สํา คั ญในการพัฒ นาท้ องถิ่น อย่า งเป็น รูป ธรรม อาทิ การพั ฒนาโครงสร้ า ง
พื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน แก้ไขปัญหาภัยแล้ง สนับสนุนการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตทาง
การเกษตร การส่งเสริมอาชีพโดยยึด หลั กปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพี ยง ยกระดั บการศึกษาให้มีคุณภาพ
มาตรฐานการบริหารจัดการภายในชุมชน ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามสอดรับหลักการ
บริ ห ารงานราชการด้ ว ยการมี จิ ต สํ านึ กรั บ ผิ ดชอบต่ อสังคม ยึด มั่ น ในความถู กต้องดี งามมี ความเสมอภาค
ซื่อสัตย์ สุจริตรวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมเสนอแนวคิด ร่วมตัดสินใจในการพัฒนาท้องถิ่น
ซึ่งถือเป็นหัวใจของการบริหารงานรวมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรและงบประมาณให้ใช้จ่ายอย่างประหยัด
คุ้มค่า เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการและประชาชน สอดรับกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนการบริหารงาน
แบบโปร่ ง ใสเปิ ด เผยข้ อ มู ล ข่ า วสารทุ ก ๆ ด้ า นที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ ประชาชนและสามารถมี ส่ ว นร่ ว มใน
การตรวจสอบความถูกต้องในทุกกระบวนการและ ลําดับต่อไปขอเชิญทุกท่านได้ร่วมชม วีดีทัศรายงานผล
การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2557 ขอเรียนเชิญครับ (วีดีทัศน์)
กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับนี่เป็น
ส่ ว นหนึ่ ง ของการปฏิ บั ติ ง านในรอบปี ที่ ผ่ า นมา แต่ สิ่ ง ที่ สํ า คั ญ คื อ ว่ า องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด จั น ทบุ รี
ได้รับความกรุณาจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ท่านสามารถ ลอยฟ้า ในฐานะที่ท่านเป็นผู้กํากับตาม พ.ร.บ.
การกระจายอํานาจ ที่ดูแลองค์การบริหารส่วนจังหวัดดังนั้นงานต่างๆ ที่สามารถลุล่วงและเป็นไปอย่างรวดเร็ว
ก็ ไ ด้ รั บ ความกรุ ณ าจากท่ า นผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ท่ า นสามารถ ลอยฟ้ า เป็ น อย่ า งดี น อกเหนื อ จากนั้ น
ยังมีส่วนราชการอื่นๆ ที่ได้ให้ความสําคัญเกี่ยวกับในเรื่องของการพัฒนา กราบเรียนว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เป็ น เพี ย งส่ ว นๆ หนึ่ งของจั งหวั ด จั น ทบุ รี การดํ า เนิ น งานการทํ า กิ จ กรรมการพั ฒ นาหรื อในด้ า นอื่ น ๆ นั้ น
จะไม่ประสบความสําเร็จ ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องชาวจังหวัดจันทบุรี
เพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญคือองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีความมุ่งมั่นที่อยากจะเห็นในเรื่องของการพัฒนาจังหวัดจันทบุรี
ให้เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมาก็ยังมีโครงการต่างๆที่ยังค้างคาอยู่อีก
จํานวนหลายโครงการ แต่ถึงอย่างไร ถึงแม้จะมีในเรื่องของการปฏิรูปประเทศคําสั่งต่างๆ ที่จะดําเนินการผ่านทาง
จังหวัด ก็ได้รับความกรุณาจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ท่านสามารถ ลอยฟ้า เป็นอย่างดี ก็จะทําให้
การปฏิบัติหรือการพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นไปได้อย่างรวดเร็วสิ่งต่างๆ เหล่านี้ก็คือแนวทางที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ที่จะต้องประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อก่อให้เกิดความสําเร็จใน
เรื่องของงานพัฒนาในด้านต่างๆ ปัญหาต่างๆ นั้นยังรอการแก้ไข หรือปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในภายภาคหน้า
ซึ่งเราทุกคนนั้นไม่สามารถที่จะคาดการณ์ หรือกําหนดขึ้นได้ แต่ถึงอย่างไร ถ้าองค์กรทุกองค์กรในจังหวัดจันทบุรี
รวมถึงพี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือ เชื่อมั่นว่าปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆ ที่จะเป็นตัวถ่วงที่จะทําให้จังหวัดจันทบุรีนั้น
มี ก ารพั ฒ นาล่ า ช้ า ก็ จ ะสะดวกและรวดเร็ ว ขึ้ น เช่ น เดี ย วกั น องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด จั น ทบุ รี
ก็เรียนยืนยันว่าถึงแม้ว่าจะมีงบประมาณไม่มากแต่ว่าในเรื่องของการตอบสนองต่อพื้นที่ ตอบสนองต่อองค์กรต่างๆ
มั่นใจว่าสิ่งต่างๆ เหล่านั้นคงจะได้รับการสนับสนุน การพัฒนาร่วมกันอย่างเป็นระบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
จันทบุรี ได้ตระหนักถึงว่าเงินทุกบาททุกสตางค์นั้น เป็นภาษีของพี่น้องประชาชน ในขณะนี้นโยบายของ
/จังหวัดจันทบุรี...
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จังหวัดจันทบุรีโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ท่านสามารถ ลอยฟ้า นั้นได้กําหนดให้จันทบุรีเป็นเมืองแห่ง
ความสุข สุขทุกวันที่จันทบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่จะขับเคลื่อนให้การดําเนินงาน หรือ
นโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสัมฤทธิ์ผลเช่นเดียวกัน ก็กราบเรียนท่านประธานสภาไปยังท่านสมาชิกนั้นเป็น
เพียงส่วนหนึ่งแต่ว่าในเรื่องของการพัฒนานั้น ก็คงจะไม่สามารถที่จะหยุดยั้งได้ เพราะองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จั นทบุ รี ได้ รั บความกรุ ณาจากสภาแห่ งนี้ เป็ นอย่ างดี ในเรื่ องของแนวทางการแก้ ไขปั ญหา ก็ ต้ องกราบขอบคุ ณท่ า น
ประธานสภาฯ ไปยังท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ในรอบระยะเวลา 1 ปี ที่ได้ให้ความร่วมมือกับทางฝ่ายบริหาร
เพื่อก่อให้เกิดในเรื่องของการพัฒนาร่วมกัน ขอบคุณครับ
ประธาน
ท่ านนายกฯ ได้ รายงานผลการปฏิ บั ติ งานขององค์ การบริ หารส่ วนจั งหวั ดจั นทบุ รี ป ระจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.2557 ให้ ส ภาฯได้ รั บ ทราบพร้ อ มชมวี ดี ทัศน์ ไปแล้ ว มี ส มาชิ กสภาฯท่ า นใดจะสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญครับ ถ้าไม่มีขอเข้าระเบียบวาระที่ 5
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2557-2559) องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2557

ประธาน
เชิญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
นายธนภณ กิจกาญจน์ (นายก อบจ.จันทบุรี)
กราบเรี ย นท่ า นประธานสภาฯ และสมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด จั น ทบุ รี
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 29 (3)
กํ า ห นดใ ห้ ผู้ บ ริ ห ารท้ องถิ่ นเ ส นอ ผ ล ก าร ติ ด ต ามแ ล ะ ประ เมิ น ผ ล แผ น พั ฒ น าต่ อส ภ าท้ อ งถิ่ น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
จะได้ เ สนอรายงานผลการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาสามปี องค์ การบริ ห ารส่ ว นจั งหวั ด จั น ทบุ รี
พ.ศ. 2557- 2559 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ดังต่อไปนี้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีมีโครงการตามแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2557
และแผนพั ฒนาสามปี เพิ่ มเติ มฉบั บที่ 1 รวมทั้ งสิ้ น 113 โครงการ ซึ่ งได้ นํ ามาจั ดทํ าเป็ นงบประมาณรายจ่ าย
ประจํ าปี จํ า นวน 49 โครงการ งบประมาณที ่ตั้ง ไว้ใ นข้อ บัญ ญัติ ฯ/โอนเพิ ่ม /โอนลด เป็น เงิน ทั ้ง สิ ้น
333,131,670 บาท และได้ดําเนินการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 เป็นเงินทั้งสิ้น
177,469,959.07 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.27 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ ฯ/โอนเพิ่ม/โอนลด
จําแนกได้ตามรายยุทธศาสตร์ดังนี้ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมให้เข้มแข็ง จํานวนโครงการที่ได้รับ
อนุมัติงบประมาณตามข้อบัญญัติ ฯ/โอนเพิ่ม/โอนลด จํานวน 27 โครงการงบประมาณ 85,848,246 บาท
มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 84,153,221.37 บาท คิด เป็น ร้อยละ 98.03 ของงบประมาณที่ได้รับ
การอนุมัติ และไม่ไ ด้ดํา เนิน โครงการ เนื่อ งจากโอนเงิน งบประมาณไปดํา เนิน โครงการที่มีค วามจํา เป็น
เร่งด่วนกว่า จํานวน 5 โครงการ มีผลการประเมินในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 73.55 และมีผลการประเมิน
ด้านความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง คิดเป็นร้อยละ 61.84 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
จํานวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามข้อบัญญัติ ฯ/โอนเพิ่ม/โอนลด จํานวน 9 โครงการ งบประมาณ
/169,968,035 บาท…
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169,968,035 บาท มี การเบิ กจ่ า ยงบประมาณแล้ ว 78,693,062.22 บาท คิ ดเป็ นร้ อยละ 46.30
ของงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ มีผลการประเมินในภาพรวม คิด เป็น ร้อยละ 70.90 และมีผ ลการประเมิน
ด้า นความพึงพอใจของผู้มีส่ว นเกี่ย วข้อง คิด เป็น ร้อยละ 69.49 3.ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้ อม จํ านวนโครงการที่ ได้ รั บอนุ มั ติ งบประมาณตามข้ อบั ญญั ติ ฯ/โอนเพิ่ ม/โอนลด จํ านวน 3 โครงการ
งบประมาณ 12,590,000 บาท มี การเบิ กจ่ ายงบประมาณแล้ ว 11,968,340 บาท คิ ด เป็ นร้ อยละ 95.06
ของงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ มีผลการประเมินในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 63.95 และมีผ ลการประเมิน
ด้า นความพึง พอใจของผู้ มีส่ วนเกี่ย วข้อง คิ ด เป็ น ร้อยละ 54.03 4. ยุ ทธศาสตร์ การจัด การและส่ งเสริ ม
การมีส่วนร่วมของประชาชน จํานวนโครงการที่ได้รับ อนุมัติงบประมาณตามข้อบัญ ญัติ ฯ/โอนเพิ่ม/โอนลด
จํานวน 10 โครงการ งบประมาณ 64,725,389 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 2,655,335.48 บาท
คิดเป็นร้อยละ 4.10 ของงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติและไม่ได้ดําเนินโครงการ เนื่องจากโอนเงินงบประมาณ
ไปดําเนินโครงการที่มีความจําเป็นเร่งด่วนกว่า จํานวน 2 โครงการ มีผลการประเมินในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ
65.71 และมี ผลการประเมิน ด้า นความพึง พอใจของผู ้ม ีส ่ว นเกี ่ย วข้อ ง คิด เป็น ร้อ ยละ 99.79 ทั ้ง นี้
จากการดําเนินการติดตามและประเมินผล โดยระบบการประเมินผลด้วยตนเอง (SAR) พบว่าองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดจันทบุรีมีคะแนนผลการดําเนินงานในภาพรวมทั้งองค์กรเท่ากับ 3.58 คะแนน จากคะแนนเต็ม
5 คะแนน คิ ด เป็ น ร้ อยละ 71.61 และมี ผ ลการประเมิ น ความพึ งพอใจของผู้ มีส่ ว นเกี่ ย วข้ องในภาพรวม
ทั้งองค์กรเท่ากับ 3.28 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 65.64 รายละเอียดปรากฏตาม
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559) องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
ประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ เ สนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด จั น ทบุ รี ในครั้ ง นี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ประธาน
ท่ านนายกฯ ได้ รายงานผลการติ ดตามและประเมิ นผลการดํ าเนิ นงานตามแผนพั ฒนาสามปี
(พ.ศ.2557-2559) องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ให้สภาฯ ได้รับทราบแล้ว
มีท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเชิญครับถ้าไม่มีขอเข้าสู้ระเบียบวาระที่ 6
ระเบียบวาระที่ 6
ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
ประธาน
เชิญนายกองค์ การบริ หารส่ วนจังหวั ดจัน ทบุรี
นายธนภณ กิจกาญจน์ (นายก อบจ.จันทบุรี)
กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่ว นจั งหวั ด จั น ทบุ รี ทุกท่ า น ตามที่ ป ระชุ มสภาองค์ การบริ ห ารส่ ว นจั งหวั ด จั น ทบุ รี สมั ย วิ ส ามั ญ สมั ย ที่ 2
ประจําปีพุทธศักราช 2557 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 และสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
ได้มีมติอนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เพื่อนําไปดําเนินการแก้ไขปัญหาและ
บรรเทาความเดื อ ดร้ อ นให้ แ ก่ ร าษฎรในเขตพื้ น ที่ จั ง หวั ด จั น ทบุ รี ดั ง นี้ 1.โครงการก่ อ สร้ า งถนนลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสําโรง-เขาถ้ําสาริกา (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 6 ตําบลทรายขาว อําเภอสอยดาว เชื่อมหมู่ที่ 9
ตําบลทับไทร อําเภอโป่งน้ําร้อน จังหวัดจันทบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร
ยาว 1+450 กิโลเมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 10,150 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดจันทบุรี) เป็นเงิน 9,535,000 บาท 2. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายบ้านหนองหงส์ –
/ตรอกยาง...
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ตรอกยางบ้านสนามไชย หมู่ที่ 1,5 ตําบลสนามไชย เชื่อมหมู่ที่ 7 ตําบลกระแจะ อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
โดยทํา การลาดยางแบบแอสฟัล ท์ติ กคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้า ง 5.00 เมตร ยาว 2+000 กิโ ลเมตร
หรื อ พื้ น ที่ ล าดยางไม่ น้ อ ยกว่ า 10,000 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนองค์ การบริ หารส่ วนจั งหวั ดจั นทบุ รี )
เป็นเงิน 8,260,000 บาท เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มีสถานะการคลังที่ดี จึงใคร่ขอความ
อนุเคราะห์สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
จันทบุรี ดั งนี้ 1. โครงการก่อสร้ างถนนลาดยางสายสําโรง-เขาถ้ําสาริกา (ตอนที่ 2) หมู่ ที่ 6 ตําบลทรายขาว
อําเภอสอยดาว เชื่อมหมู่ที่ 9 ตําบลทับไทร อําเภอโป่งน้ําร้อน จังหวัดจันทบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ยาว 0+800 กิโลเมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 5,600 ตารางเมตร
(ตามแบบแปลนองค์ การบริ ห ารส่ ว นจั งหวั ด จั น ทบุ รี ) เป็ น เงิ น 4,454,000 บาท 2. โครงการปรั บ ปรุ ง
ผิวจราจรถนนสายบ้านหนองหงส์ - ตรอกยางบ้านสนามไชย หมู่ที่ 1,5 ตําบลสนามไชย เชื่อมหมู่ที่ 7 ตําบลกระแจะ
อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี โดยทําการลาดยางขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1+400 กิโลเมตร หรือ
พื้ น ที่ ล าดยางไม่ น้ อยกว่ า 7,000 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนองค์ การบริ หารส่ วนจั งหวั ดจั นทบุ รี ) เป็ นเงิ น
4,576,000 บาท ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 ข้อ 98
กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข
ดังต่อไปนี้ (1) ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้าน
การบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่
จัดทําเพื่อบําบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือตามที่กฎหมายกําหนด องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีใคร่ขอความอนุเคราะห์สภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดจันทบุรีพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีต่อไป ก็คือลดจํานวน
ในเรื่องของระยะทาง ซึ่งเรียนว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีจริงแล้วยังมีความจําเป็นที่จะต้องทําให้แล้ว
เสร็จทั้งเส้นทาง แต่ด้วยเรื่องของระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ซึ่งอาจจะทําให้ในเรื่องของการทํางานนั้นล่าช้า
แต่ว่าในส่วนนี้ ผมในฐานะที่เป็นฝ่ายบริหารได้นําเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ท่านสามารถ ลอยฟ้า เกี่ยวกับเรื่อง
แนวทางการพัฒนาหรือการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว
และเป็นการสนอง ต่อพี่น้องประชาชนอีกทั้งในเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งยังมีในเรื่องของการเบิกจ่ายใน
งบประมาณปี พ.ศ. 2557 อีกพอสมควรเพราะฉะนั้นในเรื่องของการพัฒนาต่างๆ สิ่งที่จะต้องตอบสนองต่อพี่น้อง
ประชาชนก็คือในเรื่องของความรวดเร็ว ก็เรียนว่าฝ่ายบริหารได้นําเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมาโดยตลอด
เช่ นเดี ยวกั นและก็ ได้ รั บความกรุ ณาจากผู้ ว่ าราชการจั งหวั ดจั นทบุ รี ในฐานะที่ เป็ นฝ่ ายบริ หารของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยครับขอบคุณครับ
ประธาน
ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้เสนอญัตติขอใช้จ่ายเงินสะสมของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตามรายละเอียดตามที่ท่านนายกฯ แถลงไปแล้วนั้น มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด
จะอภิ ป รายหรื อสอบถาม เชิ ญครั บ ถ้ าไม่ มีผู้ใดสอบถามเพิ่ มเติ มผมจะขอมติ จากที่ป ระชุ มว่า จะอนุ มัติให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีใช้จ่ายเงินสะสมเป็นเงิน 9,030,000บาท (เก้าล้านสามหมื่นบาท)
เพื่อนําไปดําเนินการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรีหรือไม่
ผู้ใดเห็นควรอนุมัติ โปรดยกมือ จํานวน 24 เสียง ผู้ใดเห็นว่าไม่ควรอนุมัติ โปรดยกมือ ไม่มีนะครับ
มติที่ประชุม
- อนุมัติ /ระเบียบวาระที่ 7...
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ระเบียบวาระที่ 7

ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ประธาน
เชิญนายกองค์ การบริ หารส่ วนจังหวั ดจัน ทบุรี
นายธนภณ กิจกาญจน์ (นายก อบจ.จันทบุรี)
กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และท่านสมาชิกสภาองค์การ
บริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด จั น ทบุ รี ที่ เ คารพ ด้ ว ยกองช่ า งองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด จั น ทบุ รี มีค วามจํ า เป็ น ต้ อ ง
ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อนํามาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จํานวน 2 รายการ
เป็ นเงิ นทั้ งสิ้ น 2,797,038 บาท สํ า หรั บ นํ าไปจั ด ทํ าโครงการพั ฒ นาในด้ า นต่ า งๆเพื่ อแก้ ไขปั ญ หาความ
เดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี จํานวน 2 โครงการดังนี้ 1.โครงการจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cells) บริเวณสะพานบางสระเก้า ตําบลบางสระเก้า เชื่อมตําบลปากน้ําแหลมสิงห์
อําเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี เป็นเงิน 1,876,000 บาท 2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตในเขตพื้นที่
จั ง หวั ด จั น ทบุ รี โดยทํ า การก่ อ สร้ า งถนนคอนกรี ต สายว่ า นเหลื อ ง – บ่ อ น้ํ า เงิ น (ตอนที่ 2) หมู่ ที่ 3 , 5
ตําบลชากไทย อําเภอเขาคิชฌกูฏ เชื่อมตําบลเขาบายศรี อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เป็นเงิน 921,038 บาท
เนื่องจากรายการดังกล่าวไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
และเป็นการโอนเงินงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จึงมีความจําเป็นจะต้องขอความเห็นชอบ
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีเพื่อดําเนินการดังนี้ โอนลดงบประมาณ จํานวนทั้งสิ้น 2,797,038 บาท
จากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2. งานก่ อสร้างโครงสร้ างพื้ นฐานงบลงทุ นหมวดค่ าครุ ภัณฑ์ ที่ดิ น
และสิ่ งก่อสร้า ง 2. ค่ า ที่ดิ นและสิ่ งก่อสร้า ง 2.1 ประเภทค่า บํ ารุ งรักษาและปรับ ปรุงที่ ดิน และสิ่ งก่ อสร้ า ง
(1) เพื่อจ่า ยเป็ นค่ าปรับ ปรุงภูมิทัศน์ภ ายในบริเ วณศูนย์ ปฏิ บัติ ราชการองค์ การบริ หารส่ วนจังหวัด จัน ทบุ รี
ตําบลท่าช้าง อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี) ตั้งไว้
3,673,000 บาท (ตั้ งจ่ ายจากเงิ นอุ ดหนุ นทั่ วไป) โอนลดงบประมาณ จํ านวน 2,797,038 บาท โอนเพิ่ ม
งบประมาณ จํา นวนทั้งสิ้น 2,797,038 บาท เพื่อนําไปตั้งจ่ ายเป็นรายการใหม่ จํานวน 2 รายการ ดังนี้
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
(Solar Cells) บริเวณสะพานบางสระเก้า ตําบลบางสระเก้าเชื่อมตําบลปากน้ําแหลมสิงห์อําเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
(ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี) ตั้งไว้ 1,876,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี (พ.ศ. 2558 - 2560) หน้า 105 ข้อ 3)
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุนหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตในเขต
พื้น ที่ จั งหวั ด จั น ทบุ รี โดยทํ า การก่ อสร้ า งถนนคอนกรี ต สายว่ านเหลื อง - บ่ อน้ํา เงิ น (ตอนที่ 2) หมู่ ที่ 3,5
ตําบลชากไทย อําเภอเขาคิชฌกูฏ เชื่อมตําบลเขาบายศรี อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง
6.00 เมตร ยาว 0+400 กิ โ ลเมตร หรื อพื้ น ที่ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 2,400 ตารางเมตร ตั้ ง ไว้ 921,038 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี (พ.ศ. 2558 - 2560)
หน้ า 86 ข้ อ 1) ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ วยวิ ธี การงบประมาณขององค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น
พ.ศ.2541 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้คุณลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
/รายการใหม่...
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รายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติ เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวข้างต้นองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดจันทบุรี จึงเรียนมาเพื่อขอให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีพิจารณาอนุมัติการโอนเงินงบประมาณต่อไป
สําหรับโครงการจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จํานวนทั้งหมด 29 ต้น แต่ละต้นห่างกัน
ประมาณ 18 – 20 เมตร ซึ่งไฟฟ้าแสงสว่างที่อยู่บนสะพานบางสระเก้าชํารุดเสียหาย เนื่องจากถนนสายญาณวิโรจน์ –
บางสระเก้า – แหลมสิงห์ ได้รับการถ่ายโอนจากทางหลวงชนบทมาเป็นระยะเวลานานพอสมควรในเรื่องของไฟฟ้าดับ
ได้รับการประสานจากท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เขตอําเภอแหลมสิงห์ ทั้ง 2 ท่าน ตลอดจน
พี่น้องที่ไปพักผ่อนบนสะพาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตกปลาก็ได้รับการร้องเรียน เกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้าแสงสว่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีมีแนวทางที่จะพัฒนาในเรื่องของพลังงานแสงอาทิตย์ ในการโอนงบประมาณ
ครั้งนี้จึงขอโอนจากค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการที่ 2 คือ
โครงการถนนคอนกรีต สายว่านเหลือง-บ่อน้ําเงินซึ่งเหลือระยะทางอีกประมาณ 400 เมตร เป็นถนนอยู่ที่ข้าง
โรงเรียนบ้านเนินมะหาด ซึ่งในขณะนี้อยู่ในช่วงของฤดูแล้ง การสัญจรของพี่น้องประชาชนฝุ่นจะเข้าโรงเรียนทําให้
เป็นการรบกวนสมาธิของน้องๆ โรงเรียนบ้านเนินมะหาด ประกอบกับถนนคอนกรีตที่ได้โอนงบประมาณในครั้งนี้ได้รับ
ความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ที่จะใช้แรงงาน พี่น้องประชาชน และใช้ไม้ไผ่ซึ่งไม่ได้จ้างแรงงานแต่เป็น
ความร่วมมือของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับ ในระยะทาง 400 เมตร เมื่องบประมาณมีแล้วจะดําเนินการให้แล้วเสร็จ
เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของน้องนักเรียนบ้านเนินมะหาด และใช้เป็นที่สัญจรและถนนเส้นนี้ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาใน
งบประมาณปี 2557 ทางองค์การ บริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้เข้าไปดําเนินการมีระยะทาง 1,500 เมตร ซึ่งได้เสร็จ
สิ้นไปแล้ว กราบเรียนว่าในเรื่องของการโอนงบประมาณที่ตั้งไว้เพื่อเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์จํานวน 3,673,000 บาท
ในส่วนของต้นไม้ชนิดต่างๆ มีพี่น้องประชาชนภายในจังหวัดจันทบุรีนั้นได้ให้การสนับสนุน ทางองค์การบริหาร
ส่ว นจั งหวั ด จั น ทบุ รี ก็ นํ า งบประมาณบางส่ ว นไปเพื่ อใช้ ในเรื่ องของการล้ อมต้ น ไม้ เ พื่ อนํ า มาปลู กในพื้ น ที่
ประกอบกั บพื้ นที่ ของศู นย์ ปฏิบั ติราชการซึ่ งในเรื่องของภารกิจองค์การบริ หารส่ วนจั งหวัดค่อนข้ างที่จะมี มาก
แต่จํานวนของเจ้าหน้าที่ พนักงานค่อนข้างที่จะน้อย การที่จะดูแลรักษาในเรื่องของไม้ดอกไม้ประดับบางครั้งอาจจะ
ดูแลไม่ทั่วถึงเพราะฉะนั้นการที่เราจะใช้งบประมาณไปจํานวนมากมันอาจจะสวยงามในตอนแรกแต่ว่าต่อไปในอนาคตการ
บํารุงรักษาดูแลไม่ทั่วถึงก็อาจจะทรุดโทรม และอาจจะไม่เป็นที่ต้องตาต้องใจของประชาชน โดยทั่วไป องค์การบริหาร
ส่ ว นจั ง หวั ด จั น ทบุ รี ที่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น เรื่ อ งของต้ น ไม้ จ ากพี่ น้ อ งประชาชนก็ จ ะมาปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์
โดยใช้ งบประมาณที่ เหลื ออยู่ เกี่ ยวกั บในเรื่ องของการล้ อมต้ นไม้ และจะปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์ ดู ดี แ ละสวยงาม
เช่ น เดี ย วกั น ในโอกาสนี้ ต้ องกราบเรี ยนต่ อท่ านประธานสภาไปยั งท่ า นสมาชิ กเพื่ อที่ จ ะอนุ มั ติ ในเรื่ องของ
การโอนงบประมาณต่อไป ขอบคุณครับ
ประธาน
ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้เสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ 2558 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จํานวน 2 โครงการเป็นเงิน 2,797,038 บาท
(สองล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสามสิบแปดบาท) มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายสอบถามหรือไม่ถ้าไม่มี
ผมจะขอมติจากที่ประชุมว่าจะอนุมัติให้โอนเงินหรือไม่ ผู้ใดเห็นควรอนุมัติโปรดยกมือ จํานวน 24 เสียง
ผู้ใดเห็นว่าไม่ควรอนุมัติโปรดยกมือ ไม่มีนะครับ
มติที่ประชุม
- อนุมัติ ระเบียบวาระที่ 8
เรื่องอื่นๆ
/ประธาน...
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ประธาน
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ เชิญท่าน สจ.สมยศ ศรีทองคํา ครับ
นายสมยศ ศรีทองคํา (สมาชิกสภา อบจ.จันทบุรี เขต 1 อําเภอนายายอาม)
กราบเรี ย นท่ า นประธานสภาฯ ท่ า นนายก ฯ พร้ อมผู้ บ ริ ห าร ท่ า นกล้ า ณรงค์ พงศ์ เ จริ ญ
ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ท่านรองผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดจันทบุรี สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน นายสมยศ ศรีทองคํา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
เขต 1 อําเภอนายายอาม ผมมีเรื่องอยากจะสอบถามท่านนายกฯ ผ่านท่านประธานสภาฯ เกี่ยวกับเรื่องการทํา
ถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ทับบนถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เนื่องจากในเขตตําบลนายายอามนั้นได้รับ
การสนั บ สนุ น จากองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั งหวั ด จั น ทบุ รี ในเรื่ องของการทํ าถนนคอนกรี ตทั บบนถนนลาดยาง
ซึ่งมีชาวบ้านถามหลายคนว่าจะเกรดถนนเก่าทิ้ง หรือว่าจะเกรดแล้วบดอัดลงไป ถ้าเกรดทิ้งชาวบ้านถามว่าจะขอเอา
ไปใส่ทางที่เป็นหลุมเป็นบ่อได้หรือเปล่า เนื่องจากในจังหวัดจันทบุรี ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
จังหวั ด จั น ทบุ รี นั้ น เท่า ที่ ทราบมีถนนที่ จ ะต้องพั ฒ นาทั้งหมด 40 เส้ น ทาง คิ ด ว่ า ครอบคลุ มไปทุ กอํ า เภอ
อยากจะสอบถามท่านนายกฯ ว่าชาวบ้าน จะขอนําเศษวัสดุก่อสร้างที่เหลือไปใช้ได้หรือเปล่า หรือว่าจะเกรด
แล้วบดอัดเอาไว้แบบเดิมขอให้ท่านนายกฯ ตอบเพื่อเป็นแนวทาง ในการปฏิบัติให้เหมือนๆ กันทั้ง 10 อําเภอ
ด้วย ผมเชื่อว่าจะต้องมีชาวบ้านขอแน่นอนขอขอบคุณท่านนายกฯ ครับ
นายธนภณ กิจกาญจน์ (นายก อบจ.จันทบุรี)
กราบเรียนท่า นประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน สําหรั บถนนขออนุญ าตเรีย นชี้แจง
เป็นเบื้องต้นว่าในขณะนี้ภารกิจองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่งบประมาณปี พ.ศ. 2557 เพิ่มเติม
และงบประมาณปี พ.ศ. 2558 และงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทั้งหมด 40 สายทาง
ใน 40 สายทาง ในขณะนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมท้องถิ่น 8 สายทาง
ในขณะนี้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปแล้วประมาณ 7 สายทาง และบางสายก็ได้เริ่มลงมือไปแล้ว เพราะฉะนั้น
ในส่วนของงบประมาณที่เ หลืออยู่ทั้งในส่วนของงบประมาณเพิ่มเติมปี 2557 และงบประมาณ ปี 2557
ในขณะนี้ดําเนินการอยู่ที่บ้านแหลมใหม่ 1 เส้น ตกพรม ระยะทางเกือบ 4 กิโลเมตรใช้แรงงานจากพี่น้องประชาชน
ในพื้นที่ตําบลตกพรมทําทั้งหมด และในส่วนของเขาสิงห์ ตําบลพลอยแหวน ซึ่งทางท่านนายกเทศมนตรี
ตําบลเขาพลอยแหวนกําลังดําเนินการอยู่ และอีกเส้นหนึ่งคือเส้นของตําบลทุ่งเบญจา ซึ่งในขณะนี้ทางองค์การ
บริหารส่วนตําบลทุ่งเบญจา ได้สนับสนุนเรื่องค่าแรงได้ดําเนินการไปแล้ว 40 % ระยะทางที่เหลือ อยู่อีกมาก
พอสมควรทั้ งตํ า บลสนามไชย ตํ า บลเกวี ย นหั ก ตํ า บลตะปอน ตํ า บลวั ง สรรพรส ก็ ยั ง มี อี ก หลายตํ า บล
ถนนลาดยางเดิมซึ่งเป็นหลุมเป็นบ่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องเกรดแล้วก็บดอัด และใช้ทรายรองพื้น
เรื่องวัสดุที่เหลือส่วนหนึ่งถ้าไม่มีใส่ส่วนของดินไหล่ทาง ก็อาจจะเอาไปใส่ไหล่ทางแต่ถ้ามีปริมาณมาก ถ้าพี่น้อง
ประชาชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่บริการที่จะนําไปกลบที่เป็นหลุมเป็นบ่อแล้วใช้เครื่องจักร
ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้สนับสนุนในเรื่องของเครื่องจักรกลตามแผนงานของคณะกรรมการ
คมนาคมที่ ไ ด้ มี ก ารพู ด คุ ย ไปแล้ ว ก็ ส ามารถที่ จ ะดํ า เนิ น การได้ ขอเรี ย นว่ า ถ้ า พื้ น ที่ ใ ดที่ ท่ านสมาชิ กสภาฯ
ได้รับการประสานหรือได้รับการร้องขอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุน เพื่อที่จะเป็นการ
บรรเทาความเดือดร้อนในเรื่องของการสัญจรไปมาของพี่น้องประชาชนพร้อมที่จะให้การสนับสนุนทั้ง 10 อําเภอ
แต่ต้องกราบเรียนว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในขณะนี้พยายามที่จะเร่งในเรื่องของการทําถนนคอนกรีต
เสริมไม้ไผ่ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ ซึ่งในขณะนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เรามีรถผสมปูนอยู่ 6 คัน และ
/ในขณะนี้...
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ในขณะนี้ เ รากํ า ลั งดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อจั ด จ้ า งโดยความเห็ น ชอบของสภาแห่ งนี้ ที่ใ ห้ ซื้อ รถผสมปู น อี ก 2 คั น
ซึ่ ง ในวั น นี้ ก็ จ ะมี การทํ า สั ญ ญาและส่ งมอบรถภายใน 60 วั น อี ก ส่ ว นหนึ่ งคื อองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั งหวั ด
ได้เช่ารถผสมปูนจากเอกชนจํานวนอีก 2 สายทาง เพื่อที่จะแบ่งเบาภาระงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
และในส่วนของพื้นที่นายายอาม ได้ประสานกับทางนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนายายอาม ในเรื่องที่จะให้
ดําเนินการเรื่องการเช่ารถผสมปูนและรถแบคโฮเพื่อใส่รถผสมปูนจํานวนทั้งหมดอีก 4 สายทาง ซึ่งตรงนี้จะเป็น
การแบ่งเบาภาระงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เนื่องจากว่าในขณะนี้เราเข้าสู่ฤดูแล้ง การทํางานจะได้มี
ประสิทธิภาพ เพราะในช่วงที่ผ่านมาการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ติดในเรื่องของฤดูฝนทําให้การ
สิ้นเปลืองวัสดุค่อนข้างมีจํานวนมากสิ่งต่างๆ เหล่านี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยฝ่ายบริหารฯ พยายามที่จะ
ปรับสภาพในเรื่องของหน้างานเพื่อก่อให้เกิดเรื่องของความรวดเร็วให้มากยิ่งขึ้น
ประธาน
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอเรือ่ งอื่นๆ อีกหรือไม่ ก็ต้องขอขอบคุณท่านนายกฯ และคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมการประชุม
สภาฯ ขอปิดประชุม ขอบคุณครับ
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
(ลงชื่อ) นางสาวสาธินี คฤหบดี ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสาวสาธินี คฤหบดี)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
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