รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําป พ.ศ.๒๕๕๕
วันอังคารที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห+องประชุมองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
***************************
ผู+มาประชุม
๑. นายคณะวัฒน
๒. นายวีระวัฒน
๓. นายราเมศ
๔. นายชวาล
๕. นายอนันตศักดิ์
๖. นายกิตติ
๗. นายประชา
๘. นายพรชัย
๙. นายวิสูตร
๑๐. นายชาคริต
๑๑. นายบุญดี
๑๒. นายกลวัชร
๑๓. นายไกรฤกษ
๑๔. นายธวัฒน
๑๕. นายสมพงษ
๑๖. นายสมโภชน
๑๗. นายสถาพร
๑๘. นายไสว
๑๙. น.ส.จุฑาสัณห
๒๐. นายโกวิทย
๒๑. นายศักดิ์เกษม
๒๒. นายโปCย
๒๓. นายศรัณยพงศ
๒๔. นายอัฏฐกร
๒๕. นายสมพงษ
๒๖. นายมนัส
๒๗. นายพิชัยศักดิ์
๒๘. นายสมบูรณ
๒๙. นายพงษพันธุ
๓๐. นายไพฑูรย
๓๑. นายกิติพงศ
๓๒. นายอดุลย
๓๓. นายองอาจ
๓๔. นายประพจน
๓๕. นางสาวรัชฎา

อังสนานิวัฒน
มิตรสูงเนิน
เรืองธนานุรักษ
พัฒนกําชัย
ดาวโคกสูง
เชาวนดี
ฉัตรวงศวาน
อํานวยทรัพย
เจริญสันธิ์
ทิศกลาง
วงศไตรรัตน
อึ้งสวัสดิ์
เสียนขุนทด
ศิริปริญญานันต
เทียบขุนทด
จินตนามณีรัตน
โชติกลาง
เกมกลาง
ตั้งตรีวีระกุล
เลาวัณยศิริ
สัตยานุชิต
พรหมอภิบาล
อนิวัตกูลชัย
อินทรศร
เลิศด4วยลาภ
ศรีบงกช
ชัยศรี
นิยมไร>
พันธุศรีนคร
เพ็ญจันทร
พงศสุรเวท
อยู>ยืน
พฤกษพนาเวศ
ธรรมประทีป
ใจกล4า

ส.อบจ.เขต.อ.สีคิ้ว เขต ๑
ส.อบจ.เขต.อ.เมือง เขต ๗
ส.อบจ.เขต.อ.ประทาย
ส.อบจ.เขต.อ.ขามสะแกแสง
ส.อบจ.เขต.อ.แก4งสนามนาง
ส.อบจ.เขต.อ.ขามทะเลสอ
ส.อบจ.เขต.อ.คง
ส.อบจ.เขต.อ.ครบุรี เขต ๒
ส.อบจ.เขต.อ.จักราช
ส.อบจ.เขต.อ.เฉลิมพระเกียรติ
ส.อบจ.เขต.อ.โชคชัย
ส.อบจ.เขต.อ.ชุมพวง
ส.อบจ.เขต.อ.ด>านขุนทด เขต ๑
ส.อบจ.เขต.อ.ด>านขุนทด เขต ๒
ส.อบจ.เขต.อ.เทพารักษ
ส.อบจ.เขต.อ.โนนแดง
ส.อบจ.เขต.อ.โนนสูง เขต ๑
ส.อบจ.เขต.อ.โนนสูง เขต ๒
ส.อบจ.เขต.อ.บัวลาย
ส.อบจ.เขต.อ.บ4านเหลื่อม
ส.อบจ.เขต.อ.ปBกธงชัย เขต ๑
ส.อบจ.เขต.อ.ปBกธงชัย เขต ๒
ส.อบจ.เขต.อ.ปากช>อง เขต ๑
ส.อบจ.เขต.อ.ปากช>อง เขต ๒
ส.อบจ.เขต.อ.ปากช>อง เขต ๓
ส.อบจ.เขต.อ.โนนไทย
ส.อบจ.เขต.อ.บัวใหญ> เขต ๑
ส.อบจ.เขต.อ.พิมาย เขต ๑
ส.อบจ.เขต.อ.พิมาย เขต ๒
ส.อบจ.เขต.อ.พระทองคํา
ส.อบจ.เขต.อ.เมืองฯ เขต ๑
ส.อบจ.เขต.อ.เมืองฯ เขต ๒
ส.อบจ.เขต.อ.เมืองฯ เขต ๓
ส.อบจ.เขต.อ.เมืองฯ เขต ๔
ส.อบจ.เขต.อ.เมืองฯ เขต ๕

ประธานสภา อบจ.นม.
รองประธานสภา คนที่ ๑
รองประธานสภา คนที่ ๒
เลขานุการสภา อบจ.นม.

-๒๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.

นายณัฐชัย
นายยศพัทธ
นายชุณห
นายประสงค
นายสมจิต
นางจินตนา
นายชาญ
นางอรอนงค
นายลพ
น.ส.กนกกาญจน

ผู+ลาประชุม
๑. นายชยุต
๒. นายพิเชฎฐ
๓. นายสมบัติ

ธิติรัตนานนท
ชุมสงฆธีวสุ
ศิริชัยคีรีโกศล
มีสวัสดิ์
คิดการ
จันทเมนชัย
เขียวแก4ว
ธนสุนทรสุทธิ์
จันทรมณี
ตรงจันทึก

พงศธนทรัพย
ชัยศรี
กาญจนวัฒนา

ส.อบจ.เขต.อ.เมืองฯ เขต ๖
ส.อบจ.เขต.อ.เมืองยาง
ส.อบจ.เขต.อ.วังน้ําเขียว
ส.อบจ.เขต.อ.สูงเนิน
ส.อบจ.เขต.อ.สีดา
ส.อบจ.เขต.อ.เสิงสาง
ส.อบจ.เขต.อ.หนองบุญมาก
ส.อบจ.เขต.อ.ห4วยแถลง
ส.อบจ.เขต.อ.ลําทะเมนชัย
ส.อบจ.เขต.อ.สีคิ้ว เขต ๒
ส.อบจ.เขต.อ.ครบุรี เขต ๑
ส.อบจ.เขต.อ.บัวใหญ> เขต ๒
ส.อบจ.เขต.อ.เมืองฯ เขต ๘

ฝ/ายบริหาร
๑. นายสําเริง
๒. นางปวันรัตน
๓. นางพัฒนฉัตร

แหยงกระโทก
ปานรักษา
ภัทรศาศวัตวงษ

นายก อบจ.นม.
รองนายก อบจ.นม.
เลขานุการนายก อบจ.นม.

ผู+เข+ารวมประชุม
๑. นางบุญสิตา
๒. นางเพลินพิศ
๓. นางวิรัลพัชร
๔. นางงามนิจ
๕. นายฉัฐกร
๖. นายสมชาย
๗. นายธีระชัย
๘. นายวีระชัย
๙. นายจิรยุทธ
๑๐. นางรังสิยา
๑๑. นางวินญา
๑๒. นางวรรณภา
๑๓. นายสามารถ
๑๔. นางณัฐริยา

ขันธะวินะหุ
สุนทรพุทธศาสน
พูนพิพัฒน
พลปBถพี
ชูเกียรติ
กัลยะกิติ
เทพนอก
ศรีโอษฐ
อาสาเสน
นุทกิจ
ศรีอุทธา
นวลฉิมพลี
คุ4มคง
นรินทรนอก

รองปลัด อบจ.นม.
รองปลัด อบจ.นม.
ผู4อํานวยการกองคลัง
ผู4อํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน
รก.ผู4อํานวยการกองสาธารณสุข
ผู4อํานวยการกองส>งเสริมคุณภาพชีวิต
ผู4อํานวยการกองช>าง
ผู4อํานวยการกองแผนและงบประมาณ
ผู4อํานวยการกองกิจการสภา
หัวหน4าฝNายส>งเสริมการมีส>วนร>วมของประชาชน
หัวหน4าฝNายการประชุมสภา
นักบริหารงานนโยบายและแผน
นักบริหารการศึกษา
เจ4าหน4าที่วิเคราะหนโยบายและแผน

-๓๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.

นางกนกรัชต
นางสุรีรัตน
น.ส.พิฐชญาณ
นางทองแม4น
นางมาลิน
นางสุพรรณี
น.ส.ปOPนนภา
นางภัคธมล
นายบรรลือ
น.ส.เสาวภา
นางรุ>งทิพย
นางชูรัตน
นายกิติศักดิ์
นางบุญเลี้ยง
นายวสันตชาย
น.ส.ภิมลวรรณ
นายมานะ
นายศิริ
น.ส.จรีภรณ
นางสาวกัญลักษณ
นางรัตนาภรณ

ศุภรานนท
แนมพลกรัง
รุจิรัตนธนชัย
กองโคกสูง
จันทรศรีนวล
ครุฑธะกะ
สุดาทิพย
กูลฤทธานนท
แพงพงศ
สังขแก4ว
จําปQเพ็ชร
อยู>คงดี
ชายากร
กองเพชร
อุลิตสถิตย
เศียรกระโทก
แย4มจะบก
อินทรอร>ามวงษ
วิเศษทรัพย
รุ>งสุขประเสริฐ
ขอมเกาะ

เจ4าหน4าที่วิเคราะหนโยบายและแผน
เจ4าหน4าที่บริหารงานทั่วไป
เจ4าหน4าที่บริหารงานทั่วไป
เจ4าพนักงานธุรการ
เจ4าพนักงานธุรการ
เจ4าพนักงานธุรการ
เจ4าพนักงานธุรการ
เจ4าหน4าที่ธุรการ
เจ4าหน4าที่ธุรการ
เจ4าพนักงานธุรการ
เจ4าหน4าที่บันทึกข4อมูล
ลูกจ4างประจํา
พนักงานจ4างทั่วไป
พนักงานจ4างทั่วไป
พนักงานจ4างทั่วไป
พนักงานจ4างทั่วไป
นสพ.มหาชน
นสพ.เดอะนิวส
นสพ.ข>าวเด็ด
บก.นสพ.โคราชไฮคลาส
บก.นสพ.สตรีธุรกิจ

เริ่มประชุมเวลา
๑๔.๐๐ น.
เลขานุการสภา อบจ.นม. ขอเชิ ญ ประธานสภา อบจ.นม. จุ ด เที ย น ธู ป บู ช าพระรั ต นตรั ย นํ า สมาชิ ก สวดมนต เชิ ญ
ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ขึ้นทําหน4าที่ครับ
เลขานุการสภา อบจ.นม. ประกาศสภาองคการบริห ารส>ว นจังหวั ดนครราชสีมา เรื่องเรีย กประชุ มสภาองคการบริ หารส> ว น
จังหวัดนครราชสีมา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําปQ พ.ศ. ๒๕๕๕ ด4วยนายก อบจ.นม.ได4มีหนังสือถึง
ประธานสภา อบจ.นม. ขอให4เ ปOด ประชุมสภาองคการบริห ารส> วนจังหวัด สมั ยวิ สามัญ สมั ยที่ ๑
ประจําปQ พ.ศ.๒๕๕๕ ดังนั้น เพื่อปฏิบัติเปSนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารส>วนจังหวัด พ.ศ.
๒๕๔๐ แก4ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๒๕ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว>าด4วย
ข4อบังคับการประชุมสภาท4องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข4อ ๓๖ (๑) ประธานสภาองคการบริหารส>วนจังหวัด
นครราชสีมา จึงเรียกประชุมสภาองคการบริหารส>วนจังหวัด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําปQ พ.ศ.
๒๕๕๕ ในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๕ เปSนต4นไป ณ ห4องประชุมองคการบริหารส>วนจังหวัดนครราชสีมา
ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ นายคณะวัฒน อั งสนานิวั ฒน ประธานสภาองคการ
บริหารส>วนจังหวัดนครราชสีมา
ประธานสภา อบจ.นม. เรียน นายก อบจ.นม. รองนายก อบจ.นม. สมาชิก อบจ.นม. ปลัด อบจ.นม. รองปลัด อบจ.นม.
ผู4อํานวยการกอง ตลอดจนผู4เข4าร>วมประชุมผู4มีเกียรติทุกท>าน การประชุมสภาองคการบริหารส>วน
จังหวัดนครราชสีมา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําปQ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในวันนี้เปSนวันสําคัญวันหนึ่งของ
ท>านผู4มีเกียรติทุกท>าน จะได4ร>วมกันพิจารณาเรื่องต>างๆ ผมหวังว>าการประชุมสภาองคการบริหารส>วน

-๔จังหวัดนครราชสีมา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําปQ พ.ศ. ๒๕๕๕ จะดําเนินไปด4วยความเรียบร4อยมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย> างยิ่งท> านทั้งหลายจะได4 แสดงความคิด เห็ น ข4อเสนอแนะ เพื่อให4 เกิ ด
ประโยชนสู งสุด เพื่ อความเจริ ญ ก4า วหน4 าของท4 องถิ่ น บัด นี้ ได4 เวลาอัน สมควรแล4 ว ผมขอเปO ด การ
ประชุมสภาแห>งนี้ เพื่อดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระต>อไป
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานจะแจ+งให+ที่ประชุมทราบ
ประธานสภา อบจ.นม. เรื่องที่ ๑ สํานักปลัด ได4ส>งประกาศ อบจ.นม. เรื่องโครงสร4างส>วนราชการของกองการเจ4าหน4าที่สังกัด
อบจ.นม. มาเพื่อทราบ และเพื่อเปSนการประสานงานต>อไป เรื่องที่ ๒ สํานักปลัด ได4ส>งหนังสือเรื่อง
การรักษาการนายกองคการบริหารส>วนจังหวัดนครราชสีมา มาเพื่อทราบครับ เรื่องที่ ๓ กองแผนและ
งบประมาณ ได4จัดทํารายงานการติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการปQ ๒๕๕๔ ให4ทุกท>านบนโตXะ
ประชุม คนละ ๑ เล>ม แล4วนะครับ ขอเชิญฝNายบริหารแถลงครับ
นายก อบจ.นม.
กราบเรี ย นท> า นประธานสภาฯ และสมาชิ ก อบจ.นม.ผู4 ทรงเกี ย รติ ทุ กท> า น ด4 ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ แห> ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ บัญญัติให4องคกรปกครองส>วนท4องถิ่น
ต4องรายงานผลการดําเนินงานต>อประชาชนในเรื่องการจัดทํางบประมาณ การใช4จ>าย และผลการ
ดําเนินงานในรอบปQ เพื่อให4ประชาชนมีส>วนร>วมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการองคกร
ปกครองส>วนท4องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว>าด4วยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครอง
ส>วนท4องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข4อ ๓๐ (๕) กําหนดให4ผู4บริหารองคกรปกครองส>วนท4องถิ่น เสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลต>อสภาท4องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท4องถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให4ประชาชนทราบโดยทั่วไป อย>างน4อยปQละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน ธันวาคม
ของทุ กปQ ดั งนั้ น เพื่ อการปฏิ บัติให4 เปS นไปตามเจตนารมณของรั ฐธรรมนู ญแห>งราชอาณาจั กรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว>าด4วยการจัดทํา
แผนพั ฒ นาองคกรปกครองส> ว นท4 อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข4 อ ๓๐ (๕) องคการบริ ห ารส> ว นจั ง หวั ด
นครราชสีมา จึงขอประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ การใช4จ>ายและผลการดําเนินงาน
รวมทั้ ง การติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท4 อ งถิ่ น ในรอบปQ ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดย
มอบหมายให4บุคลากรกองแผนและงบประมาณ และเจ4าหน4าที่ประจําศูนยประสานงานอําเภอทุก
อําเภอ สังกัดองคการบริหารส>วนจังหวัด ดําเนินการติดตามประเมินผลโครงการที่ได4ดําเนินการใน
พื้นที่ แยกเปSนรายยุทธศาสตร โดยทอดแบบประเมิน รวม ๕๓,๑๘๑ ฉบับ ใน ๑๒ ยุทธศาสตร สรุป
สาระสําคัญในเอกสาร สรุปรายงานแสดงผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปQ ๒๕๕๔
สรุปได4 ดังนี้ ส>วนที่ ๑ บทนํา ส>วนที่ ๒ การติดตามประเมินผลการจัดทําแผนและแปลงแผนไปสู>การ
ปฏิ บั ติ ส> ว นที่ ๓ รายงานการติ ด ตามประเมิ น ผล โครงการพั ฒ นาตามรายยุ ท ธศาสตรประจํ า ปQ
งบประมาณ ๒๕๕๔ บทสรุ ป วิ เ คราะหการติ ด ตามประเมิ น ผล จํ า นวน ๔ ยุ ท ธศาสตร จาก
บุคคลภายนอกเปSนผู4ประเมิน ส>วนที่ ๔ ปBญหาอุ ปสรรคการติดตามประเมินผล และข4อเสนอแนะ
โครงการต>างๆ ส>วนที่ ๕ การประเมินแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส>วนท4องถิ่นใน
เขตจั ง หวั ด นครราชสี ม า ประจํ า ปQ ๒๕๕๔ สรุ ป โดยภาพรวมในการดํ า เนิ น การโครงการภายใต4
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารส>วนจังหวัดนครราชสีมา ทั้ง ๑๒ ยุทธศาสตร ระดับความ
พึงพอใจภาพรวมต>อผลการดําเนินงานขององคการบริหารส>วนจังหวัดนครราชสีมาอยู>ในระดับ ดี
เนื่องจากได4มีเรื่องที่ทางฝNายบริหารได4แจ4งให4ทราบดังเอกสารที่ส>งไปให4แล4วเปSนเรื่องการจัดตั้งกองการ
เจ4าหน4าที่ขึ้นมาใหม> ซึ่งระเบียบตัวนี้เนื่องจากเรามีครู ๒,๕๐๐ ท>าน มีข4าราชการ อบจ.อีก ๕๐๐ ท>าน
เพราะฉะนั้นการบริหารเจ4าหน4าที่จําเปSนต4องมีบุคลากรมีความจําเปSนมีความรู4รวมทั้งให4เกิดเปSน

-๕เอกภาพอันเดียวกันระหว>างกองการเจ4าหน4าที่กับครูอาจารย ต>างๆ เพื่อความเปSนเอกภาพเพื่อความ
ร>วมมือกันทํางาน ดังนั้น จึงได4แยกฝNายบุคลากรของครู ของกองต>างๆ มาเปSนกองการเจ4าหน4าที่ ซึ่ง
เรื่องนี้ทาง อบจ.หลายแห>งได4แยกกองการเจ4าหน4าที่ขึ้นมาต>างหาก ดังนั้น ทางองคการบริหารส>วน
จังหวัดของเราได4ตั้งกองการเจ4าหน4าที่ขึ้นมา โดยขอความเห็นชอบผ>าน ก.จ.จ. และจะได4จัดบุคลากร
ให4เต็มและได4มีการพัฒนาถึงความรวดเร็วบริหารบุคลากรในโอกาสต>อไป เปSนเรื่องที่ ๑ อีกเรื่องของ
การแจ4งรายละเอียดเกี่ยวกับการที่จะเตรียมการเลือกตั้งและรวมการพัฒนาบุคลากรของเราในเอกสาร
ได4แจ4งถึงเรื่องฝNายนิติกร ได4ไปสอบถามเรื่องการรักษาการของนายก อบจ. เมื่อนายกฯ ได4ลาออก หรือ
พ4นตามวาระ ผู4ที่จะรักษาการคือ ท>านปลัดองคการบริหารส>วนจังหวัด ได4มีคําถามจากที่อื่นๆ ที่ได4
แนบเปSนตัวอย>างถามว>า อํานาจหน4าที่ของนายกฯ ที่รักษาการหรือผู4ครองตําแหน>งในช>วงที่นายกฯ
ต4องออกไปทําการเลือกตั้งมีอํานาจหน4าที่เพียงใดในเอกสารได4ระบุให4มีอํานาจชั่วคราวหรืออํานาจ
เท>าที่จําเปSนในการดําเนินงานต>างๆ เรื่องงบประมาณ เรื่องบุคลากรห4ามดําเนินการต>างๆ รายละเอียด
อยู>ในเอกสาร รวมทั้งวันที่นายกฯ จะได4เข4ามาทําหน4าที่หรือรักษาการในเอกสารหารือได4ตอบว>าให4เข4า
มาได4ในวัน เลือกตั้งประกาศผล เพราะฉะนั้นก็เปSนเรื่องที่จะว>าใหม> หรือว>าเรื่องเก>า แจ4งให4ทางสมาชิก
สภาได4ทราบด4วยถึงกฎหมาย ระเบียบ ที่ได4แจ4งเข4ามา และอีกเรื่องหนึ่งที่ยังไม>มีเอกสารแนบในที่นี้คือ
เนื่องจากประธาน กกต.ท>านเดิมท>านพลเอก วีระยุทธ ส>งสาย และท>านกําจรฯ เปSนประกรรมการ
กกต.เก>า ท>านมีความประสงคที่จะมาช>วยให4คําปรึกษากับการเลือกตั้งนายก อบจ.นม. รวมทั้งสมาชิก
สภา อบจ. ท>านได4มาช>วยจิตอาสาด4วยความตั้งใจที่จะมาช>วยให4กฎ ระเบียบการเลือกตั้งเปSนไปด4วย
ความเรียบร4อย ขณะนี้ท>านได4เข4ามาร>วมดําเนินงานและให4คําปรึกษาต>างๆ การเลือกตั้งแล4ว ร>วมทั้ง
การประชุมในวันพุธทุกฝNาย วันพุธท>านจะเข4ามาร>วมให4คําแนะนํา ปรึกษาหารือ ต>างๆ เพื่อให4 อบจ.
ของเราได4ปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑของทางราชการได4อย>างถูกต4อง จึงเปSนเรื่องที่ทาง อบจ.ขอแจ4ง
ให4ทางท>านสมาชิกสภา อบจ.ทุกท>านได4ทราบด4วยครับ
ประธานสภา อบจ.นม. เรื่องที่ ๔ ด4วยฝNายบริหาร ได4ส>งประกาศใช4แผนสามปQ (๒๕๕๕-๒๕๕๗) เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม
ฉบับที่ ๑ ประกาศใช4แผนการดําเนินงาน ประจําปQงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ และ
ประกาศใช4 แผนการดํ า เนิ น งาน ประจํ า ปQ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่ อ เปS น แนวทางการพั ฒ นา
องคการบริหารส>วนจังหวัดนครราชสีมา ต>อไป จึงแจ4งให4ที่ประชุมทราบโดยทั่วกัน
ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
-ไม>มี-

ระเบียบวาระที่ ๓

ญัตติ เรื่อง การแก+ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
(กรณีกันเงินไมได+กอหนี้ผูกพัน)
ประธานสภา อบจ.นม. ขอเชิญฝNายบริหารแถลงครับ
นายก อบจ.นม.
ระเบียบวาระ ๓ นี้ต4องมีการปรับข4อมูลใหม>บางส>วน จึงขอถอนญัตตินี้ออกไปก>อนครับ
ประธานสภา อบจ.นม. ฝNายบริหารขอถอนญัตติในระเบียบวาระที่ ๓ นะครับ

ระเบียบวาระที่ ๔
ญัตติ เรื่อง การแก+ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ประธานสภา อบจ.นม. ขอเชิญฝNายบริหารแถลงครับ
นายก อบจ.นม.
เรียนประธานสภาองคการบริหารส>วนจังหวัดนครราชสีมา สมาชิกสภา อบจ. และผู4ทรงเกียรติทุกท>าน
หลักการ เพื่อขออนุมัติจากสภาองคการบริหารส>วนจังหวัดนครราชสีมา ในการแก4ไขเปลี่ยนแปลงคํา

-๖ชี้แจงงบประมาณรายจ> าย ตามข4 อบั ญ ญัติ องคการบริ หารส>ว นจังหวั ด เรื่อง งบประมาณรายจ> า ย
ประจําปQงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ หมวดค>าครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งก>อสร4าง ดังต>อไปนี้ เหตุผล ด4วยได4
รับคําร4องจาก หน>วยงานราชการและโรงเรียน สังกัดองคการบริหารส>วนจังหวัดนครราชสีมา ว>ามี
ความจําเปSนต4องแก4ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ>าย ประจําปQงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
หมวดค> า ครุ ภั ณ ฑ ที่ ดิ น และสิ่ ง ก> อ สร4 า ง เพื่ อ ให4 ส ามารถดํ า เนิ น การบริ ห ารราชการให4 ไ ด4 อ ย> า งมี
ประสิทธิภาพ มีรายละเอียด คือ ๑. กองช>าง จํานวน ๑๑ โครงการ งบประมาณ ๗,๓๘๕,๐๐๐ บาท
ดั ง นี้ ๑.๑ โครงการก> อ สร4 า งปC า ยสนามฟุ ต บอล “รั ก ษโคราช” งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๑.๒ โครงการซ>อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก บ4านโนนพะยอม ต.ช4างทอง อ.เฉลิมพระเกียรติ เชื่อม
เขต ตําบลหนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา งบประมาณ ๘๘๐,๐๐๐ บาท ๑.๓ โครงการก>อสร4าง
ท> อ เหลี่ ย ม คสล.ถนน อบจ.นม. ๓๒๒๐๓ ต.หนองยาง เชื่ อ ม ต.พระพุ ท ธ อ.เฉลิ ม พระเกี ย รติ
จ.นครราชสีมา งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๑.๔ โครงการก>อสร4างถนนผิวจราจรลูกรัง บ4านหนอง
ม>ว งช> า งพิ ม ม.๘ ต.โคกกระเบื้ อง อ.บ4า นเหลื่ อม เชื่ อม เขตบ4 า นห4 วยทราย ต.หนองมะนาว อ.คง
จ.นครราชสีมา งบประมาณ ๑,๖๕๗,๐๐๐ บาท ๑.๕ โครงการก>อสร4างถนนผิวจราจรลูกรัง บ.หนอง
หรือโปNง ม.๗ ต.โคกกระเบื้อง เชื่อม บ.หนองใหญ> ม. ๔ ต.บ4านเหลื่อม อ.บ4านเหลื่อม จ.นครราชสีมา
งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ๑.๖ โครงการก>อสร4างถนนผิวจราจรลูกรัง บ.สามัคคีพัฒนา ม.๑๓
ต.โคกกระเบื้อง เชื่อม บ.สระแดงพัฒนา ม.๖ ต.วังโพธิ์ อ.บ4านเหลื่อม จ.นครราชสีมา งบประมาณ
๒๕๐,๐๐๐ บาท ๑.๗ โครงการก>อสร4างถนนผิวจราจรลูกรัง บ4านม>วง ม.๒ ต.ช>อระกา อ.บ4านเหลื่อม
จ.นครราชสีมา เชื่อมเขต อ.เนินสง>า จ.ชัยภูมิ งบประมาณ ๗๕๘,๐๐๐ บาท ๑.๘ โครงการก>อสร4าง
ถนนผิวจราจรลูกรัง บ.โคกกระเบื้อง ม.๑ ถึง บ.ดอนตะหนิน ม.๒ ต.โคกกระเบื้อง เชื่อง วังโพธิ์ ม.๒
อ.บ4านเหลื่อม จ.นครราชสีมา งบประมาณ ๓๔๐,๐๐๐ บาท ๑.๙ โครงการก>อสร4างถนนผิวจราจร
ลู ก รั ง บ.ดอนเปล4 า ม.๖ ต.บ4 า นเหลื่ อ ม จ.นครราชสี ม า เชื่ อ ม บ.โนนไร> อ.เนิ น สง> า จ.ชั ย ภู มิ
งบประมาณ ๖๙๐,๐๐๐ บาท ๑.๑๐ โครงการ ก>อสร4างถนนผิวจราจรลูกรัง บ.ห4วยชงโค ม.๑ บ.สระ
แดงพัฒนา ต.วังโพธิ์ เชื่อม บ4านโนนตาลเสี้ยน ม.๑๒ ต.โคกกระเบื้อง อ.บ4านเหลื่อม จ.นครราชสีมา
งบประมาณ ๔๖๐,๐๐๐ บาท ๑.๑๑ โครงการก>อสร4างกําแพงกันดินตลิ่งพัง (ลําปรุ) บ4านศรีษะละเลิง
ม.๗ – ม.๑๐ ต.บ4 านใหม> เชื่อม เขตเทศบาลตํ าบลปรุ ใหญ> อ.เมื อง จ.นครราชสี มา งบประมาณ
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (รายละเอียดปรากฏตามบัญชีแก4ไขเปลี่ยนแปลงที่นําเสนอแนบท4ายนี้) ทั้งนี้ ได4
เสนอบัญชีแก4ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ>าย ประจําปQงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ให4ท>านพิจารณาพร4อมนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว>าด4วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
ส>วนท4องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก4ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒,๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข4อ ๒๙ การแก4ไขเปลี่ยนแปลงคํา
ชี้แจงงบประมาณรายจ>ายในหมวดค>าครุภัณฑที่ดินและสิ่งก>อสร4างที่ทําให4ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก>อสร4างให4เปSนอํานาจอนุมัติของสภาท4องถิ่น จึงเสนอญัตติเพื่อขอรับ
การอนุมัติจากสภาองคการบริหารส>วนจังหวัดนครราชสีมา ต>อไป
ประธานสภา อบจ.นม. ขอเชิญท>านสมาชิกที่มีความประสงคจะอภิปราย ขอเชิญท>านโกวิทยฯ ครับ
นายโกวิทย เลาวัณยศิริ กราบเรียนท>านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท>านสมาชิกผู4ทรงเกียรติครับ กระผมนายโกวิทย เลาวัณยศิริ
ส.อบจ.อ.บ4านเหลื่อม ส.อบจ.อ.บ4านเหลื่อม ก>อนอื่นในระเบียบวาระที่ ๔ ซึ่งบางท>านสมาชิก ทางฝNายผู4บริหาร ท>านนายกฯ
ที่แถลงไปสักครู>นี้ ทําไมอําเภอบ4านเหลื่อมมาอีกแล4ว ผมกราบเรียนท>านอย>างนี้ครับ ตั้งแต>วันประชุม
วาระแรกนั้ น เราได4 ติ ง ไปแล4 ว ว> า ทางช> า งที่ ไ ปดู แ ลกิ จ กรรมต> า งๆ ในพื้ น ที่ ข องอํ า เภอไม> อ าจจะ
คลาดเคลื่อนด4วยความไม>เข4าใจหรืออย>างไรไม>ทราบ หลังจากประชุม คป.อบจ.เสร็จเรียบร4อย

-๗คป.อบจ.ส> ง ข4 อ มู ล มาเปS น ลายลั กษณอั กษรและค> อ นข4 า งจะละเอี ย ดมากมี ค วามกว4 า ง ความยาว
มีปริมาตร เห็นเงินอย>างชัดเจนแต>กลับมาผ>านมือช>างของกองช>างกลับเปSนช>างคิดเองทําเองมันเลยไม>
ตรงตามนั้นในขั้นแปรญัตติเราขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทั้งหมด ออกมาเปSนข4อบัญญัติครับท>าน
ประธานฯ ท>านสมาชิกผู4ทรงเกียรติครับ ท>านลองเปOดดูในรายละเอียดว>าก>อนแก4ไขตามหลักวิชาช>าง
ผมก็จบช>างถ4าเปSนคอนกรีตเปSนตารางเมตรแน> แต>เปSนงานลูกรัง งานถนนดินนี้ ต4องเปSนลูกบาศกเมตร
เปSนคิว ไม>ใช4เปSนตาราง ช>างเขามาคํานวณออกเปSนตาราง เพื่อให4ถูกต4องตามหลักวิชาช>างผมว>าอย>าง
นั้นนะครับ มันน>าจะเปSนลูกบาศกเมตรเปSนคิว ลูกรังต4องเปSนคิว คํานวณออกมาเปSนราคาเปSนรายได4
ปBญหาทั้ง ๗ โครงการเปSนตารางเมตรทั้งหมดเลยซึ่งเปSนงานดินกับงานลูกรังถ4าท>านสังเกตก>อนที่จะ
เปSนข4อความเดิมกลับเปSนออกมาตารางเมตรทั้งหมดเลยต4องปรับเปลี่ยนเพื่อจะให4ถูกต4องตามหลัก
วิชาการทางช>าง เพราะว>าในข4อบัญญัติโครงการของท>านสมาชิกทุกอําเภอไม>ว>าจะเปSนงานลูกรัง งาน
ถนนดิน เปSนลูกบาศกเมตรทั้งหมดแล4วมาแปลกอําเภอบ4านเหลื่อม อําเภอเดียวเท>านั้นที่เปSนตาราง
เมตร เพราะฉะนั้นวันนี้ต4องกราบขออนุญาตทางสภาที่เคารพ ไม>ใช>ว>าอําเภอบ4านเหลื่อมมันยุ>งวุ>นวาย
อะไรนักหนาจริงๆ ขอนําเรียนท>านอย>างนี้เพื่อให4ทางสภาได4ขออนุญาต เพื่อให4ผ>านในระเบียบวาระที่
๔ ให4ด4วยนะครับ ขอขอบคุณครับ
ประธานสภา อบจ.นม. ขอเชิญสมาชิกที่ประสงคจะอภิปรายเพิ่มเติม ไม>มีนะครับ ผมขอมติที่ประชุมครับ ขณะนี้องคประชุม
ครบแล4วสมาชิกท>านใดอนุมัติให4แก4ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ>ายประจําปQงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามที่ฝNายบริหารเสนอขอยกมือขึ้นครับ (อนุมัติ ๔๑ เสียง) ท>านใดไม>อนุมัติครับ (ไม>มี)
ท>านใดงดออกเสียง (ไม>มี)
มติที่ประชุม
อนุมัติให+แก+ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามที่
ฝ/ายบริหารเสนอ
ระเบียบวาระที่ ๕
ญัตติ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ประธานสภา อบจ.นม. ขอเชิญฝNายบริหารแถลงครับ
นายก อบจ.นม.
เรียนประธานสภาองคการบริหารส>วนจังหวัดนครราชสีมา สมาชิกสภา อบจ. และผู4ทรงเกียรติทุกท>าน
หลักการ เพื่อขออนุมัติจากสภาองคการบริหารส>วนจังหวัดนครราชสีมา ในการโอนลด/โอนเพิ่ม
งบประมาณรายจ>าย ตามข4อบัญญัติองคการบริหารส>วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ>าย ประจําปQ
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ หมวดค>าครุภัณฑที่ดินและสิ่งก>อสร4าง ดังต>อไปนี้ เหตุผล ด4วยได4รับคําร4อง
จาก หน> ว ยงานราชการและโรงเรี ย น สั งกั ด องคการบริ ห ารส> ว นจั ง หวั ด นครราชสี มา ว> า มี ความ
จํ า เปS น ต4 อ งโอนลด/โอนเพิ่ ม งบประมาณรายจ> า ย ประจํ า ปQ ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ หมวด
ค>าตอบแทนใช4สอยและวัสดุ หมวดค>าครุภัณฑที่ดินและสิ่งก>อสร4าง สําหรับใช4ในหน>วยงานราชการ
และโรงเรียน สังกัดองคการบริหารส>วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อให4สามารถดําเนินการเบิกจ>ายได4ตาม
วัตถุประสงค และสามารถบริหารราชการได4อย>างมีประสิทธิภาพ มีรายละเอียด ดังนี้ โอนลดเงิน
งบประมาณ ๑. กองชาง จํ า นวน ๑4 โครงการ งบประมาณ 9,300,000 บาท ๒. โรงเรี ย น
เทพารักษ#ราชวิทยาคม จํานวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ๓. กองสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต จํ านวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๓๐๑,๙๕๐ บาท ๔. กองแผนและงบประมาณ จํา นวน ๑
โครงการ งบประมาณ ๑๕๐,๕๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๑7 โครงการ งบประมาณ 9,852,450 บาท
โอนเพิ่ ม เงิ น งบประมาณ ๑. กองชาง จํ า นวน 7 โครงการ งบประมาณ 6,800,000 บาท
๒. โรงเรียนลําพระเพลิงพิทยาคม จํานวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ๓. โรงเรียนสุข
ไพบูลย#วิริยะวิทยา จํานวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ๔. โรงเรียนวังโป;งพิทยาคม

-๘จํ า นวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ๕. โรงเรี ย นตลาดไทรพิ ท ยาคม จํ า นวน ๑
โครงการ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ๖. โรงเรียนเมืองยางศึกษา จํานวน ๑ โครงการ งบประมาณ
๕๐๐,๐๐๐ บาท ๗. โรงเรียนเทพารักษ#ราชวิทยาคม จํานวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐
บาท ๘. กองสงเสริมคุณภาพชีวิต จํานวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๓๐๑,๙๕๐ บาท ๙. กองแผนและ
งบประมาณ จํานวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๑๕๐,๕๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๑6 โครงการ งบประมาณ
9,852,450 บาท (รายละเอียดปรากฏตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจายปG ๒๕๕๕ ที่นําเสนอ
แนบทHายนี้) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดHวยวิธีการงบประมาณขององค#กรปกครองสวนทHองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๑ และ แกHไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒,๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ขHอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจาย
ในหมวดคาครุภัณฑ# ที่ดินและสิ่งกอสรHาง ที่ทําใหHลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจาย
เปPนรายการใหม ใหHเปPนอํานาจอนุมัติของสภาทHองถิ่น จึงเสนอญัตติเพื่อขออนุมัติจากสภาองค#การ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสีมาตอไป
ประธานสภา อบจ.นม. ขอเชิญท>านสมาชิกที่มีความประสงคจะอภิปราย ไม>มีนะครับ ขอมติที่ประชุมขณะนี้องคประชุมครบ
แล4ว สมาชิกท>านใดอนุมัติให4โอนเงินงบประมาณรายจ>ายประจําปQงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามที่
ฝNายบริหารเสนอขอยกมือขึ้นครับ (อนุมัติ ๔๑ เสียง) ท>านใดไม>อนุมัติครับ (ไม>มี) ท>านใดงดออกเสียง
มติที่ประชุม
อนุมัติให+โอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามที่ฝ/ายบริหารเสนอ
ระเบียบวาระที่ ๖

ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนลด/โอนตั้งจายเป>นรายการใหม งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (กรณีกันเงินไมได+กอหนี้ผูกพัน)
ประธานสภา อบจ.นม. ขอเชิญฝNายบริหารแถลงครับ
นายก อบจ.นม.
เรียนประธานสภาองคการบริหารส>วนจังหวัดนครราชสีมา สมาชิกสภา อบจ. และผู4ทรงเกียรติทุกท>าน
หลักการ เพื่อขออนุมัติจากสภาองคการบริหารส>วนจังหวัดนครราชสีมา ในการโอนลด/โอนตั้งจ>าย
เปSนรายการใหม>งบประมาณรายจ>าย ตามข4อบัญญัติองคการบริหารส>วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณ
รายจ>าย ประจําปQงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (กรณีกันเงินไม>ได4ก>อหนี้ผูกพัน) หมวดค>าครุภัณฑ ที่ดิน
และสิ่งก>อสร4าง ดังต>อไปนี้ เหตุผล ด4วยได4รับคําร4องจาก หน>วยงานราชการในสังกัดองคการบริหาร
ส>ว นจั งหวั ดนครราชสีมา ว> า มี ความจํ า เปS นต4 องโอนลด/โอนตั้ งจ>า ยเปS น รายการใหม> งบประมาณ
รายจ>าย ประจําปQงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (กรณีกันเงินไม>ได4ก>อหนี้ผูกพัน) หมวดค>าครุภัณฑ ที่ดิน
และสิ่งก>อสร4าง สําหรับใช4ในหน>วยราชการในสังกัดองคการบริหารส>วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อให4
สามารถดําเนินการเบิกจ>ายได4ตามวัตถุประสงค และสามารถบริหารราชการได4อย>างมีประสิทธิภาพ มี
รายละเอีย ด ดังต>อไปนี้ โอนลดเงินงบประมาณ ๑. กองส>งเสริ มคุ ณภาพชี วิต จํา นวน ๑ รายการ
งบประมาณ ๒๔๐,๐๐๐ บาท โอนตั้งจ>ายเปSนรายการใหม> ๑. กองส>งเสริมคุณภาพชีวิต จํานวน ๑
รายการ งบประมาณ ๒๔๐,๐๐๐ บาท (รายละเอียดปรากฏตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ>าย
ประจําปQ ๒๕๕๔ ที่นําเสนอแนบท4ายนี้) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว>าด4วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองส>วนท4องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก4ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒,๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข4อ ๓๑ การ
โอน การแก4ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการที่ได4เบิกตัดปQ หรือขยายเวลาให4เบิกตัดปQไว4 จะ
กระทําได4ต>อเมื่อได4รับอนุมัติจากผู4มีอํานาจให4เบิกตัดปQ หรือขยายเวลาเบิกตัดปQ จึงเสนอญัตติเพื่อขอ
อนุมัติจากสภาองคการบริหารส>วนจังหวัดนครราชสีมาต>อไป
ประธานสภา อบจ.นม. ขอเชิญท>านสมาชิกที่มีความประสงคจะอภิปราย ไม>มีนะครับ ขอมติที่ประชุมขณะนี้องคประชุมครบ
แล4ว สมาชิกท>านใดอนุมัติให4โอนลด/โอนตั้งจ>ายเปSนรายการใหม> งบประมาณรายจ>าย ประจําปQ

-๙-

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๗

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (กรณี กันเงิ นไม> ได4ก>อหนี้ผูกพัน) ตามที่ฝNายบริหารเสนอขอให4ยกมือขึ้ น
(อนุมัติ ๔๑ เสียง) ท>านใดไม>อนุมัติ (ไม>มี) ท>านใดงดออกเสียง (ไม>มี)
อ นุ มั ติ ใ ห+ โ อ น ล ด โ อ น ตั้ ง จ า ย เ ป> น ร า ย ก า ร ใ ห ม ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ า ย ป ร ะ จํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (กรณีกันเงินไมได+กอหนี้ผูกพัน) ตามที่ฝ/ายบริหารเสนอ

ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบในการกอหนี้ผูกพันข+ามปงบประมาณ
โครงการระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน (Emergency Medical Service : EMS)
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
ประธานสภา อบจ.นม. ขอเชิญฝNายบริหารแถลง
นายก อบจ.นม.
เรียนประธานสภาองคการบริหารส>วนจังหวัดนครราชสีมา สมาชิกสภา อบจ. และผู4ทรงเกียรติ
ทุกท>าน หลักการ เพื่อขอความเห็นชอบ เช>ารถยนตกระบะดัดแปลงเปSนรถพยาบาลพร4อมอุปกรณ
ช>วยชีวิต (EMS) จํานวน ๖๐ คัน ตามโครงการระบบการแพทยฉุกเฉินเพื่อชาวจังหวัดนครราชสีมา
เหตุผล ด4วยองคการบริหารส>วนจังหวัดนครราชสีมา ร>วมกับองคกรปกครองส>วนท4องถิ่น สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห>งชาติเขต ๙ นครราชสีมา สถาบัน
การแพทยฉุกเฉินแห>งชาติ มูลนิธิและภาคเอกชนในเขตจังหวัดนครราชสีมา จัดทําโครงการระบบ
บริ การการแพทยฉุ กเฉิ น เพื่ อประชาชนชาวจั งหวั ด นครราชสี มา ภายใต4 ป ระกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห>งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการดําเนินงานและบริหารจัดการระบบ
การแพทยฉุ กเฉิ น ระดับ จั งหวั ด ลงวั น ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๑ โดยมี วัต ถุ ป ระสงคที่สํ า คั ญ คื อ ๑.
สนั บ สนุ น และส> ง เสริ ม องคกรปกครองส> ว นท4 อ งถิ่ น ในการจั ด หารถยนตกระบะดั ด แปลงเปS น
รถพยาบาลพร4อมอุปกรณช>วยชีวิต (EMS) อุปกรณช>วยชีวิต และบุคลากรที่มีความรู4และทักษะประจํา
จุดเสี่ยงนําร>อง ๖๐ จุด ๒. สนับสนุนและส>งเสริมประชาชนที่อยู>ในภาวะฉุกเฉินทางการแพทยสามารถ
เข4าถึงระบบบริการสาธารณสุขได4อย>างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานที่กําหนด ช>วยลด
ปBญหาการเสียชีวิต พิการ และบาดเจ็บ ลดค>าใช4จ>ายในด4านการปCองกันและบําบัดฟbcนฟูผู4ประสบภัย ๓.
เพื่อสนับสนุนและพัฒนาระบบติดต>อสื่อสาร การประสานงาน การควบคุมและการบริหารจัดการ
ระบบบริการการแพทยฉุกเฉินระดับจังหวัดให4มีประสิทธิภาพ ๔. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจ>าย
ค>าชดเชยค>าบริการให4แก>หน>วยปฏิบัติการ องคการบริหารส>วนจังหวัดนครราชสีมา ได4ตั้งงบประมาณ
ต>อเนื่องไว4เปSนค>าเช>ารถยนตกระบะดัดแปลงเปSนรถพยาบาล พร4อมอุปกรณช>วยชีวิต (EMS) จํานวน
๖๐ คั น มี อั ต ราค> า เช> า คั น ละ ๒๕,๖๐๐ บาท/คั น (สองหมื่ น ห4 า พั น หกร4 อ ยบาทถ4 ว น) เปS น เงิ น
๑๘,๔๓๒,๐๐๐.- บาท (สิบแปดล4านสี่แสนสามหมื่นสองพันบาทถ4วน) ระยะเวลา ๓ ปQ รวมเปSนเงิน
ทั้งสิ้น ๕๕,๒๙๖,๐๐๐.- บาท (ห4าสิบห4าล4านสองแสนเก4าหมื่นหกพันบาทถ4วน) โดยที่องคการบริหาร
ส>วนจั งหวัด นครราชสีมา ได4 ตั้งงบประมาณเปS นรายปQ ระเบียบกระทรวงหมาดไทย ว> าด4วยวิธีการ
งบประมาณขององคกรปกครองส>วนท4องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก4ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓
ข4อ ๓๔ องคกรปกครองส> วนท4 องถิ่ น จะจ>า ยเงิน หรือก> อหนี้ ผูกพั น ได4 ต ามข4 อความที่ กําหนดไว4 ใน
งบประมาณรายจ> า ยประจํ า ปQ หรื อ งบประมาณรายจ> า ยเพิ่ มเติ ม ทั้ ง นี้ ต4 องมี กฎหมาย ระเบี ย บ
ข4อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยอนุญาตให4จ>าย และมีเงินรายได4เพียงพอที่จะ
เบิกจ>ายได4 ข4อ ๓๘ กําหนดว>า ภายใต4ข4อบังคับ ข4อ ๙ ข4อ ๑๗ ข4อ ๒๑ และข4อ ๓๔ การก>อหนี้ผูกพัน
งบประมาณรายจ>ายเกินกว>าหนึ่งปQงบประมาณ สําหรับโครงการใดโครงการหนึ่งจะกระทําได4เมื่อมี
ความจําเปSนที่ไม>อาจแยกงบประมาณตั้งจ>ายและดําเนินการในแต>ละปQงบประมาณได4 และต4องเปSน
โครงการประเภทที่ดินและสิ่งก>อสร4าง ที่ไม>อาจแยกการจัดซื้อจัดจ4างได4เปSนส>วนๆ และมีรายได4ไม>เพียง

-๑๐พอที่จะดําเนินการในปQงบประมาณเดียวให4ก>อหนี้ผูกพันได4ไม>เกินปQงบประมาณถัดไป และงบประมาณ
ที่จะก>อหนี้ผูกพันจะต4องไม>เกินร4อยละห4าสิบของงบประมาณรายจ>ายเพื่อการลงทุนของงบประมาณปQ
ที่ผ>านมา โดยจะต4องระบุในงบประมาณรายจ>ายในปQ ปBจจุบันและในปQงบประมาณถัดไปให4ชัดเจน
ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารส>วนจังหวัดนครราชสีมา ดังนี้ ๑. ขอ
ความเห็นชอบเช>ารถยนตกระบะดัดแปลงเปSนรถพยาบาลพร4อมอุปกรณช>วยชีวิต ที่จะต4องก>อหนี้
ผูกพันข4ามปQงบประมาณ เนื่องจากจะต4องดําเนินการต>อเนื่องเปSนเวลา ๓ ปQ จึงจะเปSนประโยชนและมี
ความคุ4มค>าต>อทางราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ๒. อนึ่ง เมื่อสภา
องคการบริ หารส> วนจังหวั ดให4ความเห็ นชอบแล4 ว ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว>า ด4ว ยวิ ธีการ
งบประมาณ ข4อ ๓๘ การก>อหนี้ผูกพันเกินกว>าหนึ่งปQงบประมาณ สามารถกระทําได4เฉพาะโครงการ
ประเภทค>า ที่ดิ นและสิ่งก>อสร4 าง แต>โ ครงการเช> ารถยนตเพื่ อใช4ในการปฏิ บัติ ราชการขององคการ
บริ ห ารส> ว นจั ง หวั ด นครราชสี มา เปS น โครงการที่ ตั้ งจ> า ยไว4 ใ นหมวดค> า ตอบแทนใช4 ส อยและวั ส ดุ
ประเภทค>าใช4สอย ซึ่งมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ให4หน>วยงาน
ราชการจัดหารถยนตใช4ในราชการ โดยวิธีการเช>าได4 เปSนระยะเวลา ๓ ปQ เมื่อได4รับความเห็นชอบจาก
สภาองคการบริหารส>วนจังหวัดนครราชสีมา ฝNายบริหารจะได4ขออนุมัติยกเว4นการปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยต>อผู4ว>าราชการจังหวัดต>อไป จึงเสนอญัตติมาเพื่อพิจารณาให4ความเห็นชอบต>อไป
ประธานสภา อบจ.นม. ขอเชิญสมาชิกที่มีความประสงคจะอภิปราย ขอเชิญท>านกิติพงศฯ ครับ
นายกิติพงศ พงศสุรเวท กราบเรียนท>านประธานสภา ที่เคารพครับ กระผมนายกิติพงศ พงศสุรเวท ส.อบจ.อ.เมือง เขต ๑
ส.อบจ.อ.เมือง เขต ๑ ในวาระที่ ๗ ขอความเห็นชอบก>อหนี้ผูกพันข4ามปQงบประมาณโครงการระบบบริการแพทยฉุกเฉิน
(EMS) จํ า นวน ๓๒ ล4 า นบาท ผมมี ข4 อสั งเกตไม> มากนะครั บ สนั บ สนุ น ในโครงการนี้ น ะครั บ เปS น
โครงการที่มีประโยชนกับพี่น4องประชาชน แต>ข4อสังเกตคือว>าในการขอข4ามปQงบประมาณ ปQที่ ๒ ปQที่ ๓
ผมไม>ติดใจ แต>ปQแรกเกิดตั้งงบประมาณ ๓๒ ล4านบาท มันจะใช4ตามนี้หรือไม> เพราะเนื่องจากท>าน
บอกว>าในปQที่ ๑ ค>าเช>ารถเปSนรายเดือนๆ ละ ๒๕,๖๐๐ บาท ต4องคูณ ๑๒ จะออกมาเปSน ๑๘.๔ ล4าน
บาท แต>ข4อเท็จจริงเราผ>านมาเกือบ ๔ เดือน ถ4าสมมุติขณะนี้ยังไม>ได4เริ่มต4นก็ต4องกลับไปเริ่มต4นเดือน
กุมภาพันธ ฉะนั้นเมื่อถึงเดือน กุมภาพันธ เงินต4องหายไป ๑,๐๐๒,๔๐๐ บาท/คัน ถ4าต>อคันคูณ ๖๐
เท>ากับหายไป ๖.๑ ล4านบาท เท>ากับโครงการ ๓๒ ล4านบาท เฉพาะ ๑๘ ล4านบาท หายไปแล4ว ๖ ล4าน
บาท ถ4าไปลด ๓๒ ล4านบาท หายไปเหลือ ๒๖ ล4านบาท ข4อสังเกตก>อนครับว>า จําเปSนต4องขอความ
เห็ น ชอบเต็ มตามนี้ห รื อไม> ประเด็ น ที่ ๒ ครั บ ในเรื่ องของการอบรม ๖๐ คั น มี คนประจํ า ๖ คน
เท> า กั บ คนมี ๓๖๐ คน ท> า นอบรม ๕ หลั กสู ต รใช4 เ งิ น ๔.๕ ล4 า นบาท เฉลี่ ย แล4 ว ต> อคนต4 องใช4 เ งิ น
๑๒,๕๐๐ บาท ในการอบรม ถ4าเฉลี่ยเปSน ๕ รุ>น ตามที่ท>านบอก ๕ หลักสูตร ตกต>อรุ>นต>อคนๆ ละ
๒,๕๐๐ บาท ผมค>อนข4างว>ามันสูงไปหรือไม>นะครับ ผมไม>ทราบรายละเอียดตรงนี้ไม>ทราบจริงๆ ว>าตัว
อบรมมี อ ะไรบ4 า งในการดํ า เนิ น การอยากจะให4 ท> า นนายกฯ ช> ว ยอธิ บ ายให4 กั บ ที่ ป ระชุ ม เพราะ
เนื่องจากว>าเปSนงบประมาณสําหรับการอบรมอย>างเดียว ๔.๕ ล4านบาท ค>อนข4างสูงพอสมควร แต>ถ4า
มันมี เหตุผ ลมีความจํ าเปSนที่ ต4องดํ าเนินการเราไม>ติดใจถ4า เปSน ประโยชน แต>ต รงนี้ขอให4 เกิ ดความ
ชัดเจนนะครับ ประเด็นที่ ๓ ที่ขอความกรุณาท>านประธาน ถึงท>านนายกฯ คือโครงการประชาสัมพันธ
๒ ล4านบาท ในนี้เขียนว>าปCายไวนิล แผ>นพับ สติ๊กเกอร ๒ ล4านบาท ผมว>าถ4าแค>นี้เฉยๆ มันตอบไม>ได4
นะครับว>าทําไมต4องใช4ถึง ๒ ล4านบาท ที่จะก>อหนี้ผูกพันงบประมาณไปมันควรจะมีความชัดเจน เพราะ
เงิน ๒ ล4านบาท กับปCาย แผ>นพับ สติ๊กเกอร มันมีมูลค>าไม>สมเหตุสมผล ฉะนั้นประเด็นของผม ๓-๔
ประเด็น โดยหลักการเห็นชอบกับโครงการนี้ไม>มีปBญหาแต>ขอความเข4าใจและในรายละเอียดที่ถูกต4อง
ด4วยขอบคุณครับ

-๑๑ประธานสภา อบจ.นม. เชิญฝNายบริหารครับ
นายก อบจ.นม.
กราบเรียนท>านประธานสภา และสมาชิกสภา อบจ. ผู4ทรงเกียรติ ต4องขอบคุณที่ท>าน สจ.กิติพงศฯ ได4
ซักถามเพื่อจะได4มีโอกาสจะได4อธิบายโครงการนี้ต>อท>านประธานสภา และสมาชิกสภา งบประมาณ
ประเด็นที่ ๑ เรื่องเงินที่กันไว4หรือได4ขอผ>านสภาตามข4อบัญญัติไปแล4ว ๓๒ ล4านบาท แต>ค>าใช4จ>าย
จริงๆ ค>าเช>าต>อปQ ๑๘ ล4านบาท ถ4าคิดจํานวนเดือนที่ขออยู>คงไม>ถึง ๑๘ ล4านบาท แต>งบประมาณที่ขอ
ไว4 ๑๘ ล4านบาทต>อ ๓ ปQติดต>อกันเปSน ๕๒ ล4านบาทนี้เปSนค>าเฉลี่ยโดยการคํานวณตามวิทยาศาสตรที่
ทางส>วนกลางได4คํานวณคิดวิธีให4 เพราะฉะนั้นถ4าใช4เงินไม>ถึงจํานวน ๕๒ ล4านบาท จะใช4ตามความเปSน
จริงเพราะได4งบประมาณที่จะโอนเข4ามาปQ ๒๕๕๕ จะโอนจากหมวดใช4สอยหมวดอื่นที่ทางองคการ
บริหารส>วนจังหวัดได4ตั้งไว4 เพราะฉะนั้นเปSนการบริหารที่เราจะให4มีกรอบไว4แต>เวลาใช4จริงๆ อาจจะไม>
ถึ งจํ า นวนนี้ ได4 ค รั บ เพี ย งแต> ข ออนุ มัติ กรอบไว4 เพื่ อ จะได4 เ ปS น ฐานในการที่ จ ะไปคํ า นวณต> อไปแต>
งบประมาณไม>สามารถใช4เกินจากนี้ได4 แต>ถ4าระยะเวลาเช>ารถไม>ถึงต4องเหลือเปSนเงินสะสมหรือเปSนเงิน
ที่จะไว4ใช4สอยหมวดอื่นต>อไป แต>ว>าอัตราค>าเช>าจะไม>เกินจํานวนนี้ ๒๕,๐๐๐ บาทต>อคันต>อเดือน เปSน
หมวดใช4สอยที่องคการบริหารส>วนจังหวัดโอนลด/โอนเพิ่ม ในค>าใช4จ>ายใช4สอยที่เปSนยอดรวมของ
องคการบริหารส>วนจังหวัดที่ไม>เกินกรอบรวมทั้งปQขององคการต>อไป ประเด็นที่ ๒ เรื่องการอบรม
เนื่องจากรถอุบัติเหตุฉุกเฉินเขาจะกําหนดเปSน ๓ ระดับ ระดับ ๑ เขาเรียกว>า FR (First Responder)
คือรถกระบะ ซึ่งคนนั้นอบรมเพียง ๑ วัน ในชุดซึ่งรถพวกนี้ ได4แก> รถมูลนิธิ หรือรถองคกรปกครอง
ท4องถิ่นที่ไม>มีความรู4ความสามารถจะอบรมเพียง ๑ วัน ๑๒ ชั่วโมง แต>สามารถไปรับผู4ปNวยแล4วมาส>ง
แต>ว>าถ4ามีรถประเภทที่ ๒ เรียกว>า BLS (Basic Life Support) คือการช>วยชีวิตได4ขั้น Basic ต4อง
อบรม ๓ วัน และมีเครื่องมืออุปกรณเพิ่มมากขึ้นในการที่ใช4รถเปSนรถกระบะเหมือนกันครับ แต>คนที่
ไปนั้นจะต4องมีอย>างน4อยมีคนขับและมีคนประจํารถอีกอย>างน4อย ๓ คน เพราะจะต4องช>วยชีวิตขั้นต4น
ได4 ไม>ใช>รับส>งผู4ปNวยอย>างเดียว ถ4าเปSน FR เปSนขั้น ๑ จะเน4นการรับส>งผู4ปNวย ซึ่งเวลาเขาแจ4งศูนย
ปฏิบัติการอยู>ที่โรงพยาบาลมหาราช โรงพยาบาลมหาราชจะบอกว>าส>งรถระดับไหนออกไป ถ4าเปSน
ระดับส>งผู4ปNวยรับผู4ปNวยเฉยๆ ถ4าฉุกเฉิน เช>น เปSนลม แบบนี้ต4องส>ง FR ไป แต>ถ4าเปSนอุบัติเหตุต4องมี
การช>วยขั้นต4นจะต4องส>ง BLS ไป และขั้นสูงคือ ขั้นที่ ๓ เรียกว>า ALS (Advanced Life Support)
คือ สามารถไปช>วยชีวิตระหว>างเดินทางและช>วยปBxมหัวใจได4คนที่ไปประจํารถนี้ต4องผ>านการอบรม ๖
วันอย>างน4อยรวมทั้งเปSนวิชาชีพ ซึ่งจะต4องมีเครื่องช>วยหายใจ เครื่องกระตุ4นหัวใจ ประจํารถ รถพวกนี้
อาจจะเปSนรถตู4หรือรถพยาบาลขั้นสูง เพราะฉะนั้นในการที่เราตั้งงบประมาณของเราไว4 ๔.๕ ล4านบาท
นี้ เปS น การตั้ ง ค> า เฉลี่ ย นั้ น คื อ เมื่ อ อบจ. ร> ว มมื อ กั บ MOU ร> ว มกั บ สาธารณสุ ข ปC อ งกั น บรรเทา
สาธารณภัยมูลนิธิและคณะกรรมการการแพทยฉุกเฉินของจังหวัด ซึ่งมีท>านผู4ว>าราชการจังหวัดเปSน
ประธาน ในส>ว นที่ อบจ.เราจะเสนอนั้ นจะมีรถ ๖๐ คัน ซึ่งจริ งๆ แล4ว รถทั้งระบบต4องมีประมาณ
๒๕๐ คัน เปSนอย>างน4อยแต>เราจะไปเสริมให4 ๖๐ คัน และจะต4องมีการอบรมเพิ่มเติม เพราะฉะนั้นใน
การอบรมนี้กรรมการได4ขอความร>วมมือกับ อบจ. ที่จะอบรมให4คนมีความรู4ความเข4าใจ เพราะฉะนั้น
จะไม>ใช>เพียงอบรมเฉพาะคนของเราที่ประจํารถ ๖๐ คันเท>านั้น แต>เราจะอบรมให4กับคนทั้งระบบทั้ง
FR BLS ALS ซึ่งจะให4มีความรู4ตามขั้นตอนอย>างถูกต4องรวมทั้งการให4ความรู4ที่ต>อเนื่องเพราะฉะนั้น
เงิน ๔.๕ ล4านบาท เปSนการใช4กับคนทุกระบบ และคนประมาณ ๒,๐๐๐ คนที่จะใช4 เพราะฉะนั้นถ4า
คิดอัตราค>าหัวจะไม>ถึง ๑๐,๐๐๐ บาทหรือไม>เกินระเบียบ รวมทั้งระเบียบของทางราชการเองควร
กําหนดอบรมวันหนึ่งจะเบิกค>าใช4จ>ายได4เท>าไร และค>าพักโรงแรมเปSนเท>าไร ค>าอุปกรณเปSนเท>าไร จะ
ไม> เ กิ น ระเบี ย บของงบประมาณที่ให4 ตั้ งไว4 ครั บ นี้เ ปS น กรอบอบรมที่ ตั้ งไว4 ร วม ๔.๕ ล4 า นบาท ส> ว น
ประเด็นที่ ๓ เรื่องการประชาสัมพันธ ถ4าอ>านดูอาจจะมีแค>เอกสารไวนิล แต>จริงๆ แล4วการ

-๑๒ประชาสัมพันธนี้มีความจําเปSนนะครับ อย>างเอกสารที่ท>านเขียนและถืออยู>นี้ครับ ซึ่งเปSนเอกสารการ
ให4ความรู4ทางการแพทย การฉุกเฉิน ที่จะช>วยเห็นว>าการเจ็บปNวยของคนโคราชวันหนึ่ง ๔๕๐ ราย
เดือนหนึ่ง ๑๐,๐๐๐ กว>าราย และเสียชีวิตประมาณวันหนึ่งไม>ต่ําว>า ๓๐ คน สมัยก>อนเสียชีวิต ๖๐
คนต>อเดือน เพราะฉะนั้นถ4าเราให4ความรู4ความเข4าใจนอกจากอบรมแล4วต4องมีเอกสารประกอบคือการ
ประชาสั มพั น ธถึ ง ความร> ว มมื อเอาแค> ปB กปC า ย 1669 ถ4 า เจ็ บ ปN ว ยจํ า เบอร 1669 ต4 องติ ดไว4 ทุกจุ ด
โดยเฉพาะชาวบ4านนี้ไม>ทราบเลยว>ามีระบบที่ไปรับผู4ปNวยฟรีเพราะปNวย 1669 นี้ต4องติดทั่วไปที่ผ>านมา
ทางเราเคยเสนองบประมาณปCายที่ติด 1669 บอกว>าถ4าปNวยฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุสามารถโทรไป 1669
จะมีรถไปรับโดยไม>เสียค>าใช4จ>ายนี้ก็เปSนการประชาสัมพันธรูปแบบหนึ่ง นอกจากนั้นจะมีปCายไวนิล
ปCายติดประกาศ แผ>นโปสเตอร รวมทั้งเอกสารต>างๆ เพราะฉะนั้นจํานวนเงิน ๒ ล4านบาทจะใช4ได4เปSน
องคประกอบเหล>านี้ ในการประชาสัมพันธให4คนทั่วไปได4รับทราบ เพื่อจัดระบบการแพทยฉุกเฉินของ
เรานี้ให4เปSนระบบที่ผ>านมาให4ถือว>าอยู>ในเกณฑที่ยังไม>ดีมาก ถ4า อบจ. เข4าไปเสริมระบบนี้ผมคาดว>า
ระบบการแพทยฉุกเฉินของเราทั้งระบบเพราะมีสํานักงานแพทยฉุกเฉินขึ้นมาแล4วแห>งชาติ ถ4ามีการ
พัฒนาอย>างเปSนระบบการไปรับผู4ปNวยฉุกเฉิน หรือผู4ปNวยอุบัติเหตุต>างๆ จะดีขึ้นรวมไปถึงอนาคตต>อไป
ถ4ารถเข4าไม>ถึง โดยมาตรฐานเมื่อวางหูโทรศัพทโทรไป 1669 จะต4องมีรถไปถึงภายใน ๑๕ นาที เปSน
เกณฑที่ สพฉ.การแพทยฉุกเฉินได4ตั้งไว4 ถ4าไม>ถึงต4องเพิ่มรถหรือเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร ดังนั้น
โคราชของเราถ4าเราได4ไปเพิ่มไปร>วมมือเข4าไปช>วยตรงนี้ต4องมีรถเข4าไปถึงภายใน ๑๕ นาที ถ4าท>านเกิด
อุบัติเหตุหรือพ>อแม>ปNวยหรือญาติ คนท4องปNวยตกเลือด โทรไปที่ 1669 ศูนยประสานงานเขาจะบอก
ว>าจะเอารถชนิดไหนไปรับภายใน ๑๕ นาทีหลังจากวางหู ถ4าไม>ไปถึงจะต4องพัฒนาระบบต>อไป ถ4าจุด
ใดไม> มีร ถยนตไป สพฉ.วางเปC า หมายไว4 ถึงว> า จะต4 องมี เ ฮลิคอปเตอร ๑ คั น ดังนั้ น ตอนนี้เ ขาให4 ใช4
ส>วนกลางไปก>อนสําหรับการส>งตัวผู4ปNวยที่รถเข4าไปไม>ถึง ในอนาคตต>อไประบบการแพทยน>าจะเปSน
เช> น นั้ น ครั บ เปS น ภาพรวมแต> ย อดงบประมาณเราไม> ได4 ชี้ แ จงในรายละเอี ย ดไว4 ก็ขอยื น ยั น ให4 ท>า น
ประธานฯ และท>านสมาชิกผู4ทรงเกียรติทราบครับ
ประธานสภา อบจ.นม. ขอเชิญสมาชิกที่มีความประสงคจะอภิปราย ขอเชิญท>านอดุลยฯ ครับ
นายอดุลย อยู>ยืน
เรียนท>านประธานสภา และท>านสมาชิกผู4ทรงเกียรติทุกท>าน กระผมนายอดุลย อยู>ยืน
ส.อบจ.อ.เมือง เขต ๒ ส.อบจ.อ.เมือง เขต ๒ จริงๆ แล4วตรงที่ฝNายบริหารชี้แจงมาผมว>าครอบคลุมเกือบหมดแล4วครับ แต>ผม
นั่งดูเอกสารในหน4าที่ ๓๖ จริงๆ แล4วคนที่ทําเรื่องนี้เหมือนจะรู4 ตรงหมายเหตุควรประสานงานกับการ
ใช4เครือข>ายระบบสถานีส>งสัญญาณสําหรับพื้นที่ห>างไกลและรับสัญญาไม>ครอบคลุม ผมขอฝากทิ้งไว4
ด4วยนะครับ ฝากไว4ให4ช>วยเพิ่มเติมเพราะตอนนี้เรามีรถแล4วมีอุปกรณทุกอย>างแล4วและเรื่องจริงอําเภอ
เราจังหวัดเราเปSนจังหวัดที่ใหญ>มากผมเชื่อว>าหลายอําเภอที่อยู>ในชายแดนเวลารถปฏิบัติการออกไป
ปฏิบัติการแล4วจะไม>สามารถติดต>อกับสถานีแม>ได4จากประสบการณจริงถามทางท>านโกวิทยฯ ก็รู4นะ
ครับท>านเปSนวิทยุสมัครเล>นอย>างสถานีบัวใหญ>เองวิทยุสมัครเล>นจะมีสถานีทวนสัญญาณมีช>องหนึ่งใช4
ครอบคลุ ม ทั้ ง จั ง หวั ด แต> เ ท> า ที่ ผ มรู4 ม า 1669 เปP น สถานี ท วนสั ญ ญาณเปP น เบสจากแมสั ญ ญาณที่
โรงพยาบาลมหาราชเรียกไปทั่วทั้งอําเภอ เพราะฉะนั้นเวลาเรียกไปจากสวนกลางไปวังน้ําเขียวไปถึงจุด
ที่โรงพยาบาล แตพอรถปฏิบัติ การลงไปแลHวจะไมสามารถเรีย กไดHตรงนี้อยากฝากฝ;ายบริห ารเรื่อง
อุปกรณ#การแพทย#ผมวาทานเปPนหมอครอบคลุมอยูแลHว แตทางฝ;ายเทคนิคตHองหาคนที่มีความรูHตรงนี้
มาชวยเสริมใหHองค#กรเพราะองค#กรเราเปPนองค#กรขนาดใหญครอบคลุมทุกอําเภอจริงๆ แลHวเรานาจะ
เสริมตรงนี้ใหHกับทางหนวยงานที่จะดําเนินการตรงนี้ใหHดHวยขอบคุณครับ
ประธานสภา อบจ.นม. ฝากข4อเสนอแนะของท>านสมาชิกไปยังฝNายบริหารด4วยนะครับ ขอเชิญสมาชิกที่มีความประสงคจะ
อภิปรายครับ ไม>มีนะครับ ผมขอมติที่ประชุม ขณะนี้องคประชุมครบแล4ว สมาชิกท>านใดเห็นชอบใน

-๑๓การก>อหนี้ผูกพันข4ามปQงบประมาณ โครงการระบบการแพทยฉุกเฉิน (Emergency Medical Service
: EMS) อบจ.นม. ตามที่ฝNายบริหารเสนอมา ขอให4ยกมือขึ้นครับ (เห็นชอบ ๔๑ เสียง) ท>านใดไม>อนุมัติ
(ไม>มี) ท>านใดงดออกเสียง (ไม>มี)
มติที่ประชุม

เห็นชอบในการกอหนี้ผูกพัน ข+ามปงบประมาณ โครงการระบบการแพทยฉุกเฉิน (Emergency
Medical Service : EMS) เพื่อชาวจังหวัดนครราชสีมา ตามที่ฝ/ายบริหารเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๘

เรื่องอื่นๆ (ถ+ามี)
การขอขยายเวลาประชุมสมัยวิสามัญยังมีญัตติที่ยังค4างอยู> ซึ่งไม>สามารถเข4าบรรจุในระเบียบวาระได4
ทันในวันนี้ ผมขอมติที่ประชุมนะครับ ขณะนี้องคประชุมครบแล4ว สมาชิกท>านใดเห็นชอบให4ขยาย
เวลาการประชุ ม สมั ย วิ ส ามั ญ สมั ย ที่ ๑ ประจํ า ปQ พ.ศ. ๒๕๕๕ ออกไปอี ก ๗ วั น ตั้ ง แต> วั น ที่
๑๑ – ๑๗ มกราคม ๒๕๕๕ ขอยกมือขึ้นครับ (เห็นชอบ ๔๑ เสียง) ท>านใดไม>เห็นชอบ (ไม>มี) ท>านใด
งดออกเสียง (ไม>มี)
มติที่ประชุม
เห็นชอบให+ขยายเวลาการประชุมสมัยวิสามัญสมัยที่ ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๕ ออกไปอีก ๗ วัน
ตั้งแตวันที่ ๑๑ – ๑๗ มกราคม ๒๕๕๕
ประธานสภา อบจ.นม. มีสมาชิกท>านใดประสงคจะอภิปรายเพิ่มเติม ไม>มีนะครับ ผมขออนุญาตปOดประชุมครับ
เลิกประชุมเวลา

๑๕.๓๐ น.
(ลงชื่อ)

ผู4ถอดรายงานการประชุม
(นางสาวปOPนนภา สุดาทิพย)
เจ4าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ)
ผู4ตรวจรายงานการประชุม
(นายคณะวัฒน อังสนานิวัฒน)
ประธานสภาองค#การบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

