(สำเนำ)
บันทึกกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำดอกคำ
สมัยสำมัญ สมัยที่ 3 / ๒๕๖2 ครั้งที่ 3
วันที่ 23 เดือน สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖2
ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำดอกคำ
---------------------------------------ผู้เข้ำประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
๑1.
๑2.
๑3.
๑4.
๑5.
16.
๑7.
๑8.
๑9.
20.
21.
22.
๒3.
24.

จำนวน ๒4 คน

นำยเพ็ง เชื้อคำจันทร์
นำยอุเทน พระนคร
นำยอำทิตย์ คำเถื่อน
นำยอุทิศ ดอนมืด
นำงสำวดำรำวรรณ ไข่มกุ
นำงสุขีวัลย์ เภ้ำสร้อย
นำยอดุลย์ โคตมี
นำยบุญเพ็ง อ่อนน้อม
นำยเทพเทวัญ แก้วกัญญำ
นำยรัศมี ศรีนำค
นำยวิทยำ ธำตุลม
นำยตัน นันทะถิน
นำยตุม้ ทอง อภัยโส
นำงสมคิด สุวรรณกลำง
นำยเดชำธร จู่มำ
นำยสนัน่ ดี ศรีพุทธำ
นำยเกริกฤทธิ์ มำตรขำว
นำงประหยัด อุ่นทะ
นำงสุชำดำ เดี่ยวคำมำ
นำงทองศร ทองสำ
นำยสงกรำนต์ ลำพุทธำ
นำยประเสริฐ เกิดศักดิ์
นำยถำวร สุกัญญำ
นำยสมพำน เพ็ชรสมบัติ

ผู้ไม่มำประชุม จำนวน - คน
-ไม่มี

ประธำนสภำ อบต.ท่ำดอกคำ
รองประธำนสภำ อบต.ท่ำดอกคำ
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๑
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๑
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๒
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๒
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๓
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๕
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๕
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๔
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๔
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๖
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๗
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๗
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๘
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๘
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๙
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๙
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๑๐
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๑๐
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๑๑
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๑๒
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๑๓
สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ ๑๓

๒
ผู้เข้ำร่วมประชุม จำนวน ๑2 คน
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๘.
9.
10.
11.
12.

นำยประสงค์ เวฬุวนำธร
นำยสินไชย เชือ้ คำจันทร์
นำยสำนำน แสวงวงค์
นำยกฤษณะ จันทร์สว่ำง
นำยปรีชำ กงภูธร
นำยมนตรี ศรีมงคล
นำงปำริชำติ แสนทวีสขุ
นำงอนงค์ ไวมุงคุณ
นำยณพกร สอนสกุล
นำงสำวสำยสมร นันทะถิน
นำงสำวมธุรดำ สีนำค

นำยก อบต.ท่ำดอกคำ
รองนำยก อบต.ท่ำดอกคำ
รองนำยก อบต.ท่ำดอกคำ
เลขำนุกำรนำยกอบต.ท่ำดอกคำ
ปลัด อบต.ท่ำดอกคำ
รองปลัด อบต.ท่ำดอกคำ
หัวหน้ำส่วนกำรคลัง
ผู้อำนวยกำรกองกำรศึกษำฯ
ผู้อำนวยกำรกองสวัสดิกำรฯ
หัวหน้ำสำนักงำนปลัดฯ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน

๓
เริ่มประชุมเวลำ ๐๙.๓๐ น.
-เมื่อทีป่ ระชุมพร้อมแล้ว นำยเพ็ง เชื้อคำจันทร์ ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำดอกคำ
ประธำนในที่ประชุมได้กล่ำวเปิดกำรประชุม และดำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
๒.๑ รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำดอกคำ สมัย
สำมัญ สมัยที่ 3/๒๕๖2 เมือ่ วันที่ 20 เดือน สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖2
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

รับรอง
๒4 เสียง
ไม่รับรอง
- เสียง
งดออกเสียง - เสียง

เรื่องญัตติค้างการพิจารณา
๓.๑ ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖3 วาระที่ ๒ แปรญัตติ

ประธำนสภำฯ
(นำยเพ็ง เชื้อคำจันทร์)

-ลำดับต่อไปผมจะได้ให้คณะกรรมกำรแปรญัตติที่สภำได้แต่งตั้ง ได้นำเรียน
ถึงจำนวนสมำชิกสภำฯผูบ้ ริหำรที่ยนื่ คำขอแปรญัตติ ร่ำงข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖3 ขอเรียนเชิญครับ

ประธำน คกก.แปรญัตติ
(นำยสมพำน เพ็ชรสมบัติ)

-เรียนท่ำนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำดอกคำ ท่ำนสมำชิก
สภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำดอกคำ ทุกท่ำน ตำมมติทปี่ ระชุมสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำดอกคำ สมัยสำมัญ สมัยที่ 3 ครัง้ ที่ 1 เมื่อวันที่
๑4 สิงหำคม ๒๕๖2 ได้กำหนดระยะเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมกำร
แปรญัตติในวันที่ ๑4 สิงหำคม 25๖2 ตัง้ แต่เวลำ 13.00 น.เป็นต้นไป
จนถึงวันที่ 20 สิงหำคม ๒๕๖2 เวลำ 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์กำร
บริหำรส่วนตำบลท่ำดอกคำ ซึง่ เมื่อครบกำหนดระยะเวลำที่กำหนดแล้ว
ไม่ปรำกฏว่ำมีผู้บริหำรท้องถิ่น สมำชิกสภำท้องถิน่ ผู้ใดมำยื่นเสนอคำแปร
ญัตติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติม ร่ำงงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี 25๖3 แต่อย่ำง
ใด และคณะกรรมกำรแปรญัตติได้รว่ มกันพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติ

๔
งบประมำณรำยจ่ำยโดยละเอียดแล้ว เห็นว่ำร่ำงดังกล่ำวที่เสนอมำนั้น ได้
ตั้งงบประมำณไว้เหมำะสมกับสถำนะกำรเงินกำรคลัง และเป็นไปตำม
ระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้องแนวนโยบำยในแผนพัฒนำและสอดคล้องกับ
ปัญหำควำมต้องกำรของประชำชนแล้ว ร่ำงงบประมำณดังกล่ำวนี้ มีควำม
สมบูรณ์และครบถ้วน ดังนัน้ จึงไม่ขอแก้ไขเพิ่มเติมแต่ประกำรใด ทั้งนี้
คณะกรรมกำรได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้นำเสนอตำมร่ำงฉบับเดิมและให้
รำยงำนควำมเห็นให้ประธำนสภำฯทรำบเพื่อแจ้งสมำชิกสภำฯ ทรำบต่อไป
สมำชิกสภำ หมู่ที่ ๓
(นำยอดุลย์ โคตมี)

นำยประเสริฐ เกิดศักดิ์
สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 12

นำยก อบต.ท่ำดอกคำ
(นำยประสงค์ เวฬุวนำธร)

-เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ท่ำนนำยกฯท่ำนปลัดฯรองปลัดฯและเพื่อนๆ
สมำชิกสภำฯทุกท่ำนครับ ผมเห็นด้วยกับกำรจัดสรรงบประมำณในครั้งนี้
นะครับ และอยำกจะฝำกทำงฝ่ำยบริหำรนะครับ อยำกจะให้ทำงฝ่ำย
บริหำรได้เล็งเห็นปัญหำควำมเดือดร้อนของพี่น้องประชำชนเป็นอันดับแรก
โดยเฉพำะปัญหำควำมเดือดร้อนด้ำนถนนด้ำนกำรเกษตร เพรำะพี่น้องชำว
ตำบลท่ำดอกคำของพวกเรำส่วนมำกประกอบอำชีพทำงด้ำนกำรเกษตร
และโดยเฉพำะช่วงหน้ำฝนถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ซึ่งทำให้เกิดควำม
ยำกลำบำกในกำรขนส่งสินค้ำกำรเกษตรไม่ว่ำจะเป็นข้ำว หรือยำงพำรำ
ถ้ำงบประมำณได้รับกำรอนุมัตแิ ล้วอยำกให้ดำเนินกำรจัดทำถนนเพื่อ
กำรเกษตรเพื่อแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของพี่น้องประชำชนก่อนเป็น
อันดับแรก ขอบคุณครับ
-เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ท่ำนนำยกฯท่ำนปลัดฯรองปลัดฯและเพื่อนๆ
สมำชิกสภำฯทุกท่ำน ผมเห็นด้วยนะครับกับกำรจัดสรรงบประมำณในปีนี้
โดยเฉพำะทำงฝ่ำยบริหำรจัดให้มโี ครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรังภำยใน
หมู่บ้ำน เพื่อแก้ไขปัญหำถนนเป็นหลุมเป็นบ่อให้กับพี่นอ้ งประชำชน ต้อง
ขอขอบคุณทำงฝ่ำยบริหำรแทนพี่น้องประชำชนด้วยนะครับ แต่อีก
ประเด็นหนึ่งที่ผมยังมีข้อสงสัยคือ โครงกำรฝึกอบรมอำสำสมัครป้องกันภัย
ฝ่ำยพลเรือน (อปพร.) ผมอยำกทรำบว่ำเป็นโครงกำรฝึกอบรมใหม่ หรือ
เป็นโครงกำรฝึกทบทวนรำยเดิมครับ และค่ำวัสดุเครือ่ งแต่งกำย
จำเป็นต้องตั้งงบประมำณไว้หรือไม่ครับ และอีกเรือ่ งหนึง่ พี่น้องประชำชน
ผู้ใช้บริกำรหน่วยกู้ชีพกู้ภัยเขำฝำกมำเกี่ยวกับกำรให้บริกำรของหน่วยกู้ชีพ
กู้ภัย เขำตำหนิว่ำ หน่วยกู้ชพี กู้ภัยของเรำบริกำรล่ำช้ำ และเครื่องไม้
เครื่องมือในกำรให้บริกำรไม่ครบ ถ้ำเป็นไปได้รบกวนท่ำนนำยกให้เร่ง
ปรับปรุงแก้ไขประสิทธิภำพกำรให้บริกำรของหน่วยกู้ชพี กู้ภัยของพวกเรำ
ด้วยนะครับ โดยเฉพำะควำมล่ำช้ำ และเครือ่ งไม้เครื่องมือในกำรให้บริกำร
ผมว่ำหน่วยกู้ชีพกู้ภัยถ้ำปรับแก้อกี นิดหน่อยก็จะเป็นทีพ่ ึ่งของพี่น้อง
ประชำชนได้อย่ำงดีเยี่ยมเลยครับ
-เรียนท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำฯทุกท่ำน ผมต้องขอชื่นชมท่ำน
สมำชิกสภำฯทุกหมู่บำ้ นที่เห็นควำมสำคัญของถนนเพื่อกำรเกษตร และ

ประธำนสภำฯ
(นำยเพ็ง เชื้อคำจันทร์)

๕
เห็นถึงควำมจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังให้พี่น้องเกษตรกร
ในตำบลท่ำดอกคำ ของเรำสำมำรถใช้ถนนเพื่อกำรเกษตรได้อย่ำง
สะดวกสบำยขึ้น ซึง่ เมื่องบประมำณอนุมตั แิ ล้ว และมีงบประมำณเพียงพอ
ผมสัญญำว่ำจะรีบดำเนินกำรปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อกำรเกษตรให้กับพี่
น้องประชำชนโดยเร็วครับ และเรื่องที่ทำ่ นสมำชิกสอบถำมเกี่ยวกับกำร
ฝึกอบรมอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน หรือ อปพร. นั้น ทีต่ ั้ง
งบประมำณไว้เป็นโครงกำรฝึกอบรมรำยใหม่ครับ ซึ่งปัจจุบันรำยเดิมของ
ตำบลเรำก็เหลือน้อยเต็มทน ซึ่งเมื่อมีงำนสำคัญจะเรียกใช้ก็ไม่ค่อยมี จึง
จำเป็นต้องฝึกอบรมรำยใหม่ให้มีควำมพร้อมในกำรเรียกใช้ในงำนสำคัญๆ
และผู้ที่ผ่ำนกำรฝึกอบรมแล้วจะมีชดุ ปฏิบัตงิ ำนให้ครบชุดเลยครับ ไม่ว่ำจะ
เป็น เสื้อ กำงเกง รองเท้ำ ครบทุกอย่ำงครับ สำมำรถใช้ใส่ในกำรปฏิบตั ิ
หน้ำทีไ่ ด้เลย และอีกอย่ำงก็ได้ตั้งงบประมำณไว้สำหรับปรับปรุงศูนย์กู้ชีพ
กู้ภัยให้มีควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยครับ โดยจะจัดให้มีห้องทำงำน
ห้องพักผ่อน และห้องเก็บอุปกรณ์แยกเป็นสัดเป็นส่วน และเป็นระเบียบ
เรียบร้อยด้วยครับ และอีกประเด็นหนึ่งต้องขอขอบคุณท่ำนสมำชิกสภำฯ
หมู่ที่ 12 ที่ให้ข้อมูลกำรให้บริกำรของหน่วยกูช้ ีพกู้ภัย เท่ำที่ผมคลุกคลีกับ
ทีมงำนกู้ชีพกู้ภัยผมก็ว่ำเขำทำงำนได้ดีในระดับหนึ่งนะครับ ส่วนมำก
ชำวบ้ำนจะไม่เข้ำใจในขั้นตอนกำรปฏิบตั ิงำนของศูนย์ 1669 เพรำะกำร
โทรแจ้งเหตุบำงครั้งเจ้ำหน้ำที่จำกศูนย์ปฏิบัตกิ ำรอำจจะสอบถำมเยอะ
หน่อยอำจจะไม่ทันใจของญำติผู้ปว่ ย จึงทำให้คดิ ว่ำกำรให้บริกำรล่ำช้ำ
หรืออีกอย่ำงหนึง่ ทำง อบต.ท่ำดอกคำ ของเรำมีรถกู้ชีพกู้ภัยเพียงคันเดียว
ซึ่งไม่เพียงพอกับกำรให้บริกำรพี่น้องประชำชน เพรำะบำงครัง้ ติดกำรนำส่ง
ผู้ป่วยไปส่งโรงพยำบำล และรอกลับด้วย และมีเคสหรือเกิดเหตุซ้อนซึง่ ทำ
ให้ไม่สำมำรถให้บริกำรได้ทนั ทั้งนี้ ก็ต้องขอขอบคุณสำหรับข้อมูลซึ่งผมจะ
ได้นำไปปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้นครับ
-เป็นอันว่ำไม่มีสมำชิกสภำฯท่ำนใดเสนอขอแปรญัตตินะครับ และตัวแทน
สมำชิกสภำฯพวกเรำก็ได้แสดงควำมคิดเห็นแล้ว ซึ่งสมำชิกสภำฯโดยส่วน
ใหญ่ก็เห็นด้วยกับกำรจัดทำร่ำงข้อบัญญัตงิ บประมำณรำยจ่ำยประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖3 ซึ่งในเมื่อไม่มีผู้เสนอขอแปรญัตติต่อไปผมจะได้
เสนอที่ประชุมเพื่อพิจำรณำลงมติในวำระที่ ๓ ว่ำจะเห็นชอบ หรือไม่
เห็นชอบในร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
๒๕๖3 ต่อไป
มติที่ประชุม

- เห็นชอบ
จำนวน ๒4 เสียง
- ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง
- งดออกเสียง จำนวน - เสียง

๖
-สรุปทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบในร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖3 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์นะครับ ซึ่งทำงฝ่ำย
เลขำฯ จะได้ทำกำรปรับแก้ให้สมบูรณ์ และนำเสนอท่ำนนำยอำเภอลงนำม
อนุมตั ิให้ประกำศใช้เป็นข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๖3 ต่อไป

นำยเพ็ง เชื้อคำจันทร์
ประธำนสภำฯ

นำยก อบต.ท่ำดอกคำ
(นำยประสงค์ เวฬุวนำธร)

-ผมต้องขอขอบคุณท่ำนประธำนสภำฯ ท่ำนสมำชิกสภำฯทุกท่ำนนะครับ
ที่ได้มมี ติเห็นชอบร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๖3 ซึง่ ต่อไปผมจะได้จดั ทำเป็นรูปเล่ม เพื่อนำเสนอท่ำน
นำยอำเภอบึงโขงหลง เพื่อลงนำมอนุมตั ิให้ประกำศใช้เป็นข้อบัญญัตติ ำบล
ต่อไป

๓.2 ญัตติเรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบในการเข้ารวมกลุ่มความร่วมมือใน
บันทึกข้อตกลงเพื่อจัดทาบริการสาธารณะร่วมกัน (MOU)
นำยเพ็ง เชื้อคำจันทร์
ประธำนสภำฯ
นำยก อบต.ท่ำดอกคำ
(นำยประสงค์ เวฬุวนำธร)

-ต่อไปจะเป็นกำรพิจำรณำญัตติเรื่องพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบในกำรเข้ำ
รวมกลุ่มควำมร่วมมือในบันทึกข้อตกลงเพื่อจัดทำบริกำรสำธำรณะร่วมกัน
(MOU) ซึ่งจะได้ให้ท่ำนนำยก อบต. ได้ชแี้ จงรำยละเอียดให้ทุกท่ำนได้
รับทรำบขอเรียนเชิญครับ
-เรียนท่ำนประธำนสภำฯและท่ำนสมำชิกสภำฯทุกท่ำนครับ สืบเนื่องจำก
กำรที่ผมและท่ำนปลัดได้เข้ำร่วมประชุมกับทำงองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
บึงกำฬ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และหน่วยงำนรำชกำรทีเ่ กี่ยวข้อง
ในเรื่องกำรจัดบริกำรสำธำรณะร่วมกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภำยในจังหวัดบึงกำฬ ด้ำนบริหำรจัดกำรระบบบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉิน
เมื่อวันที่ 25 กรกฎำคม 2562 ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรม
เดอะวัน อำเภอเมืองบึงกำฬ จังหวัดบึงกำฬ ซึง่ ที่ประชุมได้มกี ำรหำรือ
ร่วมกันในกำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรงำนกำรแพทย์ฉุกเฉิน โดยใช้กลไก
ควำมร่วมมือจำกภำคีเครือข่ำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในกำร
ยกระดับงำนกำรแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ไปสู่
มำตรฐำน สร้ำงควำมเชื่อมัน่ เป็นที่ยอมรับและตอบสนองต่อควำมต้องกำร
ของประชำชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด โดยที่ประชุมได้มีกำรหำรือใน
หลักกำรที่จักร่วมกันจัดทำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือกำรจัดตั้งองค์กร
ควำมร่วมมือระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ขึ้น ทั้งนี้ให้เป็นไปตำม
ขั้นตอนภำยใต้ประกำศคณะกรรมกำรกำรกระจำยอำนำจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ เรื่อง กำรทำควำมตกลงร่วมมือกันจัดทำบริกำร
สำธำรณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีสำระสำคัญของบันทึก
ข้อตกลงควำมร่วมมือ ดังนี้

๗
1. ที่มาและความสาคัญ
ปัจจุบันบริกำรด้ำนกำรแพทย์ฉุกเฉินมีควำมสำคัญและจำเป็นอย่ำงยิง่
สำหรับประชำชน ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็นกลไกสำคัญในกำร
ขับเคลือ่ นและยกระดับมำตรฐำนกำรให้บริกำรให้มีประสิทธิภำพและได้รับ
กำรเชือ่ มั่นจำกประชำชนอย่ำงแท้จริง โดยอำศัยกำรบูรณำกำรควำม
ร่วมมือจำกภำคี อปท.ต่ำงๆ และหน่วยงำนที่มีสว่ นเกี่ยวข้องภำยในจังหวัด
ให้สำมำรถเข้ำถึงบริกำรได้อย่ำงครอบคลุมทัว่ ถึง
2. วัตถุประสงค์
2.1 สร้ำงเครือข่ำย ภำคีสำมำชิกกำรให้บริกำร EMS 1669
2.2 ยกระดับระบบบริกำรกำรแพทย์ฉกุ เฉินในด้ำน คน รถ อุปกรณ์
ควำมรู้ เครือข่ำย
2.3 บริกำรรับ-ส่งผู้ปว่ ย ตำมควำมจำเป็น
2.4 อำนวยกำรกำรบริกำรกำรแพทย์ฉกุ เฉินภำยในเครือข่ำยฯ
3. โครงสร้างการดาเนินงาน
3.1 บริหำรในรูปแบบคณะกรรมกำร
3.2 มีผแู้ ทนจำก อปท.ภำคีสมำชิกเป็นกรรมกำรแห่งละ 1 คน
3.3 คณะกรรมกำรฯมีหน้ำที่บริหำรจัดกำร กำหนดทิศทำงและจัดทำ
แผนกำรดำเนินงำนของเครือข่ำยฯ
4. เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาบล ที่เป็นภาคเครือข่ายฯ
4.1 จัดส่งบุคลำกรที่ปฏิบัติกำรประจำหน่วยเพื่อเข้ำอบรมพัฒนำ
บุคลำกร
4.2 จัดหำพนักงำนขับรถ พร้อมค่ำจ้ำงตอบแทน จำนวน 1 คน
4.3 จัดให้มีสำนักงำนทีต่ ั้งหน่วยปฏิบัตกิ ำร และครุภัณฑ์สำนักงำน
ที่จำเป็นเหมำะสม ปฏิบตั ิงำน 24 ชัว่ โมง
4.4 มีกำรบริหำรจัดกำรสนับสนุน งบประมำณ บุคลำกร วัสดุอุปกรณ์
น้ำมันเชือ้ เพลิง ทรัพยำกรที่เกี่ยวข้อง
5. องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
5.1 สนับสนุนรถยนต์กชู้ ีพ เครือข่ำยละ 1 คัน
5.2 จัดหำรถยนต์สว่ นกลำง เพื่อภำรกิจรับส่งต่อตำมควำมจำเป็น
จำนวน 2 คัน
5.3 จัดหำพนักงำนขับรถพร้อมค่ำจ้ำงตอบแทน จำนวน 1 คน/
เครือข่ำย
5.4 จัดหำครุภัณฑ์ เวชภัณฑ์ ตำมมำตรฐำนรถยนต์กู้ชีพ
5.5 ดูแล บำรุงรักษำรถยนต์กู้ชีพ
5.6 รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรมพัฒนำบุคลำกรภำยในเครือข่ำยฯ

นำยเพ็ง เชื้อคำจันทร์
ประธำนสภำฯ
นำยปรีชำ กงภูธร
เลขำนุกำรสภำฯ

๘
-ซึ่งจำกรำยงำนกำรแจ้งควำมประสงค์ร่วมลงนำมบันทึกข้อตกลงกำรจัดตั้ง
องค์กรควำมร่วมมือระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริกำร
สำธำรณะด้ำนบริหำรจัดกำรระบบบริกำรกำรแพทย์ฉกุ เฉินและสำธำรณะ
อืน่ ในพื้นที่จังหวัดบึงกำฬ เมื่อวันที่ 25 กรกฎำคม 2562 มีจำนวนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ที่แจ้งควำมประสงค์ จำนวน 27 แห่ง ซึ่งในเขตพื้นที่
อำเภอบึงโขงหลง มีองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำดอกคำ ที่เดียวที่แจ้งควำม
ประสงค์รว่ มลงนำมบันทึกข้อตกลง
-ต่อไปผมจะให้ท่ำนปลัดซึง่ เป็นเลขำนุกำรสภำฯ ได้ชแี้ จงระเบียบกฎหมำย
ให้ทุกท่ำนได้รับทรำบ และจะเปิดโอกำสให้ทุกท่ำนได้สอบถำมข้อสงสัยกับ
ท่ำนนำยกต่อไป ขอเรียนเชิญท่ำนปลัดครับ
-เรียนท่ำนประธำนสภำฯท่ำนนำยกฯและท่ำนสมำชิกสภำฯทุกท่ำน ซึ่งใน
กำรลงนำมบันทึกข้อตกลงกำรจัดตั้งองค์กรควำมร่วมมือระหว่ำงองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ เพื่อจัดทำบริกำรสำธำรณะด้ำนบริหำรจัดกำรระบบ
บริกำรกำรแพทย์ฉกุ เฉินและสำธำรณะอืน่ ในพื้นที่จงั หวัดบึงกำฬ นัน้ มี
ระเบียบ กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
มำตรำ ๗๓ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลอำจทำกิจกำรนอกเขตองค์กำร
บริหำรส่วนตำบล หรือร่วมกับสภำตำบล องค์กำรบริหำรส่วนตำบล
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด หรือหน่วยกำรบริหำร รำชกำรส่วนท้องถิ่นอืน่
เพื่อกระทำกิจกำรร่วมกันได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับควำมยินยอมจำกสภำตำบล
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด หรือหน่วยกำร
บริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และ กิจกำรนั้นเป็นกิจกำรที่
จำเป็นต้องทำและเป็นกำรเกี่ยวเนือ่ งกับกิจกำรที่อยู่ในอำนำจหน้ำทีข่ องตน
2. พระรำชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542
มำตรำ ๑๖ ให้เทศบำล เมืองพัทยำ และองค์กำรบริหำรส่วนตำบลมี
อำนำจและหน้ำที่ในกำร จัดระบบกำรบริกำรสำธำรณะเพื่อประโยชน์ของ
ประชำชนในท้องถิน่ ของตนเอง ดังนี้
(19) กำรสำธำรณสุข กำรอนำมัยครอบครัว และกำรรักษำพยำบำล
3. ประกำศคณะกรรมกำรกำรกระจำยอำนำจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ เรื่อง กำรทำควำมตกลงร่วมมือกันจัดทำบริกำรสำธำรณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 22 พฤษภำคม 2558 ข้อ 2 วรรค
สอง

๙
ในกำรจัดทำบันทึกข้อตกลงตำมวรรคหนึ่ง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ประชุมปรึกษำหำรือร่วมกันโดยจัดทำบันทึกข้อตกลงเป็นหนังสือ และ
นำเสนอสภำท้องถิ่นของแต่ละแห่งพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบโดยปฏิบัติ
ตำมกฎหมำยจัดตัง้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ทั้งนี้ ให้รำยงำนและ
จัดส่งสำเนำบันทึกข้อตกลงให้ผู้กำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทรำบ
ด้วย
-ท่ำนสมำชิกสภำฯ คงได้รบั ทรำบถึงระเบียบ กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำร
เข้ำรวมกลุ่มควำมร่วมมือในบันทึกข้อตกลงเพื่อจัดทำบริกำรสำธำรณะ
ร่วมกัน(MOU) ตำมที่ทำ่ นปลัดได้แจ้งให้ทรำบแล้วนะครับ มีท่ำนใดจะ
สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมจำกท่ำนนำยกหรือไม่ครับ ขอเรียนเชิญครับ
-ไม่มี
-เป็นอันว่ำไม่มีสมำชิกสภำฯท่ำนใดสอบถำมเพิ่มเติมนะครับ ต่อไปผมจะได้
เสนอขอมติที่ประชุมว่ำจะเห็นชอบในกำรเข้ำรวมกลุม่ ควำมร่วมมือใน
บันทึกข้อตกลงเพื่อจัดทำบริกำรสำธำรณะร่วมกัน (MOU)ตำมที่ทำ่ นนำยก
เสนอหรือไม่

นำยเพ็ง เชื้อคำจันทร์
ประธำนสภำฯ

มติที่ประชุม

นำยเพ็ง เชื้อคำจันทร์
ประธำนสภำฯ

ระเบียบวาระที่ ๔

- เห็นชอบ
จำนวน ๒4 เสียง
- ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง
- งดออกเสียง จำนวน - เสียง

-สรุปทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบในกำรเข้ำรวมกลุ่มควำมร่วมมือในบันทึก
ข้อตกลงเพื่อจัดทำบริกำรสำธำรณะร่วมกัน(MOU) ด้วยคะแนนเสียงเป็น
เอกฉันท์นะครับ ซึ่งผมจะได้แจ้งมติที่ประชุมให้องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
บึงกำฬ ทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษรต่อไป
เรื่องอื่นๆ

นำยสมพำน เพ็ชรสมบัติ
สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ 13

-เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ท่ำนนำยกฯท่ำนปลัดฯรองปลัดฯและเพื่อนๆ
สมำชิกสภำฯทุกท่ำนครับ ผมขออนุญำตสอบถำมเรื่องกำรจัดเก็บเงิน
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดเก็บขยะมูลฝอยหน่อยครับ เนื่องจำกมีชำวบ้ำนฝำก
มำสอบถำม ทำไมกำรออกเก็บค่ำธรรมเนียมขยะในแต่ละเดือนของ
เจ้ำหน้ำที่ไม่กำหนดวันที่ และเวลำออกเก็บแต่ละหมู่บ้ำนให้ชัดเจนไปเลย
เพรำะบำงครั้งเดือนหนึง่ ก็ออกไปเก็บ 2-3 ครั้งก็มี และกำรออกใบเสร็จ
เก็บเงินค่ำขยะก็ไม่ลงวันที่ดว้ ย ซึง่ ชำวบ้ำนเขำเกรงว่ำจะมีกำรออกเก็บเงิน
ซ้ำซ้อน จึงอยำกจะให้เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกำหนดวัน เวลำ สถำนที่ในกำร
ออกเก็บค่ำขยะให้ชดั เจนเลยครับ

๑๐
-อีกเรื่องหนึ่งกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำอำหำรเช้ำ และอำหำรกลำงวัน ไม่ทรำบว่ำ
ติดขัดอยูต่ รงไหน เพรำะผูป้ ระกอบอำหำรเขำแจ้งว่ำไม่ได้รับเงินค่ำจ้ำง
ประกอบอำหำรเช้ำและอำหำรกลำงวันหลำยเดือนแล้ว ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
เร่งรัดกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำอำหำรเช้ำและอำหำรกลำงวันให้กับ
ผู้ประกอบกำรด้วยนะครับ
นำงปำริชำติ แสนทวีสขุ
-เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ท่ำนนำยกฯท่ำนปลัดฯรองปลัดฯและท่ำน
ผู้อำนวยกำรกองคลัง
สมำชิกสภำฯทุกท่ำน เรื่องกำรออกเก็บค่ำธรรมเนียมในกำรจัดเก็บขยะนั้น
จำกกำรสอบถำมเจ้ำหน้ำทีผ่ ู้ออกไปจัดเก็บแล้ว พบว่ำปัญหำคือเจ้ำหน้ำที่
ออกไปเก็บค่ำขยะแล้วไม่พบตัวผู้เสียค่ำขยะ จึงไม่สำมำรถเก็บ
ค่ำธรรมเนียมขยะได้ ซึ่งบำงเดือนต้องออกไปติดตำม 2-3 ครัง้ ทำให้เป็น
ปัญหำในกำรจัดเก็บ ซึง่ มันจะเกี่ยวข้องกับกำรนำส่งเงินค่ำธรรมเนียมขยะ
เข้ำคลัง อบต.เพื่อเป็นรำยได้ บำงครั้งใบเสร็จก็ไม่สำมำรถลงวันทีไ่ ด้
เนื่องจำกมันล่วงเลยระยะเวลำมำแล้ว ซึ่งต่อไปจะได้กำซับเจ้ำหน้ำที่ผู้
ออกไปเก็บให้มีควำมระมัดระวังและลงวันที่ในใบเสร็จเป็นปัจจุบนั และจะ
มีกำรปรับเปลี่ยนวัน เวลำ สถำนที่ในกำรออกเก็บค่ำธรรมเนียมแต่ละ
หมู่บ้ำนให้ชดั เจนอีกครั้งหนึง่ ต้องขอขอบพระคุณท่ำนสมำชิกสภำฯ หมู่ที่
13 ทีแ่ จ้งข้อมูลและปัญหำในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ ซึ่งจะรับไว้และนำไป
ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขนึ้ ต่อไป ขอบคุณมำกค่ะ
นำงอนงค์ ไวมุงคุณ
-เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ท่ำนนำยกฯท่ำนปลัดฯรองปลัดฯและท่ำน
ผู้อำนวยกำรกองกำรศึกษำฯ สมำชิกสภำฯทุกท่ำน เรื่องกำรเบิกจ่ำยเงินอำหำรกลำงวันล่ำช้ำนั้น
เนื่องจำกกระทรวงมหำดไทย ได้ออกระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย
รำยได้และกำรจ่ำยเงินของสถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 มีนำคม 2562 ทำให้มกี ำร
เปลี่ยนแปลงกำรเบิกจ่ำยเงิน กำรบัญชี กำรพัสดุ และกำรจัดทำฎีกำ
เบิกจ่ำยใหม่หมด ซึ่งตอนนีอ้ ยู่ระหว่ำงกำรเปลี่ยนแปลงลำยมือชื่อผู้ถอน
เงินฝำกธนำคำรของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก และกำรส่งมอบงำนระหว่ำงศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก กับกองคลังให้เป็นปัจจุบนั ซึ่งเมื่อดำเนินกำรแล้วเสร็จแล้ว
ก็จะมีกำรเบิกจ่ำยเงินทุกรำยกำรให้เป็นปัจจุบันต่อไป
นำยถำวร สุกญ
ั ญำ
สมำชิกสภำฯ หมู่ที่ ๑๓

-เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ท่ำนนำยกฯท่ำนปลัดฯรองปลัดฯและท่ำน
สมำชิกสภำฯทุกท่ำนครับ ผมขอแจ้งปัญหำถนนทำงเข้ำหมู่บำ้ น บ้ำน
หนองฮู หมู่ที่ 13 น้ำท่วมขังถนนมำหลำยวันแล้ว เนื่องจำกฝนตกหนักน้ำ
ระบำยไม่ทนั จึงอยำกจะให้ทำงท่ำนนำยก แจ้งทำงกองช่ำงออกไป
ตรวจสอบ และหำแนวทำงแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนให้กับพี่น้อง
ประชำชนด้วยนะครับ

๑๑
ประธำนสภำฯ
นำยเพ็ง เชื้อคำจันทร์)

- ปิดประชุมเวลา

-มีท่ำนใดจะสอบถำมหรือปรึกษำหำรืออีกหรือไม่ครับ ขอเรียนเชิญครับ
-ไม่มี
-ถ้ำไม่มีผมต้องขอขอบพระคุณท่ำนนำยกฯ ท่ำนสมำชิกสภำฯ ท่ำนปลัดฯ
รองปลัดฯและเจ้ำหน้ำที่ทกุ คนที่มำร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันในวันนี้
ผมขอปิดกำรประชุมครับ
๑2.๔๕ น.

ลงชื่อ

ปรีชำ กงภูธร ผู้จดบันทึกรำยงำนกำรประชุม
(นำยปรีชำ กงภูธร)
เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำดอกคำ
ลงชื่อ เพ็ง เชื้อคำจันทร์
ผู้รับรองรำยงำนกำรประชุม
(นำยเพ็ง เชื้อคำจันทร์)
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำดอกคำ

๑๒
คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำดอกคำ ได้ตรวจรำยงำนกำร
ประชุมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่.............................................................................................
.

ลงชื่อ

ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม

(นำยบุญเพ็ง อ่อนน้อม)
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม
ลงชื่อ

ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม

(นำงสุขวี ัลย์ หมั่นบุญ)
คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม
ลงชื่อ
ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม
(นำยเกริกฤทธิ์ มำตรขำว)
คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม

