
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1  ประจ าปี  2562 

เมื่อวันที่  28  พฤษภาคม   2562   

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาต าบลหนองบัวตะเกียด 

*********************************** 

ผู้มาประชุม 

ล าดับท่ี ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ
1 นายชอบ       ขิขุนทด ประธานสภาเทศบาล ชอบ   ขิขุนทด  
2 นายนิวัฒ  ชุมสันเทียะ รองประธานสภาเทศบาล นิวัฒ  ชุมสันเทียะ  
3 นายพีระพล   แบขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 - ลากิจ 
4 นายสมชิด    มืดขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สมชิด    มืดขุนทด  
5 นายธรรม     บนขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ธรรม  บนขุนทด  
6 นายวิทยา    ไชยณรงค์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 วิทยา    ไชยณรงค์  
7 นายคนึง      นุขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 คนึง      นุขุนทด  
8 นายมนูญ     มีขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 - ลาป่วย 
9 นายภานุรักษ์  ฟีสันเทียะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ภานุรักษ์ ฟีสันเทียะ  
10 นายประเสริฐศักดิ์  ฮวบขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ประเสริฐศักดิ์ ฮวบขุนทด  
11 นายสมาน  แบขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สมาน  แบขุนทด  
12 นายทองค า    พาจันทึก สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 ทองค า  พาจันทึก  
13 นายภคพล    ศิริโสม เลขานุการสภาเทศบาล ภคพล  ศิริโสม  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับท่ี ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ
1 นายวุฒิพงษ์  ชนะเกียรต ิ นายกเทศมนตร ี วุฒิพงษ์  ชนะเกียรต ิ  
2 นายอนุพงศ์   เบขุนทด รองนายกเทศมนตร ี อนุพงศ์   เบขุนทด  
3 นายวุฒิพงษ์  เมยขุนทด รองนายกเทศมนตร ี วุฒิพงษ์  เมยขุนทด  
4 นายรุจน์      คุมขุนทด เลขานุการนายกเทศมนตร ี รุจน์  คุมขุนทด  
5 นายไพรวัลย์  สถิตชัย ผู้อ านวยการกองช่าง ไพรวัลย์  สถิตชัย  
6 นางสาวภัทธิรา  บ ารุงสงค์ รองปลัดเทศบาล ภัทธิรา  บ ารุงสงค์  
7 นางสาวเจนจริา  วิชาภรณ์ หัวหน้าฝ่ายบรหิารงานคลัง เจนจิรา  วิชาภรณ์  
8 นางสาวไปรยา  ไกรฤกษ์ เจ้าพนักงานธุรการ ไปรยา  ไกรฤกษ์  
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เมื่อทีป่ระชุมพรอ้มแล้ว  เลขานุการสภาเทศบาลใหส้ัญญาณเรียกสมาชิกเข้าประชุมสภาและประธานสภาเทศบาล  

จุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัยและเปิดประชุมสภา  พร้อมทัง้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดงันี้ 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจง้ให้ทีป่ระชุมทราบ 

ประธานสภาเทศบาล -ไม่มี- 

ที่ประชุม  รับทราบ   

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามญั  สมัยที่ 1  ประจ าปี 2562   

เมื่อวันที่  25  กุมภาพันธ์  2562 

ประธานสภาเทศบาล จากรายงานการประชุมที่ท่านสมาชิกได้รบัไปแล้วนั้น  มีท่านใดต้องการแก้ไข/ 

เปลี่ยนแปลงหรือไม่  ถ้าไม่มี  ผมขอมติทีป่ระชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงาน 

  การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั  สมัยที่ 1  ประจ าปี 2562  เมื่อวันที่  25  กุมภาพันธ์   

2562  กรุณายกมือ 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบรับรอง  จ านวน 9  เสียง 

ระเบียบวาระที่ 3  กระทู้ถาม (ถ้าม)ี 

ประธานสภาเทศบาล มีท่านใดต้องการกระทู้ถามหรือไม่ ขอเชิญครับ 

   มีท่านใดเสนออะไรเพิ่มเติมอกีหรือไม่ครบั หากไมม่ีผมขอเข้าสู่วาระต่อไป ครบั 

มติที่ประชุม   -ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องขออนุมัตจิ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญคณะผู้บรหิาร/ปลัดเทศบาลช้ีแจงรายละเอียด 

ปลัดเทศบาล  ก่อนจะได้มีการช้ีแจงเกี่ยวกับระเบียบการจ่ายขาดเงินสะสม ผมขอให้กองคลังได้รายงาน 

   การค านวณเงินสะสม ณ วันที่ 30 เมษายน  2562   

หัวหน้าฝ่ายบรหิาร การค านวณเงินสะสม ณ วันที่ 30 เมษายน  2562 

งานคลัง   เงินสะสม ณ วันที่ 30 เมษายน  2562   29,889,962.07  บาท 

   รายการกนัเงินส าหรับเงินสะสม 

1. เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกจิการเทศบาล (ก.ส.ท.)  4,646,401.66   บาท 

2. ลูกหนี้ค่าภาษี         96,862.80   บาท 

3. ลูกหนีเ้งินยืมงบประมาณ          8,088.00   บาท 

4. ทรัพยส์ินเกิดจากเงินกูท้ี่ช าระหนี้แล้ว           10,240,000.00   บาท 

(ผลต่างระหว่างทรัพยส์ินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้) 
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         รวม  14,991,352.46    บาท 

   เงินสะสมทีส่ามารถจ่ายได้  คงเหลอื   14,898,609.61    บาท 

   รายการกนัเงินตามหนงัสือสั่งการที่ มท 0808.2/ว7272 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 

1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรประมาณ 6 เดือน(เดือนละ 1,000,000x6เดือน) 6,000,000.00 บาท 

2. ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพประมาณ 3 เดือน(เดือนละ 1,100,000x3เดือน)     3,300,000.00 บาท 

3. ส ารองจ่ายกรณีสาธารณภัย ร้อยละ 10 หลังหักข้อ 1 และ ข้อ 2 แล้ว  559,860.96 บาท 

เงินสะสมที่สามารถใช้จ่ายได้หลังกันเงินตามหนังสือสั่งการ 

 14,898,609.61 - 9,859,860.96 = 5,038,748.65 บาท 

เงินสะสมที่สามารถใช้จ่ายได้จริง ณ วันที่ 30 เมษายน 2562   5,038,748.65  บาท 

ปลัดเทศบาล  ผมขออนุญาตช้ีแจงรายละเอียดระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิก 

จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2548 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดย

ได้รับอนุมัติจากสภาท้องถ่ินภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่ง

เกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือกิจการที่จัดท าเพื่อบ าบัดความเดือนร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้อง

เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือตามที่กฎหมายก าหนด 

   (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแตล่ะประเภท 

ตามระเบียบแล้ว 

   (3) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแลว้ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องด าเนินการกบั

หนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป  หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่

ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่าย

ประจ าและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้ค านึงถึงฐานะการคลัง และ

เสถียรภาพในระยะยาว 

ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว7272 ลงวันที่ 26 

ธันวาคม 2560 เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพื่อสนับสนุน

นโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตามข้อ 2.1.2 ในการ 
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ขออนุมัตใิช้จ่ายเงินสะสมใหอ้งค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

2.1.2.1  ตรวจสอบยอดเงินสะสมที่น าไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน โดยหักเงินสะสมส่งสมทบกองทุน

ส่งเสริมกจิการขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละประเภท แล้วน าไปหักรายการเงินสะสมที่ได้รบั

อนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้ด าเนินการหรอืยังไม่ได้เบิกจ่าย เพื่อพสิูจน์ยอดเงินสะสมคงเหลือ ณ ปัจจุบันที่

สามารถน าไปใช้ได ้

2.1.2.2 เพื่อปฏิบัตใิห้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก 

จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 

2547 และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 89 วรรคท้ายที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องมียอดเงิน

สะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจ าและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน โดยการใช้

จ่ายเงินสะสมให้ค านึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว ดังนั้น ก่อนจะน าเงินสะสมตาม

จ านวนในข้อ 2.1.2.1  ไปใช้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรส ารองเงินสะสมไว้เพื่อใช้จ่ายในกรณี

ดังต่อไปนี้ 

(1) ส ารองเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรโดยค านวณจากฐานเงินเดือน ค่าจ้างบุคลากรท้องถ่ิน 

ประมาณหกเดือน 

(2) ส ารองรายจ่ายประจ าที่จะต้องจ่ายให้ประชาชน  เช่น เบี้ยยังชีพ  ผู้สูงอายุ  เงินเบี้ย

ความพิการและผู้ป่วยเอดส์ ในกรณีที่งบประมาณไม่เพียงพอ หรือได้รับการจัดสรร

ล่าช้าประมาณสามเดือน 

(3) ส ารองจ่ายกรณีสาธารณภัย  โดยส ารองไว้ประมาณร้อยละสิบของยอดวงเงินสะสม

คงเหลือหลังจากหักรายการตามข้อ 2.1.2.1  ข้อ 2.1.2.2 (1) และ (2) 

ในส่วนของระเบียบฯ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ได้ช้ีแจงให้ทราบเพียงเท่านี้ 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอโครงการที่จะขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 

นายกเทศมนตรี  เพื่อให้การจัดบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนกับประชาชน และให้บริการแก่ 

ประชาชนให้ทั่วถึงและมีคุณภาพคณะผู้บริหารจงึได้คัดเลือกโครงการทีม่ีความจ าเป็นเพื่อขอ

อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  ดังต่อไปนี้ 

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ 2562 
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1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทิศใต้หมูบ่้าน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 

160 เมตร หนา 0.15 เมตร ป้ายโครงการ 1 ป้าย  หมู่ 1 งบประมาณ  400,000  บาท 

2. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ 2  ขนาดผิวจราจร

กว้าง 5 เมตร ยาว 370 เมตร หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร ป้ายโครงการ 1 ป้าย  หมู่ 2 

งบประมาณ  400,000 บาท 

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายฟากห้วย สายที่ 2 หมู่ 3  ขนาดกว้าง           

4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตรหนา 

0.15 เมตร  ป้ายโครงการ 1 ป้าย  หมู่ 3 งบประมาณ  394,000  บาท 

4. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสรมิเหล็กหลังโรงเรียนกุดน้ าใส            

ขนาด 1.80x1.80 เมตร  ยาว 5 เมตร ป้ายโครงการ  1 ป้าย  หมู่ 3  งบประมาณ 

132,000  บาท 

5. โครงการก่อสร้างถนนหินคลกุสายบ้านนางน้อย เช่ือมเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด

หมู่ 3 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 430 เมตร หนา 0.15 เมตร  

งบประมาณ 341,000  บาท  

6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นจากบ้านนางสาวอร  เกขุนทด        

ขนาดกว้าง 4.5 เมตร ยาว 135 เมตร หนา 0.15 เมตรพร้อมวางท่อลอด จ านวน 1 จุด 

ป้ายโครงการ 1 ป้าย  หมู่ 4 งบประมาณ  390,000  บาท 

7. โครงการก่อสร้างถนนหินคลกุสายบ้านดอนมุกมัน – บ้านกุดน้ าใส หมู่ 4 ขนาดกว้าง          

3 เมตร  ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณ  388,000  บาท  

8. โครงการก่อสร้างผนงัก าแพงดิน คสล. คลองกระถิน หมู่ 5 ยาว 60  เมตร  

 สูง 1.50 เมตร งบประมาณ 250,000  บาท 

9. โครงการก่อสร้างถนนหินคลกุสายจากสุนีถึงบ้านจะบู หมู่ 10 ขนาดกว้าง 4 เมตร   

ยาว 650 เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณ  416,000  บาท  

10. โครงการก่อสร้างถนนคันดินในชุมชนจากบ้านนายถนัดถึงนานางสุพิศ หมู่ 14            

ขนาดกว้าง 4 เมตร  ยาว 900 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร  

งบประมาณ  387,000  บาท  

รวม 10 โครงการ เป็นเงิน 3,498,000  บาท 
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ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกท่านใดต้องการสอบถาม เกี่ยวกับเรื่องการจ่ายขาดเงินสะสมหรือไม่  

ถ้าไม่มีผู้ใดสอบถามหรืออภิปราย ผมจะขอมติที่ประชุม  สมาชิกท่านใดเห็นชอบ

อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  กรุณายกมือ 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ  จ านวน  9  เสียง 

ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562   

เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม ่

ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญผูบ้รหิารเสนอรายละเอียดการโอนงบประมาณ 

นายกเทศมนตร ี   ผมขออนญุาตให้ท่านปลัดได้ช้ีแจงระเบียบและเสนอรายละเอียดรายการโอน 

    งบประมาณ 

ปลัดเทศบาล    ตามที่เทศบาลฯ ได้จัดท าเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.2562  แล้วนั้น  เทศบาลฯ มีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณ

รายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลฯ เป็นไปด้วย

ความเรียบร้อยและแก้ไขปัญหาให้กบัประชาชนในพื้นที่ จงึอาศัยอ านาจตามความ

ใน หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 แห่งระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

พ.ศ.2541 ความว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน

และสิง่ก่อสร้าง ที่ท าให้ลกัษณะ  ปริมาณ คุณภาพเปลีย่น หรือโอนไปตั้งจ่าย

รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน”  ในการนี้ เทศบาลฯ มีความ

จ าเป็นต้องขออนมุัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562              

เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่  ดังต่อไปนี ้

โอนตั้งจ่ายรายการใหม ่

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
งบลงทุน 
ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างสิง่สาธารณูปโภค 

    -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็สายรอบบึงประปา หมู่ที่ 10   
จ านวนเงิน 410,000  บาท 
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ขนาดกว้าง 4.00  เมตร ยาว 150  เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรไหลท่างหินคลุกบด
อัดแน่น หนา 0.15 เมตร ข้างละ 0.30 เมตร ป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียด
ตามปรมิาณงานและแบบแปลนทีก่ าหนด 

    รวมโอน 410,000  บาท 
โอนลด  
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
งบลงทุน 
ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างสิง่สาธารณูปโภค 
- โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายจากนานางใย หมู่ 10 ขนาดกว้าง   4 เมตร  
ยาว 650 เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณ  410,000 บาท 

ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่  เชิญครับ ถ้าไม่มี  ผมขอมติที่ประชุม การโอน
ตั้งจ่ายรายการใหม่ ครับ  

ที่ประชุม    มีมติเห็นชอบ จ านวน 9  เสียง 
ระเบียบวาระที่ 6   เรื่องการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลกัประกันสุขภาพ   

ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญท่านปลัดเทศบาลเป็นผู้ชีแจงครับ 

ปลัดเทศบาล ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์เพื่อ

สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินงานและบริหารจัดการระบบ

หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพื้นที่  พ.ศ. 2561  โดยข้อ 12 ให้มี

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประกอบด้วย   

(1) ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน           เป็นประธานกรรมการ 

(2) ผู้ทรงคุณวุฒในท้องถ่ิน จ านวน 2คน    เป็นกรรมการ 

(3) สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่สภาองค์ปกครองส่วนท้องถ่ิน

มอบหมายจ านวน 2 คน    เป็นกรรมการ 

(4) หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิที่จัดการสาธารณสุขในท้องถ่ิน ที่คัดเลือกกันเอง

จ านวนไม่เกินสองคน      เป็นกรรมการ 

(5) อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูบ่้านในท้องถ่ินที่คัดเลือกกนัเอง   

           จ านวน 2 คน          เป็นกรรมการ 
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(6) ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชนทีป่ระชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนคัดเลือกกันเอง 

จ านวนไม่เกิน 5 คน     เป็นกรรมการ 

(7) ผู้แทนของศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาขนหรือหน่วยรับเรื่อง

ร้องเรียนอิสระ ที่อยู่ในท้องถ่ินน้ัน(ถ้ามี)   เป็นกรรมการ 

(8) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เป็นกรรมการและเลขานุการ 

(9) ผู้อ านวยการหรือหัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมหรือส่วนสาธารณสุข

หรือที่เรียกช่ืออื่นขององค์กรปกครองส่วนทองถ่ินหรือเจ้าหน้าที่อื่นที่ผู้บริหาร

สูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมอบหมาย 

    เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

(10) หัวหน้าหน่วยงาคลังหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานคลังที่ผู้บริหารสูงสุดของ

องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมอบหมาย      เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

เมื่อได้กรรมการที่ได้มาจากการคัดเลอืก  ให้ผู้บริหารสงูสดุขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินเป็นผู้ออกค าสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุนและแจ้งให้ส านักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตทราบต่อไป ครับ 

ประธานสภาเทศบาล  ในล าดับต่อไป ขอใหส้มาชิกเสนอช่ือผู้ทีเ่ห็นสมควรเป็นคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ คนที่ 1 กรุณายกมือ 

นายวิทยาฯ  ผมขอเสนอ   นายชอบ ขิขุนทด   ประธานสภาเทศบาล ครบั 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้รบัรอง  1. นายประเสรฐิศักดิ์  ฮวบขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 
                                                     2.  นายพีระพล     แบขุนทด   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 
ประธานสภาเทศบาล มีท่านใดเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุมท่านใดเห็นชอบเลอืก               

นายชอบ  ขิขุนทด  ประธานสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ  คนที่ 1 กรุณายกมือ 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ จ านวน 9 เสียง   
ประธานสภาเทศบาล  ในล าดับต่อไป ขอใหส้มาชิกเสนอช่ือผู้ทีเ่ห็นสมควรเป็นคณะกรรมการกองทุน

หลักประกันสุขภาพ  คนที่ 2 กรุณายกมือ 
นายประเสริฐศักดิ์ฯ  ผมขอเสนอ  นายทองค า   พาจันทึก      สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้รบัรอง 1. นายสมชิด  มืดขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
   2. นายสมาน  แบขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
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ประธานสภาเทศบาล มีท่านใดเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุมท่านใดเห็นชอบเลอืก               

นายทองค า  พาจันทึก สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เป็นคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ  คนที่ 2 กรุณายกมือ 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ จ านวน 9 เสียง   
ระเบียบวาระที่ 7   ขออนุมัติกู้เงินจากส านักงานเงินทุนสง่เสรมิกจิการเทศบาล   

ประธานสภาเทศบาล ด้วยเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด มีความประสงค์จะขออนุมัติกู้เงินจากส านักงาน

เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพื่อด าเนินการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครน

ไฮโดรลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า และรถบรรทุกน้ า  ขนาด 6,000 ลิตร  ผมขอ

อนุญาตให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียดรถทั้งสองประเภทในการขอกู้เงิน 

ครับ 

ปลัดเทศบาล เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลและคณะผู้บริหารทุกท่านครับ  

ผมขอช้ีแจงรายละเอียด ดังนี ้

1.จัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า เป็นเงิน  

2,530,000.-  บาท  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

- รถยนต์บรรทุกเททา้ยติดตั้งเครนไฮดรอลคิพรอ้มกระเช้าซ่อมไฟฟ้า  ยกสูงไม่น้อย

กว่า 12 เมตร ตัวรถชนิด 6 ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่  ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์

ดีเซลล์มีก าลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ตอนหน้าเป็นหัวเก๋งสามารถบรรจุ

พนักงานได้ไม่น้อยกว่า 3 คน (รวมพนักงานขับรถ) ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งกระบะ

เหล็กพร้อมดั้มพ์ มีความจุไม่น้อยกว่า 3 ลบ.เมตร ท างานด้วยการยกเท  โดย

ระบบไฮดรอลิค ติดตั้งไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง 1 ดวง มีระบบสัญญาณไฟต่าง 

ๆ ตามกรมการขนส่งทางบกก าหนด  และตามความจ าเป็นในการปฏิบัติงาน  ตัว

รถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่  ไม่เคยใช้งานมาก่อน 

- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลติจากโรงงานที่ได้รับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน  ISO / มอก. 

โดยมีเอกสารหลักฐานและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายมาแสดงในวันยื่นซอง  

ทั้งนี้การก าหนดมาตรฐานต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ทางราชการเป็นส าคัญ 

2. ตัวรถยนต์ 

    -รถยนต์บรรทุก ชนิด 6 ล้อ ล้อหน้าเดียว ล้อหลังคู่  

    - มีก าลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า 

    - น้ าหนักรถรวมน้ าหนักบรรทุก (G.V.W) ไม่น้อยกว่า 8,500  กิโลกรัม 
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- เครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ  ระบายความร้อนด้วยน้ า 

   - ระบบขับเคลื่อน มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า  5 เกียร์  ถอยหลัง 1 เกียร์ 

   - ระบบคลัชท์  แบบแห้งแผ่นเดียว 

- ระบบบังคับเลี้ยว  พวงมาลัยขวาแบบลูกปืนหมุนวนรอบตัว (พร้อมเพาเวอร์ช่วย) 

   - ระบบเบรก ใช้ระบบไฮดรอลิคพร้อมหม้อลมช่วย  และมีเบรกมือครบชุด 

- ระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต  มีโคมไฟสัญญาณต่าง ๆ ตามกรมการขนส่งทางบก

ก าหนด     และตามความจ าเป็นในการปฏิบัติงาน 

   - มีเครื่องเล่นวิทยุ  เครื่องปรับอากาศพร้อมติดฟิล์มกรองแสง 

   3. กระบะบรรทุก 

   - ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  3  ลบ.เมตร สร้างด้วยโครงเหล็กหนาแข็งแรงเป็นพิเศษ 

   -  ส่วนพื้นสร้างด้วยเหล็กแผ่นหนาแข็งแรงเป็นพิเศษมีความหนาไม่น้อยกว่า 4.5 มม. 

   - แผงข้างและส่วนอื่น ๆ สร้างด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3 มม. แผงข้างเปิด-ปิด ได ้

   4. ระบบการยกเท 

- ท าการยกเทด้วยระบบไฮดรอลิคคุณภาพสูงดันใต้ท้องกระบะรถระบบส่งก าลังจาก

เครื่องยนต์ของรถยนต์ ระบบ พี.ที.โอ. มีคันบังคับอยู่ในห้องพนักงานขับรถ 

- ชุดกระบอกไฮดรอลิคเปน็ผลติภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม  หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิต

จากโรงงานได้รับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO / มอก. 

   5. เครนไฮดรอลิค 

   - เป็นเครนไฮดรอลิค (แบบพับ) พร้อมกระเช้าที่สามารถท างานได้สูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร 

   - แขนยกท่อนปลาย (OUTER  BOOM) เป็นมาตรฐานผู้ผลิต ยืดเข้า-ออกได ้

- ระบบการหมุนเป็นแบบฟันเฟือง (WORM SCREW SLEWING) วางตามแนวระนาบ หมุน

ได้ไม่น้อยกว่า 360 องศา สามารถหมุนได้ทั้งซ้าย-ขวา 

- มีขาหยัง่ ติดตั้งบริเวณฐานเครน  ขนาดกว้างเหมาะสมต่อการท างานโดยท างานข้ึนลงด้วย

ระบบ  ไฮดรอลิค ยืดออกโดยใช้มือดึง  สามารถควบคุมการท างานได้ทั้ง สองข้างของตัวรถ 

- ความสามารถในการยก  ไม่น้อยกว่า  4  ตัน-เมตร 

- ชุดเครนไฮดรอลิคเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตาฐานอุตสาหกรรม   หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิต

จากโรงงานได้รับรองระบบคุณภาพมาตาฐาน ISO/มอก. 
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   6. อุปกรณ์นิรภัยถุงมือป้องกันกระแสไฟฟ้า 

- ถุงมือท าจากวัสดุ  BEINGNATURALLATEX  มีความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. ถุงมือได้รับ

การตรวจมาตรฐาน  และสามารถป้องกันกระแสไฟฟ้า  ได้ไม่น้อยกว่า 1,000  โวลท์ 

- ถุงมือสามารถทดสอบการป้องกันกระแสไฟฟ้า  ได้ไม่น้อยกว่า 5,000  โวลท์ โดยมี

มาตรฐานรับรอง 

   7. สัญญาณไฟส่องสว่าง 

- สัญญาณไฟแบบทรงกลมสูงไม่น้อยกว่า 9 นิ้ว มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 7 นิ้ว 

ใช้หลอดแบบ LED ฝาครอบไฟเป็นแบบ 2 ช้ิน 

    โคมไฟชั้นนอกและชั้นใน  ผลิตจากวัสดุกันความร้อน  ชนิด Polycarbonate Resin 

- ใช้ไฟจากแบตเตอรี่รถยนต์ขนาด 12 โวลต์ หรือ 24 โวลต์ ฐานยึดติดกับตัวรถ

ประกอบด้วยแม่เหล็กที่มีแรงดึงดูดสูง  ซึ่งสามารถยึดเกาะกับตัวรถได้เป็นอย่างดี 

   - เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงาน  ที่ได้รับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO/มอก. 

   8. ติดต้ังชุดไฟด้านท้ายรถเป็นสัญญาณไฟเบรกและไฟเลี้ยว 

- หลอดไฟ ขนาด 12 โวลต์ หรือ 24 โวลต์ ติดหลอดไฟเป็นแบบ LED ไม่น้อยกว่า 10 ดวง 

ติดโคมไฟมีขนาดไม่น้อย 160 มิลลิเมตร× 110 มิลลิเมตร×50 มิลลิเมตร  เลนส์แบบ 

PMMA ตัวกรอบท าจากพลาสติก ABS 

   - เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงาน  ที่ได้รับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO/มอก. 

   9. การพ่นสี 

- การพ่นสีและข้อความ ตัวรถและตัวถังภายนอกพ่นสีพร้อมตราสัญลักษณ์ของหน่วยงาน  

และข้อความตามที่ก าหนด 

   - ภายนอกของตัวถัง พ่นสีจริงไม่น้อยกว่า 2 ช้ัน 

- ภายในตัวถัง ใต้บังโคลนหน้า บังโคลนหลัง พ่นด้วยบอดี้ชู้ดหรือเทียบเท่าพ่นสีกันสนิมไม่

น้อยกว่า 2 ช้ัน ก่อนพ่นสีจริง 

   10. เครื่องมือและอุปกรณ์ประจ ารถ 

   - บล็อกถอดล้อพร้อมด้าม    จ านวน 1 ชุด 

   - ยางอะไหล่พร้อมกงล้อ    จ านวน 1 ชุด 

   - แม่แรงไฮดรอลิคพร้อมด้าม   จ านวน 1 ชุด 

   - ชุดอัดจารบี     จ านวน 1 ชุด 
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   - หนังสือคู่มือการใช้รถยนต์และการรับบริการ จ านวน 1 ชุด 

2. จัดซื้อรถบรรทุกน้ า  ขนาด 6,000 ลิตร เป็นเงิน 2,500,000.-บาท  รายละเอียด

ดังต่อไปนี้ 

- รถบรรทุกน้ า  ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี หรือก าลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า  170  กิโลวัตต์   ขนาดความจุน้ าไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร 
เป็นราคาพร้อมปั้มและอุปกรณ์  จ านวน  1  คัน  เป็นรถบรรทุกน้ าดับเพลิง           ที่
ออกแบบและผลิตประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน 
มอก.(ISO) ฯลฯ จ านวนเงิน 2,500,000  บาท (สองล้านห้าแสนบาท) 

- โดยคิดอัตราดอกเบี้ย ตามเงื่อนไขของทางส านักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล   
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดต้องการสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม  สมาชิกท่านใดเห็นชอบ

เรื่องการขอกู้เงินจากส านักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพื่อการจัดซื้อรถทั้ง 2 

ประเภท กรุณายกมือ 

ที่ประชุม      มีมติเห็นชอบ  9  เสียง   
 

ระเบียบวาระที่ 8   เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

ประธานสภาเทศบาล  มีท่านใดเสนอเรื่องใดอกีหรือไม่  ถ้าไม่มี  ผมขอปิดประชุม 

 

  ปิดประชุมเวลา  12.00  น. 

     ไปรยา  ไกรฤกษ์  ผู้จดบันทึก 
(นางสาวไปรยา  ไกรฤกษ์) 
   เจ้าพนักงานธุรการ 
 

    ภคพล  ศิริโสม  เลขานุการสภาเทศบาล 

          (นายภคพล   ศิริโสม) 

           ปลัดเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       ชอบ  ขิขุนทด 
(นายชอบ  ขิขุนทด) 

ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด 
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