
สำเนา 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบา้นปล้อง 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจำปี พ.ศ. 2564  
วัน จันทร์ ที ่17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านปลอ้ง 
…………………………………………. 

ผู้มาประชุม 
ลำดับ ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง ลายมือชือ่ หมายเหต ุ

1 นายบุญธรรม     ปงใจ ประธานสภาเทศบาล บุญธรรม   ปงใจ  

2 นายละเอียด      อินทร์กลับ รองประธานสภาเทศบาล ละเอียด  อินทร์กลับ  

3 นายเร่ิม            สุวพงษ ์ สมาชิกสภาเทศบาล   เร่ิม       สุวพงษ์  

4 นายผล           บกบ่อง สมาชิกสภาเทศบาล   ผล       บกบ่อง  

5 นายบุญชัย        ยัว่ยวน สมาชิกสภาเทศบาล   บุญชัย   ยั่วยวน  

6 นายศุภกิจ        จักรแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล   ศุภกิจ  จักรแก้ว  

7 นายสุริยา         กาซาว สมาชิกสภาเทศบาล   สุริยา    กาซาว  

8 นายศราวฒุิ       ใจอ้าย สมาชิกสภาเทศบาล   ศราวุฒิ   ใจอ้าย  

9 นายเทียน         ต๊ะอุด สมาชิกสภาเทศบาล   เทียน    ต๊ะอุด  

10 นายเชาว ์          อุนออน สมาชิกสภาเทศบาล   เชาว์ อุนออน  

11 นายเกียรติ        อุตุภรณ ์ สมาชิกสภาเทศบาล   เกียรติ    อุตุภรณ์  

12 นายภูริณัฐ        แสงแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล   ภูริณัฐ     แสงแก้ว  

13 นายสมบูรณ์      เรืองบุญ เลขานุการสภาเทศบาล สมบูรณ์   เรืองบุญ  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับ ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง ลายมือชือ่ หมายเหต ุ

1 นายสุริยนั       ไชยคำ นายกเทศมนตร ี สุริยัน ไชยคำ  
2 นายกิติชาติ     บุญเชื้อ รองนายกเทศมนตร ี กิติชาติ บญุเชื้อ  
3 นางฐิตพิร       ขันคำ รองนายกเทศมนตร ี ฐิติพร  ขันคำ  
4 นายเงิน         ยกยอน ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี เงิน ยกยอน  
5 นางปราณี       ดวงคำมูล เลขานุการนายกเทศมนตร ี ปราณี ดวงคำมูล  
6 นางรัชนีกร   โกสา รองปลัดเทศบาล รัชนีกร   โกสา  
7 จ.ส.อ.หญิงกิ่งกาญจน์ วรรณสอน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล กิ่งกาญจน์ วรรณสอน  
8 นายศักดิ์สิทธิ  ไม้ยาง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ศักดิ์สิทธิ  ไม้ยาง  
9 นายวรรณ์นัย เชื้อสุริยา ผู้อำนวยการกองชา่ง วรรณ์นัย เชื้อสุริยา  

10 นายเฉลิมพล  เอกพุทธา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ เฉลิมพล  เอกพุทธา  
11 นางวลัภา  มณีวงศ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง วัลภา  มณีวงศ ์  
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ลำดับ ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง ลายมือชือ่ หมายเหต ุ
12 นางสาวนิตยา  จักรด ี ผู้อำนวยการกองคลัง นิตยา  จักรด ี  
13 นางสาวรุ่งทวิา  ศิลปาจารย์ นักวิเคราะห์นโยบายฯ รุ่งทิวา  ศิลปาจารย ์  
14 นางสาวนิตยา   ธรรมชื่น นักสังคมสงเคราะห์ฯ นิตยา   ธรรมชืน่  
15 นายประกอบ  มาละ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ ประกอบ  มาละ  
16 นางเสาวรส  สมฤทธิ ์ พยาบาลวชิาชีพฯ เสาวรส  สมฤทธิ ์  
17 นางวารีรัตน์  นายดา่น นักทรัพยากรบุคคลฯ วารีรัตน์  นายด่าน  
18 นางสาวคนึงนิตย์  จิตตะมะโน เจ้าพนักงานธุรการฯ คนึงนิตย์  จติตะมะโน  
19 นางทพิวรรณ  หม่อมศรี เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนฯ ทิพวรรณ  หม่อมศรี  
20 นางสาวจารุเนตร  มาลยั  จารุเนตร  มาลัย  
21 นางวชิุดา  สารพัตร ์  วิชุดา  สารพัตร ์  
22     
23     
24     
25     
26     
27     
28     
29     
30     
31     
32     
33     
34     
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เริ่มประชุมเวลา  10.00   น. 
เรื่องก่อนระเบียบวาระ  
   เมื่อถึงเวลา เลขานุการสภาเทศบาลฯ สำรวจผู้เข้าประชุม เมื่อครบองค์ประชุม
แล้ว จึงแจ้งให้ที่ประชุมทำความเคารพท่านประธานสภาเทศบาล  ต่อไปขอเรียนเชญิท่านประธานสภาได้
จุดธูปเทียน เพ่ือบูชาพระรัตนตรัย และเรียนเชิญ นายบุญธรรม ปงใจ ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  
กล่าวเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ประจำป ีพ.ศ. 2564   

นายบุญธรรม  ปงใจ  - เรียนสมาชิกสภาเทศบาล ตามที่จังหวัดเชียงรายพิจารณาแล้ว เพื่อ 
ประธานสภาเทศบาล  เป็นขวัญและกำลังใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้รับ
    การเลือกตั้งและผ่านการรับรองของคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นที่
    เรียบร้อยแล้ว จึงมีสารจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายถึงสมาชิกสภา
    เทศบาล ดังนี้   
     สารจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หัวหน้าฝ่ายบริหารใน
    ราชการส่วนภูมิภาค ถึง สมาชิกสภาเทศบาลในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย 
    ตามที่พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พุทธศักราช 2476 ได้ 
    ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 
    2477 การปกครองท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาลจึงถือกำเนิดขึ้นนับแต่
    นั้นเป็นต้นมา ปีนี้เป็นปีที่ 87 กระผมขอแสดงความยินดีกบัสมาชิกสภา
    เทศบาลทุกท่านที่ได้รับเลือกตั้งจากประชาชน เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 
    2564 ที่ผ่านมาและผ่านการรบัรองของคณะกรรมการการเลือกตั้งเปน็
    ที่เรียบร้อยแล้ว ถือว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้ได้รับความไว้วางใจสูงสุดจาก
    พ่ีน้องประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลให้เข้ามาสู่สภาเทศบาลแห่งนี้  
     ท่านทั้งหลาย หน้าที่ความรับผิดชอบของท่านที่มีต่อประชาชน
    บังเกิดขึ้นแล้วนับตั้งแต่ท่านทราบผลการเลือกตั้ง สภาเทศบาลมีหน้าที่
    รับผิดชอบต่อประชาชน โดยการควบคุมการบริหารงานของฝ่ายบริหาร
    ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนและนโยบายที่กำหนดไว้ การตั้งกระทู้
    ถาม การตั้งคณะกรรมการสามัญหรือคณะกรรมการวิสามัญของสภา
    เทศบาล เพ่ือกระทำกิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใดๆ 
    อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภาเทศบาล การพิจารณาและลงมติเห็นชอบ
    ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เทศบัญญัติต่างๆ หรือกิจการอื่นใด
    อันเป็นอำนาจหน้าที่ของสภาเทศบาล ด้วยความปรารถนาดี กระผม
    อยากเห็นความสำเร็จของการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น การจัดทำ
    บริการสาธารณะของเทศบาล ที่ตอบโจทย์ต่อปัญหาความต้องการของ 
                  / ประชาชน... 
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    ประชาชนในพื้นที่ขอให้ท่านยึดหลักในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้   
     1. ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
    ทรงเป็นประมุข รักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
     2. ยึดมั่นในประโยชน์สุขของประชาชน ปราศจากการมีส่วนได้
    เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม 
     3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ทุ่มเทเอาใจใส่เป็นธุระ 
    ต่อปัญหาความต้องการของประชาชน 
     4. ปฏิบัติหน้าที่ตามความเห็นของตนโดยบริสุทธิ์ใจ ไม่อยู่ใน
    ความผูกมัดแห่งอาณตัิมอบหมายใดๆ  
     5. ตรวจสอบและควบคุมฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
    แห่งกฎหมายหนักแน่นด้วยเหตุและผลที่ถูกต้อง 
     ท้ายนี้กระผมขอน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระ
    บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ใน
    หลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งพระราชทานให้กับพสกนิกรชาวไทยเป็นข้อคิดใน
    การดำเนินชีวิตและการทำงานดังมีใจความตอนหนึ่งว่า “บ้านเมืองจะ
    วัฒนาถาวรอยู่ได้ ย่อมอาศัยความสุจริตเป็นพ้ืนฐาน ขอให้มั่นอยู่ ใน
    คุณธรรมทั้ง 3 ประการ คือ สุจริตต่อบ้านเมือง สุจริตต่อประชาชน 
    และสุจริตต่อหน้าที่” และขอกราบอาราธนาอัญเชิญอำนาจคุณพระศรี
    รัตนตรัย ดวงวิญญาณของพระเจ้าพังคราช พระเจ้าพรหมมหาราช 
    พญามังรายมหาราช และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ปกปักรักษาเมืองเชียงราย 
    ได้โปรดดลบันดาลอภิบาลให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านประสบผลสำเร็จ
    ในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ ก่อให้เกิดประโยชน์เป็นคุณอนันต์แก่
    ประชาชนในพ้ืนที่ของท่านสืบไปสมกับความไว้วางใจที่ประชาชนได้มอบให้ 

 ลงชื่อ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย 

นายบุญธรรม  ปงใจ   - ลำดับต่อไปขอเริม่ดำเนินการประชมุตามระเบียบวาระต่อไปครับ
ประธานสภาเทศบาล   

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ 

    - ตามท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง ครั้งแรก เมื่อวันที่ 11 
    พฤษภาคม 2564 ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕64 
    จำนวน 3 สมัยและสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕65 
    นั้น สภาเทศบาล ได้ดำเนินการประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง เรื่อง  

           / กำหนด... 
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     กำหนดสมัยประชุมสามัญดังกล่าว เรียบร้อยแล้วและการประชุมครั้งนี้
    เป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕64  
    ผมขอแนะนำหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านปล้อง เพ่ือท่าน
    สมาชิกสภาเทศบาลจะได้ติดต่อประสานงานเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
    นางรัชนีกร  โกสา   ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล  และรักษาราชการแทน
                      ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
    สำนักปลัดเทศบาล   
    จ.ส.อ. หญิง กิ่งกาญจน์  วรรณสอน ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
    นายศักดิ์สิทธิ์    ไม้ยาง     ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
    กองคลัง   
    นางสาวนิตยา   จักรดี    ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง 
    นางวัลภา  มณีวงศ์    ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
         กองช่าง 
    นายวรรณ์นัย    เชื้อสุริยา   ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง 
    นายประกอบ  มาละ      ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
         กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
    นายเฉลิมพล    เอกพุทธา   ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ 

ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
นายบุญธรรม  ปงใจ - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบา้นปล้อง  ครั้งแรก เมื่อ 
ประธานสภาเทศบาล วันที่ 11  พฤษภาคม  พ.ศ.2564 เวลา 11.00 น.  ณ  ห้องประชุม

สภาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 

นายสมบูรณ์  เรืองบุญ - เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
เลขานุการสภาเทศบาล จากที่ได้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง ครั้งแรก เมื่อ 11  

พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
ตำบลบ้านปล้อง จึงขออนุญาตทางสภาเทศบาลได้ตรวจสอบรายงาน
การประชุมดังกล่าว ว่าจะให้มีการแก้ไข หรือเพิ่มเติมหรือไม่ 

นายบุญธรรม  ปงใจ - มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถามหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการ  
ประธานสภาเทศบาล ประชุมสภาอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถาม  ถือว่าที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง ครั้งแรก เมื่อ
วันที่ 11  พฤษภาคม  พ.ศ.2564 

มติที่ประชุม - มีมติรับรองรายงานการประชมุสภาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  ครั้งแรก 
เมื่อวันที่ 11  พฤษภาคม  พ.ศ.2564 (มีมติรับรอง 11 เสียง งดออก
เสียง 1 เสียง) 

          / ระเบียบ... 
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ระเบยีบวาระท่ี  3  เรื่อง นายกเทศมนตรี แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านปลอ้ง 
นายบุญธรรม  ปงใจ  - เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบา้นปล้อง ตามที่จังหวัดเชียงรายพิจารณาแล้ว  
ประธานสภาเทศบาล  เพ่ือเป็นขวัญและกำลังใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ของนายกเทศมนตรีท่ีได้รับ 
    การเลือกตั้งและผ่านการรับรองของคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นที่
    เรียบร้อยแล้ว จึงมีสารจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายถึงนายกเทศมนตรี 
    ดังนี้   
     สารจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หัวหน้าฝ่ายบริหารใน
    ราชการส่วนภูมิภาค ถึง นายกเทศมนตรีในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย 
     ตามที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 
    แห่งราชวงศ์จักรี ได้พระราชทานจัดตั้งหน่วยการปกครองท้องถิ่นใน
    รูปแบบสุขาภิบาลขึ้น ที่สุขาภิบาลท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร เป็น
    แห่งแรกในปีพุทธศักราช 2448 ซึ่งพัฒนามาเป็นรูปแบบเทศบาลใน
    ปัจจุบัน กระผมขอแสดงความยินดีกับนายกเทศมนตรีทุกท่านที่ได้รับ
    เลือกตั้งจากประชาชน เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา และ
    ผ่านการรับรองของคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ถือ
    ว่าท่านเป็นผู้ได้รับความไว้วางใจสูงสุดจากพ่ีน้องประชาชนในเขตพ้ืนที่
    เทศบาลให้เข้ามาเป็นตัวแทนเพ่ือบริหารงานในกิจการของเทศบาล 
    ตามที่รัฐได้กระจายอำนาจมายังประชาชนในท้องถิ่น 
     หน้าที่ความรับผิดชอบของท่านที่มีต่อประชาชนบังเกิดขึ้นแล้ว
    นับตั้งแต่ท่านทราบผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีมีหน้าที่รับผิดชอบ
    ต่อประชาชน โดยรับผิดชอบตอ่นโยบายที่ให้ไว ้การพัฒนาท้องถิ่น ดูแล
    คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน นำมาซึ่งความเจริญวัฒนาสถาพรแก่
    ท้องถิ่น ด้วยความปรารถนาดี กระผมอยากเห็นความสำเร็จของการ
    บริหารราชการส่วนท้องถิ่น การจัดทำบริการสาธารณะของเทศบาล ที่
    ตอบโจทย์ต่อปัญหาความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ขอให้ท่านยึด
    หลักในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
     1. ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
    ทรงเป็นประมุข รักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
     2. ยึดมั่นในประโยชน์สุขของประชาชน ไม่ใช้อำนาจของตน
    ประพฤติในลักษณะมีส่วนได้เสียหรือเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองหรือ
    พวกพ้อง 
     3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ทุ่มเทเอาใจใส่เป็นธุระ 
    ต่อปัญหาความต้องการของประชาชน 
     4. กำหนดนโยบายที่สอดคล้องต่อความต้องการของประชาชน
    อันไม่ขัดต่อกฎหมาย รับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาลให้
    เปน็ไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติ 
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     5. ไม่กระทำการอันเป็นการจงใจทอดทิ้งหรือละเลยไม่ปฏิบัติ
    ตามอำนาจหน้าที่อันจะเป็นเหตุให้เสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง 
    หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ หรือประพฤติตนฝ่าฝืนต่อความ
    สงบเรียบร้อย 
     ท้ายนี้กระผมขอน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระ
    บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ใน
    หลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งพระราชทานให้กับพสกนิกรชาวไทยเป็นข้อคิดใน
    การดำเนินชีวิตและการทำงานดังมีใจความตอนหนึ่งว่า “บ้านเมืองจะ
    วัฒนาถาวรอยู่ได้ ย่อมอาศัยความสุจริตต่อหน้าที่” และขอกราบอาราธนา 
    อัญเชิญอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย ดวงวิญญาณของพระเจ้าพังคราช 
    พระเจ้าพรหมมหาราช พญามังรายมหาราช และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่
    ปกปักรักษาเมืองเชียงราย ได้โปรดดลบันดาลอภิบาลให้นายกเทศมนตรี
    ทุกท่านประสบผลสำเร็จในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ ก่อให้เกิด ประโยชน์
    เป็นคุณอนันต์แก่ประชาชนในพื้นที่ของท่านสืบไปสมกับความไว้วางใจ
    ที่ประชาชนได้มอบให้ 
     ลงชื่อ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย 

นายบุญธรรม  ปงใจ  - เชิญนายกเทศมนตรี แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
ประธานสภาเทศบาล ตามทีเ่สนอบรรจุเข้าไว้ในระเบียบวาระการประชุม 

นายสุริยัน  ไชยคำ - เรียน ประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขอแถลง 
นายกเทศมนตร ี นโยบายของผูบ้ริหารต่อสภาเทศบาลทราบ ดังนี ้
      คำแถลงนโยบาย  
            ของ 
             นายสุริยัน   ไชยคำ 
    นายกเทศมนตรตีำบลบา้นปล้อง 
          แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
               วันจนัทร ์ที่   17   พฤษภาคม     ๒๕๖๔ 
              ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
 เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลบา้นปล้อง และสมาชิกสภา

เทศบาลตำบลบ้านปล้อง ที่เคารพ  
   ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล

ตำบลบ้านปล้อง เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๘ มีนาคม  ๒๕๖๔ และคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ 
ซึ่งกระผม นายสุริยัน  ไชยคำ ได้รับความไว้วางใจจากพ่ีน้องประชาชน 

           / ในเขต... 
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 ในเขตเทศบาลตำบลบ้านปลอ้งเลือกให้มาดำรงตำแหนง่นายกเทศมนตรี

ตำบลบ้านปล้อง นั้น 
   กระผมมีความตัง้ใจอย่างแนว่แน่ที่จะดำเนินการพัฒนาเทศบาล

ตำบลบ้านปล้อง ในด้านต่างๆ เพ่ือนำพาเทศบาลตำบลบ้านปล้องไปสู่
การพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า “พัฒนาเมืองน่าอยู่  คู่
คุณธรรม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล” ในขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะให้
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานราชการ หน่วยงาน
ภาคเอกชน องค์กรประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งใน
เขตพ้ืนที่ใกล้เคียงและพื้นที่อื่นๆ เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาและดำเนินงาน
โครงการต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และ มีประสิทธิภาพ 
โดยยึดถือเอาผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นหลัก 

   เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง มีความชัดเจน 
สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับบทบัญญัติของ
กฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของเทศบาล โดยยึดนโยบายของ
รัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
แผนพัฒนาจังหวัด/อำเภอ และ แผนพัฒนาท้องถิ่น และความต้องการ
ของพ่ีน้องประชาชนในเขตพ้ืนที่เป็นหลักในการบริหารงาน กระผมขอ
นำเสนอนโยบายเพ่ือการพัฒนา โดยขอนำเสนอ ดังต่อไปนี้ 

 1. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
       ๑.๑ ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  

ให้มีประสิทธิภาพและทั่วถึงทั้งเขตเทศบาลตำบลบ้านปล้อง โดยมุ่งเน้น
แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ 

      ๑.๒  โครงการกอ่สร้างและปรับปรุงถนนภายในเขตเทศบาลทั้ง
ระบบ ใหไ้ดม้าตรฐานเพ่ือความสะดวกของประชาชนในการสญัจร และ
รองรบัระบบการคมนาคมขนส่ง 

       ๑.๓ พัฒนาการให้บริการด้านแสงสว่าง ไฟฟ้าสาธารณะอย่างทั่วถึง 
 2. นโยบายด้านสังคม 
       2.๑ ส่งเสริม สนับสนุน โครงการป้องกันยาเสพติดในพ้ืนที่ 
       2.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการช่วยเหลือ และสงเคราะห์แก่ผู้ด้อย 

โอกาสทางสังคม ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
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       2.๓ ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานจัดฝึกอบรมให้มี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันและภัยพิบัติต่างๆ เช่น  อุทกภัย  
วาตภัย อัคคีภัย ภัยแล้งและอุบัติเหตุ 

       2.๔ ส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานโครงการเพ่ือเด็ก  
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ตามหลักเกณฑ์และนโยบายของรัฐบาล  

 3. นโยบายด้านสาธารณสขุและสิ่งแวดลอ้ม 
       ๓.๑  ส่งเสริมสุขภาพผู้สงูอายุในชุมชนและผูป้่วยติดเตียง 
       ๓.๒  ส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนในการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว

ลดภาวะโลกร้อน หันมาใช้พลังงานทดแทน คืนธรรมชาติสู่ป่าและแม่น้ำ 
       ๓.๓  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล 

และระบบบำบัดน้ำเสีย 
       ๓.๔ ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม  การคุ้มครองดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ ตลอดจนการ
รณรงค์ให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่าไม้ เพ่ือเพิ่มความสมดุล
ทางธรรมชาติและระบบนิเวศวิทยา 

 4. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
       ๔.๑  ส่งเสริมอาชีพสร้างงานสร้างรายได้ใหแ้ก่ประชาชน 
        ๔.๒  ส่งเสริมสนบัสนนุกลุม่อาชีพ 
        ๔.๓  ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นเพียงพอต่อการ

ดำรงชีวิต ด้วยการสนับสนุนให้มีการจัดฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับ
ประชาชนตามชุมชนต่างๆ 

       ๔.๔  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ิมทักษะการประกอบอาชีพใน
ชุมชนของกลุ่มเกษตรกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมในครัวเรือน ดำเนิน
โครงการตามเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ 

 5. นโยบายด้านการศกึษา 
           5.๑ มุ่งเน้นการพัฒนาด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ เด็กนักเรียน

ทุกคนต้องมีความรู้ ตลอดจนจัดรถบริการรับ-ส่ง นักเรียน เพ่ือเป็นการ
แบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง ต่อไป 

           5.๒ ส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ศาสนา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู งาน
ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 

          5.๓ ส่งเสริมด้านกีฬาให้ประชาชนมีส่วนร่วมด้านกีฬาของ
ชุมชนการออกกำลังกายเพือ่ต้านยาเสพติด 

            / 6. นโยบาย... 
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 ๖. นโยบายด้านการบริหารจัดการที่ดี 
       ๖.๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดทิศ

ทางการบริหารเทศบาล ในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องทุกขั้นตอน 
       ๖.๒ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร ส่งเสริมให้ประชาชน

และบุคลากรของเทศบาลมีส่วนร่วม โดยสุจริต โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ 

       6.3 ส่งเสริม สนับสนุน การประสาน ความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการร่วมกันพัฒนา 

      ๖.4 ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ถูกต้องระเบียบ กฎหมายและเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน 

   จากนโยบายทั้ง ๖ ด้าน กระผมได้นำเสนอต่อสภาเทศบาล
ตำบลบ้านปล้อง เป็นนโยบายที่กำหนดขึ้นมาบนพ้ืนฐานความเป็นจริง
ในสภาพการณ์ปัจจุบัน กระผมพร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้าน
ปล้อง พร้อมจะนำนโยบายต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติและพร้อมที่จะรับฟัง
ข้อเสนอแนะจากทุกท่านเพ่ือนำไปปรับปรุง แก้ไข ให้พ่ีน้องประชาชน
ได้รับประโยชน์สูงสุดตามเจตนารมณ์ต่อไป ขอขอบคุณครับ 

   ลงชื่อ นายสุริยัน  ไชยคำ นายกเทศมนตรีตำบลบา้นปลอ้ง 

ที่ประชมุ - รบัทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง เพ่ือพิจารณา 
  4.1 การคัดเลอืกคณะกรรมการในการจดัทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  
นายบุญธรรม  ปงใจ  - ขอเชิญให้ทางเลขานุการสภาเทศบาล ได้ให้รายละเอียดข้อกฎหมายแก่ที่ 
ประธานสภาเทศบาล  ประชุม      

นายสมบูรณ์ เรืองบุญ  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร 
เลขานุการสภาเทศบาล   ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
    ข้อ 7 ข้อ 8 และข้อ 28 
     ข้อ 7 “องค์กรจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    ประกอบด้วย (1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (2) คณะกรรมการสนับสนุน
    การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น” 
           
             / ข้อ 8... 
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     ข้อ 8 “ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
    ประกอบด้วย  

(1) ผู้บริหารท้องถิ่น    ประธานกรรมการ 
(2) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทุกคน  กรรมการ 
(3) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน กรรมการ 
(4) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน กรรมการ 
(5) ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ 

ท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน กรรมการ 
(6) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่น 

คัดเลือกจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน กรรมการ 
(7) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กรรมการและเลขานุการ 
(8) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทำแผน     ผู้ช่วยเลขานุการ 
กรรมการตามข้อ (3) (4) (5) และ (6) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี
และอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้” 
  ข้อ 28 “ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน 
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน 
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
  โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธาน
คณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
  กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) ละ (5) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่ง
คราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลอืกอีกก็ได้”  
  ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
2564 ทำให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านปล้องสิ้นสุดสมาชิกภาพ จึง
คัดเลือกใหม่จากสมาชิกสภาเทศบาล จำนวนคณะละสามท่าน ดังนี้ 
1. คณะกรรมการพัฒนาตำบลบ้านปล้อง 
2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบลบ้านปล้อง  

 
            / นายบุญธรรม... 
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นายบุญธรรม  ปงใจ  - ตามที่ท่านเลขานุการสภาเทศบาล ได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบฯ แล้ว 
ประธานสภาเทศบาล  ลำดับต่อไป  

1. การคดัเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  
  ขอให้ สมาชิ กสภาเทศบาลเสนอชื่ อ ผู้ ที่ เหม าะสม เป็ น
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านปล้องและขอให้มีผู้รับรอง
จำนวน 2 คน ครับ 

นายสุริยา กาซาว  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผม นายสุริยา กาซาว สมาชกิสภาเทศบาล   
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอชื่อ นายศราวุฒิ ใจอ้าย สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
 ให้เป็นคณะกรรมการพัฒนาตำบลบ้านปล้อง ครับ 

นายบุญธรรม  ปงใจ  - ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

1. นายเริ่ม สุวพงษ์     สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผู้รับรอง 
2. นายเกียรติ อุตุภรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ผู้รับรอง 

นายเกียรติ อุตุภรณ์  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผม นายเกียรติ อุตุภรณ์ สมาชกิสภาเทศบาล   
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอชื่อ นายเชาว์ อุนออน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
 ให้เป็นคณะกรรมการพัฒนาตำบลบ้านปล้อง ครับ 

นายบุญธรรม  ปงใจ  - ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

1. นายเทียน  ต๊ะอุด         สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ผู้รับรอง 
2. นายละเอียด  อินทร์กลับ รองประธานสภาเทศบาล ผู้รับรอง 

 

นายบุญชัย  ยั่วยวน  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผม นายบุญชัย  ยั่วยวน สมาชิกสภาเทศบาล   
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอชื่อ นายศภุกิจ  จักรแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
 ให้เป็นคณะกรรมการพัฒนาตำบลบ้านปล้อง ครับ 

นายบุญธรรม  ปงใจ  - ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

1. นายเริ่ม สุวพงษ์     สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผู้รับรอง 
2. นายสุริยา กาซาว    สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผู้รับรอง 

 
      / นายบุญธรรม... 
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นายบุญธรรม  ปงใจ  - ในที่ประชุมสภา มีท่านใดจะเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี  
ประธานสภาเทศบาล ดังนั้น มีผู้ถูกเสนอชื่อ 3 ท่าน คือ 

1. นายศราวุฒิ  ใจอ้าย  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
2. นายเชาว์  อุนออน  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
3. นายศุภกิจ  จักรแกว้  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

นายบุญธรรม  ปงใจ  - ขอมติที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ คณะกรรมการพัฒนาตำบล 
ประธานสภาเทศบาล บ้านปล้อง จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 

1. นายศราวุฒิ  ใจอ้าย  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
2. นายเชาว์  อุนออน  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
3. นายศุภกิจ  จักรแกว้  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

มติที่ประชุม   - มีมติเห็นชอบ คณะกรรมการพัฒนาตำบลบ้านปล้อง 3 ท่าน ได้แก่ 
    1.  นายศราวุฒิ  ใจอ้าย  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
    2. นายเชาว์  อุนออน  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
    3. นายศุภกิจ  จักรแก้ว   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
    (มีมติเห็นชอบ 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง) 

นายบุญธรรม  ปงใจ  - 2. การคดัเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ประธานสภาเทศบาล   เทศบาลตำบลบ้านปล้อง  
     ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเป็นคณะ 
    กรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง
    และขอให้มีผูร้ับรองจำนวน 2 คน ครับ   

นายผล บกบ่อง   - เรียนทา่นประธานสภาเทศบาล ผม นายผล บกบ่อง สมาชกิสภาเทศบาล   
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอชื่อ นายเริ่ม  สุวพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
 ให้เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบล

บ้านปล้อง ครับ 

นายบุญธรรม  ปงใจ  - ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

1. นายภูริณฐั  แสงแก้ว     สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ผู้รับรอง 
2. นายเทียน  ต๊ะอุด         สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ผู้รับรอง 

       
                / นายเทียน... 
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นายเทียน  ต๊ะอุด  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผม นายเทียน ต๊ะอุด สมาชกิสภาเทศบาล   
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอชื่อ นายสุริยา  กาซาว สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
 ให้เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบล

บ้านปล้อง ครับ 

นายบุญธรรม  ปงใจ - ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

1. นายเกียรติ  อุตุภรณ์      สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ผู้รับรอง 
2. นายศราวุฒิ  ใจอ้าย       สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผู้รับรอง 

นายเริ่ม  สุวพงษ์  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผม นายเริ่ม  สุวพงษ ์สมาชกิสภาเทศบาล   
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอชื่อ นายภูริณฐั แสงแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
 ให้เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบล

บ้านปล้อง ครับ 

นายบุญธรรม  ปงใจ  - ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

1. นายบุญชัย  ยั่วยวน     สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผู้รับรอง 
2. นายผล  บกบ่อง         สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผู้รับรอง 

นายบุญธรรม  ปงใจ  - ในที่ประชุมสภา มีท่านใดจะเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี  
ประธานสภาเทศบาล ดังนั้น มีผู้ถูกเสนอชื่อ 3 ท่าน คอื 

1. นายเริ่ม  สุวพงษ ์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
2. นายสุริยา  กาซาว  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
3. นายภูริณฐั  แสงแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

นายบุญธรรม  ปงใจ -  ขอมติที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ คณะกรรมการตดิตามและ 
ประธานสภาเทศบาล ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 

1. นายเริ่ม  สุวพงษ ์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
2. นายสุริยา  กาซาว  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
3. นายภูริณฐั  แสงแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

มติที่ประชุม   - มีมติเห็นชอบ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
    ตำบลบ้านปล้อง จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 

           

                                                                                                         / 1. นายเริ่ม... 
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    1. นายเริ่ม  สุวพงษ์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
    2. นายสุริยา  กาซาว  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
    3. นายภูริณัฐ  แสงแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
    (มีมติเห็นชอบ 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง) 

 4.2 การคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกองทุนระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลบ้านปล้อง 

นายบุญธรรม  ปงใจ  - ขอเชิญให้ทางเลขานุการสภาเทศบาล ได้ให้รายละเอียดข้อกฎหมายแก่ที่ 
ประธานสภาเทศบาล  ประชุม      

นายสมบูรณ์ เรืองบุญ  - ตามที่เทศบาลตำบลบ้านปล้อง ได้ดำเนินการจัดตั้งกองทุนหลักประกัน 
เลขานุการสภาเทศบาล  สุขภาพเทศบาลตำบลบ้านปล้อง ตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติ
    หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 บัญญัติว่า “เพ่ือสร้างหลัก
      ประกันสุขภาพแหงชาติใหกับบุคคลในพ้ืนที่ โดยสงเสริมกระบวนการ
              มีสวนร่วมตามความพรอม ความเหมาะสม และความตองการของประชาชน
              ในทองถิ่นใหคณะกรรมการสนับสนุนและประสานกับองคกรปกครอง 
    สวนทองถิ่น กำหนดหลักเกณฑเพ่ือใหองคกรดังกล่าวเป็นผู้ดําเนินงาน
    และบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพ้ืนที่ 
    โดยใหได้รับคาใชจายจากกองทุน” 
     โดยเทศบาลตำบลบา้นปลอ้งสมัครเขา้รว่มดำเนนิงานกบัสำนกังาน
    หลักประกนัสุขภาพแห่งชาติเมื่อปีงบประมาณ 2552 ฉะนั้น เพื่อให้
    การดำเนนิงานหรือบริหารจดัการกองทนุหลกัประกนัสุขภาพเทศบาล

    ตำบลบ้านปล้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวตัถุประสงค์องการ
    จัดตัง้กองทนุคณะกรรมการบริหารกองทุน อาศัยอำนาจตามความใน
    มาตรา 18 (4) (8) (9) และมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกัน
    สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ประกอบมตกิารประชุมคณะกรรมการหลัก 
    ประกนัสขุภาพแหง่ชาติ ครัง้ที่ 7/2561 เมื่อวันที ่2 กรกฎาคม 2561 
    จึงแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารกองทนุหลักประกนัสุขภาพระดับทอ้งถิ่น

    หรือพ้ืนที่เทศบาลตำบลบ้านปล้อง โดยตามหลกัเกณฑ์การแตง่ตัง้คณะ 
    กรรมการการบรหิารกองทนุฯ จะเปน็ผู้แทนจากหลายภาคส่วนรว่มเปน็
    คณะกรรมการฯ ซึ่งในสว่นของสมาชกิสภาเทศบาล ให้มีตวัแทนจาก
    สมาชิกสภาท้องถิ่นคัดเลือกกันเองร่วมเป็นคณะกรรมการฯ จำนวน 2 คน  

นายบญุธรรม  ปงใจ  - ตามที่ท่านเลขานกุารสภาเทศบาล ได้แจง้รายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบฯ แล้ว 
ประธานสภาเทศบาล  ลำดับต่อไป ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเป็นคณะ
    กรรมการบริหารกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
    พ้ืนที่ เทศบาลตำบลบ้านปล้องและขอให้มีผู้รับรองจำนวน 2 คน ครับ 
           / นายเชาว์... 
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นายเชาว์  อุนออน  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผม นายเชาว์ อุนออน สมาชิกสภาเทศบาล   
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอชื่อ นายเทียน ต๊ะอุด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
 ให้เป็นคณะกรรมการฯ ครับ 

นายบุญธรรม  ปงใจ  - ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

1. นายสุริยา  กาซาว     สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผู้รับรอง 
2. นายเกียรติ อุตุภรณ์   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ผู้รับรอง 

นายภูรณิัฐ แสงแก้ว  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผม นายภูริณัฐ สมาชิกสภาเทศบาล   
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอชื่อ นายผล บกบ่อง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
 ให้เป็นคณะกรรมการฯ ครับ 

นายบุญธรรม  ปงใจ  - ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

1. นายเริ่ม  สุวพงษ์         สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผู้รับรอง 
2. นายศราวุฒิ  ใจอ้าย สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผู้รับรอง 

นายบุญธรรม  ปงใจ  - ในที่ประชุมสภา มีท่านใดจะเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี  
ประธานสภาเทศบาล ดังนั้น มีผู้ถูกเสนอชื่อ 2 ท่าน คือ 

1. นายเทียน  ต๊ะอุด  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
2. นายผล  บกบ่อง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

นายบุญธรรม  ปงใจ  - ขอมติที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ คณะกรรมการบริหารกองทุน
ประธานสภาเทศบาล  ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ เทศบาลตำบลบ้าน
    ปล้อง จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ 

1. นายเทียน  ต๊ะอุด  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
2. นายผล  บกบ่อง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

มติที่ประชุม   - มีมติเห็นชอบ คณะกรรมการบริหารกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ
    ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ เทศบาลตำบลบ้านปล้อง จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ 
    1. นายเทียน  ต๊ะอุด  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
    2. นายผล  บกบ่อง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
    (มีมติเห็นชอบ 11 เสียง งดออกเสียง  1  เสียง)   

               / เวลา... 
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เวลา 12.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 
เริ่มประชุม เวลา 13.00 น. 
  เลขานุการสภาชั่วคราว สำรวจผู้เข้าประชุม เมื่อครบแล้ว นายบุญธรรม 

ปงใจ  ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง ดำเนินการประชุมสภา ตาม
ระเบียบวาระดังต่อไป 

 4.3 การพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือตั้งเป็นรายการใหม ่

นายบุญธรรม  ปงใจ - การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
ประธานสภาเทศบาล เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจง 

นายสุริยัน  ไชยคำ - เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล ทา่นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
นายกเทศมนตรี การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ จำนวน 3 รายการ นั้น 
    เนื่องด้วยเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 มีงบประมาณรายจ่ายบางรายการต้องตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ดังนั้นเพ่ือให้การจัดทำงบประมาณมีประสิทธิภาพ จึงมีความ
จำเป็นต้องโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

 โอนลด 
  งบดำเนินงาน แผนงาน งานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย  
 ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ รายการ ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินโครงการเลือกตั้งของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง ตามที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งกำหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งว่าง และ
กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และกรณีอื่นๆ) อีก
ทั้งให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภา โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดสถานที่ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์ เอกสารและสิ่ งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่บรรจุเอกสาร ค่า
ของสมนาคุณ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร 

                     / ค่ายานพาหนะ... 
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  ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ  

 งบประมาณก่อนโอน           239,881.71  บาท 
 โอนลด                              20,000.00  บาท            
 งบประมาณหลังโอน           219,881.71  บาท   
  รวมเงินโอนลดทั้งสิ้นจำนวน  20,000.-  บาท 

  ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
  สำนักปลัดเทศบาล 
  1.งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์

สำนักงาน รายการ เพ่ือจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัวๆ ละ 
5,900 บาท   

 งบประมาณก่อนโอน                 0 บาท  
 โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  5,900  บาท  
 งบประมาณหลังโอน          5,900  บาท 
 คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
 - เป็นเก้าอี้สำนักงาน 
 - เบาะนั่งและพนักพิงบุด้วยฟองน้ำ 
 - ขาเก้าอี้ เป็นขาเหล็กชุบโครเมี่ยม       
 - ล้อคู่ 
 - แป้นโยกสามารถปรับสูง - ต่ำ ได้ 
 - จัดซื้อตามราคาท้องตลาด โดยประหยัดและมีคุณภาพ เนื่องจากเป็น

ครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว

2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561–2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

  2. งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
สำนักงาน รายการ เพ่ือจัดซื้อชั้นอเนกประสงค์ จำนวน 3 หลังๆ ละ 
2,200 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 6,600 บาท   

 งบประมาณก่อนโอน                 0 บาท  
 โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   6,600  บาท  
 งบประมาณหลังโอน           6,600  บาท 

             / คุณลักษณะ... 



- ๑๙ - 
 

 คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
 - ชั้นอเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 60 ซม. สูง 165 ซม. 

จำนวน 4 ชั้น  
 - จัดซื้อตามราคาท้องตลาด โดยประหยัดและมีคุณภาพ เนื่องจากเป็น

ครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว

2931 ลงวันที่  15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561–2565) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 3.งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ รายการ เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้ งถั งหมึกพิมพ์  ( Ink Tank Printer) จำนวน 1 
เครื่องๆ ละ ราคา 7,500 บาท 

 งบประมาณก่อนโอน                 0 บาท  
 โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  7,500  บาท  
 งบประมาณหลังโอน          7,500  บาท 
 คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
 - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier,Scanner และ 

Fax ภายในเครื่องเดียวกัน 
 - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank 

Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi 
 - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 

หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ ต่อนาที (ipm) 
 - มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อ

นาที (ppm)  หรือ 5 ภาพ ต่อนาที (ipm) 
 - สามารถสแกนเอกสาร  ขนาด A4  (ขาวดำ-สี) ได้ 
 - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 หรือ 

600 x 1,200 dpi 
 - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
 - สามารถถ่ายสำเนาได้ทั้งสีและขาวดำ 
 - สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา 
                 / - สามารถ... 



- ๒๐ - 
 

 - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อย

กว่า 1 ช่อง 
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 

Base- T หรือดีกว่า จำนวนไม่นอ้ยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน 
เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ 

 -มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  
 - เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ

คอมพิวเตอร์ 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว

2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561–2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 รวมตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ทั้งสิ้น   20,000.- บาท 

   ซึ่งการโอนเงินงบประมาณครั้งนี้  เป็นอำนาจหน้าที่ของสภา
ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธี การงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ.2563 ข้อ 27 “การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่ให้
เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

นายบุญธรรม  ปงใจ -ตามที่นายกเทศมนตรีฯ ได้ชี้แจงรายละเอียด มีสมาชิกท่านใดจะ 
ประธานสภาเทศบาล สอบถามหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม 

นายบุญธรรม  ปงใจ - หากไม่มตี่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุมในการพิจารณาให้การอนุมตัิ 
ประธานสภาเทศบาล  โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือไป

ตั้งเป็นรายการการใหม่ จำนวน 3 รายการดังกล่าว ขอให้ที่ประชุม
แสดงมติด้วยการยกมือ เชิญแสดงมติ 

ที่ประชุม - มีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เพื่อไปตั้งเป็นรายการการใหม่ จำนวน 3 รายการ 

 (มีมติอนุมัติ 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง) 
 
         / 4.4 การ... 



- ๒๑ - 
 

    4.4 การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม กองการประปา ประจำป ี
          งบประมาณ พ.ศ.2564 
นายบุญธรรม  ปงใจ - การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ 
ประธานสภาเทศบาล กองประปา ขอให้ปลัดเทศบาล ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลเงินสะสม

ของกองประปาครับ 
 
นายสมบูรณ์  เรืองบุญ -เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา  แบบรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมของ กองประปา 
 ข้อมูลเงินสะสม ณ วันที่  30  กันยายน 2563 

เงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน (1) 1,950,566.28 
สำรองงบบุคลากร (ประมาณ 3 เดือน) (2) 114,540.00 
เงินสะสมคงเหลือ (3)=(1)-(2) 1,836,026.28 
สำรองงบประมาณรายจ่ายประจำปี 10 % (4)  
(งบรายจ่ายประจำปี=2,403,730) × 10% 

240,373.00 

คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้จ่ายได้ (5)=(3)-(4) 1,595,653.28 
 
นายสุริยัน  ไชยคำ -เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
นายกเทศมนตรี ด้วยประปาเทศบาลตำบลบ้านปล้อง ประสบปัญหาภัยแล้ง และแหล่งน้ำ

ต้นทุนในการผลิตน้ำประปา ประกอบกับเครื่องจักรที่ ใช้ในการผลิต
น้ำประปา มีอายุการใช้งานมานานมาก จึงเกิดการชำรุดเสียหายต้องใช้
งบประมาณค่าน้ำมันเชื้อเพิลงจำนวนมากในการสูบน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำ
ขุนปล้องมาผลิตน้ำประปาทุกวันและต้องใช้สูบน้ำใสขึ้นหอถังสูงจ่าย
น้ำประปาให้กับผู้ใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งตามงบประมาณรายจ่าย
เฉพาะการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 
หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  (หน้า 8/13) ตั้ ง
งบประมาณไว้  30 ,000 บาท และโอนเพ่ิมงบประมาณ จำนวน 
475,725 บาท รวมเป็นงบประมาณ 505,725 บาท และได้เบิกจ่าย
แล้วจำนวน 329,085.70 บาท คงเหลืองบประมาณ 176,639.30 บาท 
ซึ่งไม่ เพียงพอที่จะเบิกจ่ายค่าวัสดุ เชื้อเพลิงในเดือนถัดไปจนถึงสิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงขอพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 กองประปา จำนวนเงิน 300,000 บาท  

นายบุญธรรม  ปงใจ - ตามที่นายกเทศมนตรีฯ ได้ชี้แจงรายละเอียด มีสมาชิกท่านใดจะ 
ประธานสภาเทศบาล สอบถามหรือไม่ 
 
         / ที่ประชุม... 
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