
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 1/๒๕65 

   วันศุกร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕65  เวลา ๐๙.0๐ น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ 

 
ผู้มาประชุม 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายหมั่น  ส ารวมรัมย์ ประธานสภาฯ หมั่น  ส ารวมรัมย์  
๒ นายอุทิศ  พันธ์รัมย์ รองประธานสภาฯ อุทิศ พันธ์รัมย์  
๓ นายเกื้อ  รอบคอบ ส.อบต.หมู่ที่ ๒ เกื้อ รอบคอบ  
๔ นายวันเฉลิม  สุขเลา ส.อบต.หมู่ที่ ๓ วันเฉลิม  สุขเลา  
๕ นายธีรกานต์  เหล่าสิงห์ ส.อบต.หมู่ที่ ๔ ธีรกานต์  เหล่าสิงห์  
๖ นายนิกร  โพธิ์กลาง ส.อบต.หมู่ที่ ๖ นิกร  โพธิ์กลาง  
๗ นายอาคม  ดีต่อ ส.อบต.หมู่ที่ ๗ อาคม  ดีต่อ  
๘ นางสาวมนัสนันท์  มุ่งดี ส.อบต.หมู่ที่ ๘ มนัสนันท์  มุ่งดี  
๙ นายวิชญ์พล  ไตรศร เลขานุการสภาฯ วิชญ์พล  ไตรศร  

ผู้มาประชุม จ านวน   9 คน  

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 
/19. นางสาวสมจิตย์... 

 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายสุรสิทธิ์  แสงโทโพธิ ์ นายก อบต. สุรสิทธิ์  แสงโทโพธิ ์  
๒ นายสุทธิศักดิ์  สะรวมรัมย์ รองนายก อบต. สุทธิศักดิ์  สะรวมรัมย์  
๓ นายประยุทธ  สะอาดรัมย์ รองนายก อบต. ประยุทธ สะอาดรัมย์  
๔ นายเอนก  แป่มจ านัก เลขานุการนายกฯ เอนก  แป่มจ านัก  
๕ นายสมัย  พรมจันทา ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 สมัย  พรมจันทา  
6 นางละมัย  โพธิ์สีดี ผู้ใหญ่บ้าน ม.8 ละมัย  โพธิ์สีดี  
7 นายคะลม  ศิริ ผอ.รพ.สต.บ้านนาศรีนวล คะลม  ศิริ  
8 นายโสภณ ชุมพลศักดิ์ ผอ.รร.วัดบ้านบุโพธิ ์ โสภณ ชุมพลศักดิ์  
9 นายศักดิ์ศิริ บุตรเกิ่ง ผอ.รร.วัดบ้านนาศรีนวล ศักดิ์ศิริ บุตรเกิ่ง  

10 นางสุนันท์  วันล้วน ผอ.รร.บ้านตูมหวาน สุนันท์  วันล้วน  
11 นางรุ่งทิพย์  ลาล าโกน ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 รุ่งทิพย์  ลาล าโกน  
12 นางภารดี  ทองสม ผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ภารดี  ทองสม  
13 นายจันทร์ ประเจริญ กกต.ต าบลบุโพธิ์ จันทร์ ประเจริญ  
14 นายแสน  โนนทราย ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 แสน  โนนทราย  
15 นายประกอบ  สุเรนรัมย์ หมอดินอาสา ต.บุโพธิ์ ประกอบ  สุเรนรัมย์  
16 นายพิทยา สุวัณณุสส์ ผู้เข้าร่วมฟังนโยบาย พิทยา สุวัณณุสส์  
17 นายประจวบ กิมประโคน นักพัฒนาชุมชน ประจวบ กิมประโคน  
18 นางภาวิณี ดีประจ า ผู้อ านวยการกองการศึกษา ภาวิณี ดีประจ า  
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ผู้เข้าร่วมประชุม    23       คน 
 

เริ่มประชุม  เวลา  09.00  น. 
นายหมั่น ส ารวมรัมย์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ จุดธูป เทียน บูชา         
พระรัตนตรัย พร้อมสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมและกล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบ    
วาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  1    เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
-ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
   2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์กรบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ ครั้งแรก  

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 
ประธานสภาฯ  ขอให้สมาชิกสภาฯตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ 

ครั้งแรก เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 (ตามเอกสารรายงานการประชุม) มีสมาชิกท่านใด
ขอเสนอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุม 

มติที่ชุม   มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
   ๓.๑ การแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ 
ประธานสภาฯ  ตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม

(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 58/5  ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเข้ารับหน้าที่ 
ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยไม่มี
การลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับ แต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

การประชุมเพ่ือแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ให้กระท าโดย
เปิดเผยโดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร แจ้งให้สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลทุกคนที่มาประชุมด้วย 

จึงขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์แถลงนโยบายต่อสภาฯ 

นายสุรสิทธิ์ แสงโทโพธิ์  ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์(ตามเอกสารที่แจกให้กับ  
   นายก อบต.ฯ   สมาชิก จ านวน 5 หน้ากระดาษ) โดยสรุปพอสังเขปได้ดังนี้ 

/นายกองค์การ… 

19 นางสาวสมจิตย์  ซ้ายก่า หัวหน้าส านักปลัด สมจิตย์  ซ้ายก่า  
20 นางสาวสิริกัญญา  อุไรแข จพง.จัดเก็บรายได้ สิริกัญญา  อุไรแข  
21 นางจินดาวรรณ ชัยรัมย์ รองปลัด อบต. จินดาวรรณ ชัยรัมย์  
22 นายภานุพันธ์  บริสุทธิ์ ผู้อ านวยการกองช่าง ภานุพันธ์  บริสุทธิ์  
23 นางสาวธชษร บุญเพิ่ม นักวิเคราะห์นโยบายฯ ธชษร  บุญเพ่ิม  
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นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ ได้ก าหนดนโยบายเพ่ือใช้ในการบริหาร
ราชการภายใต้กรอบกฎหมาย โดยยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีแนวนโยบายด้านต่างๆดังนี้ 

1. นโยบายด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  2. นโยบายด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  3. นโยบายด้านการส่งเสริมการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ 
  4. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม การสังคมสงเคราะห์และการสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน 
  5. นโยบายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
  6. นโยบายด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  7. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  8. นโยบายด้านการเมืองการปกครอง 
  9. นโยบายอื่นๆ โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นส าคัญ 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล แนะน าคณะผู้บริหาร เพ่ือจะได้มีการประสานงาน
กับท่านสมาชิก ในการด าเนินงานทางนโยบายและการด าเนินการอ่ืนๆ ได้ตามข้อเสนอของ
ท่านสมาชิกเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพ่ีน้องชาวต าบลบุโพธิ์ ดังนี้ 

1. นายสุทธิศักดิ์  สะรวมรัมย์  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  คนที่ 1  ท่าน
จะรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานในส่วนของ กองสวัสดิการสังคมและงานบริหารงาน
สาธารณสุข 

2. นายประยุทธ  สะอาดรัมย์  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  คนที่ 2 ท่านจะ
รับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานในส่วนของ กองช่างและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

3. นายเอนก แป่มจ านัก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ท่านจะท า
หน้าที่ประสานงานและปฏิบัติหน้าที่ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้
ปฏิบัติหน้าที่แทน 

ที่ประชุม รับทราบ 

 3.2 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

น.ส.ธชษร  บุญเพ่ิม       ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 
นักวิเคราะห์ฯ  ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ(ฉบับที่ ๓)  

พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ 30(5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ
สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน    
จึงขอรายงานผลการติดตามละประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ประจ าปี
งบประมาณ 2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ รายละเอียดตามเอกสารที่แจก
ให้กับท่านสมาชิกและเชิญท่านผู้อ านวยการกองแต่ละกองได้รายงานผลประกอบการ
น าเสนอ Power Pont ต่อไป 

(ผอ.กองแต่ละกอง น าเสนอในรูปแบบ Power Pont ) 
 

/๓.๒ รายงานผล… 
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๓.3 รายงานผลการจัดท าแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ชี้แจงและน าเสนอต่อสภาฯ 
น.ส.ธชษร  บุญเพ่ิม       อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ 
นักวิเคราะห์ฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ 12 

ก าหนดให้แผนด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์จึงประกาศใช้แผน
ด าเนินงานขององค์กรบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565ตั้งแต่วันที่ 
8 ตุลาคม ๒๕๖4 รายละเอียดตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ 

ที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔     เรื่องเพื่อพิจารณา 
   4.1 การพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลบุโพธิ์ 
ประธานสภาฯ ขอเชิญผู้รับผิดชอบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์  ชี้แจง

รายละเอียดที่เก่ียวข้อง 
นางจินดาวรรณ ชัยรัมย์  ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือ 
รองปลัด อบต. สนับสนุนให้ อปท.ด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น

หรือพ้ืนที่ พ.ศ.๒๕61 ข้อ 12(3) ก าหนดให้มีคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ ในส่วนที่
เป็นสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย
จ านวน 2 คน โดยการลงมติของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  ขอให้สมาชิกเสนอรายชื่อสมาชิกผู้ที่มีความเหมาะสมเป็นคณะกรรมการ  ครั้งละ1 
คน พร้อมผู้รับรอง จ านวน ๒ คน เชิญสมาชิกเสนอชื่อกรรมการคนที่ 1 พร้อมผู้รับรอง 

นายเกื้อ รอบคอบ  ขอเสนอนายหมั่น ส ารวมรัมย์ ส.อบต.หมู่ที่ ๕ (ประธานสภาฯ) เป็นกรรมการคนที่ 1 
ส.อบต.หมู่ที่ 2  

ผู้รับรอง ๑. นายวันเฉลิม  สุขเลา ส.อบต.หมู่ที่ 3 
   ๒. นายอาคม   ดีต่อ     ส.อบต.หมู่ที่ 7 
ประธานสภาฯ  สอบถามสมาชิก มีท่านใดเสนอรายชื่อเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีถือว่า นายหมั่น 

ส ารวมรัมย์ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ คนที่ 1 และขอให้สมาชิกเสนอรายชื่อ
สมาชิกผู้ที่มีความเหมาะสมเป็นคณะกรรมการคนที่ 2 พร้อมผู้รับรอง จ านวน ๒ คน 

นายนิกร โพธิ์กลาง ขอเสนอนายอุทิศ พันธ์รัมย์ ส.อบต.หมู่ที่ ๑ 
ส.อบต.หมู่ที่ 6    
  ผู้รับรอง ๑. นางสาวมนัสนันท์  มุ่งดี ส.อบต.หมู่ที่ 8 
   ๒. นายธีรกานต์ เหล่าสิงห์  ส.อบต.หมู่ที่ 4 
ประธานสภาฯ  สอบถามสมาชิก มีท่านใดเสนอรายชื่อเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีถือว่า  นายอุทิศ 

พันธ์รัมย์ ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ คนที่ 2  ซึ่งจะได้เสนอรายชื่อสมาชิกทั้ง 2 
ท่านเพ่ือให้ประธานกองทุนแต่งต้ังต่อไป 

 
 
 

/ระเบียบวาระที่ ๕… 
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ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่อง   อ่ืนๆ  
ประธานสภาฯ  เปิดโอกาสให้สมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมเสนอความคิดเห็นและเสนอแนะแนว

ทางการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาท้องถิ่น 
  สอบถาม มีท่านใดเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีขอปิดการประชุม   
ปิดการประชุม  เวลา  11.45 น 

 

 (ลงชื่อ)   วิชญ์พล  ไตรศร   ผู้จดบันทึก 
           (นายวิชญ์พล  ไตรศร)   

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ 
 

คณะกรรมการได้ตรวจรายงานการประชุม แล้ว  เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์  2565 
 

           (ลงชื่อ)   วันเฉลิม สุขเลา    ประธานกรรมการตรวจฯ            
        (นายวันเฉลิม สุขเลา) 

             ส.อบต.หมู่ที่ 3 
 

           (ลงชื่อ)   ธีรกานต์ เหล่าสิงห์  กรรมการตรวจฯ 
               (นายธีรกานต์ เหล่าสิงห์) 
              ส.อบต.หมู่ที่ 4      
 

                                       (ลงชื่อ)    มนัสนันท์  มุ่งดี    กรรมการตรวจฯ/เลขาฯ 
                 (นางสาวมนัสนันท์ มุ่งดี) 

                 ส.อบต.หมู่ที่ 8 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ มีมติรับรองรายงานการประชุมแล้ว ในการประชุม 
สภาฯ สมัยสามัญสมัยที่  1/2565 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่  18 กุมภาพันธ์  2565 

  

          (ลงชื่อ) หมั่น  ส ารวมรัมย์   ประธานสภาฯ 
                  (นายหมั่น  ส ารวมรัมย์) 
                       ส.อบต.หมู่ที่ ๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 


