
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ 
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๑  ประจ าปี พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

วัน  จันทร ์ ที่  ๑๐  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ 

ผู้เข้าประชุม 
ล าดับ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

๑ นายไพบูลย์  วงษ์พิเดช ประธานสภา อบต.บ่อใหญ่ ไพบูลย์  วงษ์พิเดช  
๒ นางสาวฉัตรฤดี  ขุรีทรัพย์ รองประธานสภา อบต.บ่อใหญ่ ฉัตรฤดี  ขุรีทรัพย์  
๓ นายพินิจ  จ านงศรี เลขานุการสภา  อบต.บ่อใหญ่ พินิจ  จ านงศรี  
๔ นายสมพร  ไมตรีแพน ส.อบต.  หมู่  ๑ สมพร  ไมตรีแพน  
๕ นายพิสิทธิ์ศักดิ์  ศิริภณพาณิช ส.อบต.  หมู่  ๒ พิสิทธ์ิศักด์ิ  ศิริภณพาณิช  
๖ นางเคลือวรรณ์  พิมพ์จ่อง ส.อบต.  หมู่  ๓ เคลือวรรณ์  พิมพ์จ่อง  
๗ นายพลรัตน ์ วงละคร   ส.อบต.  หมู่  ๕ พลรัตน ์ วงละคร  
๘ นางพิลัยพร  จันทะคาม ส.อบต.  หมู่  ๖ พิลัยพร  จันทะคาม  
๙ นายตาล  พลจ่า ส.อบต.  หมู่  ๗ ตาล  พลจ่า  

๑๐ นายอร่าม  กางเกตุ ส.อบต.  หมู่  ๘ อร่าม  กางเกต ุ  
๑๑ นายส าราญ  จันโท ส.อบต.  หมู่  ๙ ส าราญ  จันโท  
๑๒ นายสุเวช  แก่นภักดี ส.อบต.  หมู่  ๑๐ สุเวช  แก่นภักดี  
๑๓ นายเอกสิทธิ์  สุระป้อง ส.อบต.  หมู่  ๑๑ เอกสิทธิ์  สุระป้อง  
๑๔ นายนิพล  เพียป้อง ส.อบต.  หมู่  ๑๓ นิพล  เพียป้อง  
๑๕ นางสงบ  ชากัน ส.อบต.  หมู่  ๑๔ สงบ  ชากัน  
๑๖ นายเกรียงไกร  แก้วศรีจันทร์ ส.อบต.  หมู่  ๑๕ เกรียงไกร  แก้วศรีจันทร์  
๑๗ นายรัศมี  แก้วดวงดี ส.อบต.  หมู่  ๑๗ รัศมี  แก้วดวงดี  
๑๘ นางสุใบ  โคตรประทุม ส.อบต.  หมู่  ๑๘ สุใบ  โคตรประทุม  

 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ ดร.กิตติชัย  พิมพ์จ่อง นายก อบต.บ่อใหญ่ กิตติชัย  พิมพ์จ่อง  
๒ นายค ามี  อามาตร รองนายก อบต.บ่อใหญ่ ค ามี  อามาตร  
๓ นายจ าปา  นามบุดดี รองนายก  อบต.บ่อใหญ่ จ าปา  นามบุดดี  
๔ นายชัยสิทธิ์  ปรุงฆ้อง เลขานุการนายก อบต.บ่อใหญ่ ชัยสิทธิ์  ปรุงฆ้อง  

 
 
 
 
 
 

 



           สมพร   ไมตรีแพน                            พิลยัพร  จนัทคาม                             เอกสิทธ์ิ   สุระป้อง 
       (นายสมพร  ไมตรีแพน)                (นางพิลัยพร  จันทคาม)                (นายเอกสิทธิ์  สุระป้อง) 
 คกก.ตรวจรายงานการประชุม         คกก.ตรวจรายงานการประชุม         คกก.ตรวจรายงานการประชุม 

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ 
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๑  ประจ าปี พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

วัน  จันทร ์ ที่  ๑๐  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ 

เริ่มประชุม  เวลา  ๑๐.๐๐  น. 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  ประธานแจ้งเพ่ือทราบ 
แถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ครั้งแรก  เมื่อ

วันที่  ๔  มกราคม  ๒๕๖๕ 
ประธานสภาฯ  ได้แจ้งต่อที่ประชุมสภา  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  เมื่อวันที่  ๔  มกราคม  ๒๕๖๕  หรือไม ่  
ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ครั้งแรก   

ประธานสภาฯ         คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาได้ด าเนินการประชุมเพ่ือตรวจรายงานการประชุม
ดังกล่าวแล้ว  เมื่อวันที่  ๗  มกราคม  ๒๕๖๕  และทีป่ระชุมมีมติไม่แก้ไขข้อความใดๆ  ผมจึงขอมติรับรอง
รายงานการประชุมดังกล่าว  หากท่านใดเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมโปรดยกมือขึ้น 

  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม ฯ 
             เห็นชอบรับรอง  ๑๘   เสียง 
   ไม่เห็นชอบรับรอง - เสียง 
   งดออกเสียง  - เสียง  

ระเบียบวาระท่ี  ๓   กระทู้ถาม 
                           ไม่มี 

ระเบียบวาระที่  ๔   เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  
                           ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่องที่เสนอใหม่    
                  ๕.๑  ค าแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ 
ประธานสภาฯ          เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  ดร.กิตติชัย  พิมพ์จ่อง  อ่านค าแถลง

นโยบายองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ 
นายกฯ              เรียน  ประธานสภาฯ  สมาชกิสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ 

กระผม  ดร.กิตติชัย  พิมพ์จ่อง  ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  
เมื่อวันที่  ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔  กระผมขอแถลงนโยบายการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ่อใหญ่ต่อ  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่   ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ     

 
 

องค์การบริหารส่วนต าบล/... 



          สมพร  ไมตรีแพน                       พิลัยพร  จันทคาม                      เอกสิทธิ์  สุระป้อง 
       (นายสมพร  ไมตรีแพน)                (นางพิลัยพร  จันทคาม)                (นายเอกสิทธิ์  สุระป้อง) 
 คกก.ตรวจรายงานการประชุม         คกก.ตรวจรายงานการประชุม         คกก.ตรวจรายงานการประชุม 

-๒- 
องค์การบริหารส่วนต าบล   พ.ศ.๒๕๓๗  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.๒๕๖๒   

มาตรา  ๕๘/๕  ซึ่งวันนี้เป็นวันที่จะกระผมได้แถลงนโยบายก่อนเข้ารับต าแหน่ง  นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  เมื่อได้รับการประกาศผลการเลือกตั้งในวันที่   ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๖๔  
จากคณะกรรมการการเลือกตั้ง   จึงได้จัดเอกสารนโยบายนี้ให้สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่วน
ต าบลบ่อใหญ่  ในวันประชุมนี้ด้วย 

               นโยบายการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  มี  ๙  ด้าน  ดังนี้ 
๑.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน    ๕.  ด้านศาสนาและวัฒนธรรม  ประเพณี 
๒.  ด้านคุณภาพชีวิตและสังคมสงเคราะห์  ๖.  ด้านการศึกษา 
๓.  ด้านเศรษฐกิจ    ๗.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๔.  ด้านสาธารณสุข    ๘.  ด้านการเมืองการบริหารงาน   
๙.  ด้านการพัฒนาคุณภาพของคณะผู้บริหาร  สมาชิก  พนักงาน  ผู้น าและองค์กรต่าง ๆ  จาก
นโยบายทั้ง  ๙  ด้านน าไปสู่รายละเอียดในแต่ละด้านดังนี้ 
๑.   ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ประกอบด้วย 

๑.๑  จัดสรรงบประมาณปรับปรุงและก่อสร้าง   ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   หินคลุก   
หินลูกรัง   ถนนดิน  ถมดิน  ถนนลาดยาง  ปรับปรุงถนนในการเกษตรออกสู่ทุ่งนา  เพ่ือการ
สัญจรไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้นและจัดวางท่อระบายน้ า  ๒  ข้างถนน  ที่มีน้ าขัง  ในหมู่บ้านออกสู่
นอกหมู่บ้าน  ตลอดจนปรับปรุงอาคารสถานที่   ต่างๆ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  
ให้ได้ใช้งานได้ดียิ่งข้ึน 

๑.๒  จัดสรรงบประมาณ  ขยายเขตไฟฟ้าในหมู่บ้าน  และไฟฟ้าใช้ในการเกษตร  เจาะบ่อน้ า

บาดาลเพ่ือการเกษตร  ไฟฟ้าสาธารณะและก่อสร้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านที่มีอยู่ในเขต

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  ให้มีระบบและใช้งานได้สะดวก 

๑.๓  จัดสรรงบประมาณปรับปรุงภูมิทัศน์  สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  ขุดลอกล าห้วย  

และคลองส่งน้ าที่ตื้นเขิน 

๑.๔  ปรับภูมิทัศน์ของชุมชนให้น่าอยู่อาศัย  จัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ   และสถานที่

ออกก าลังกายส าหรับประชาชนในชุมชน  เช่น  ลานกีฬาต้านยาเสพติด 

๑.๕  ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ าตามธรรมชาติ  จัดแหล่งน้ าโดยการขุดสระ  อ่างเก็บน้ า  
บ่อน้ าตื้น  เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์มีน้ าใช้เพื่อการเกษตรอย่างพอเพียง 
๒.   ด้านคุณภาพชีวิตและสังคมสงเคราะห์  ประกอบด้วย 

๒.๑  ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาต าบล  ทุกประเภท  ทุกระดับในเขตพ้ืนที่ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ 

๒.๒  จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับยาเสพติด  โรคเอดส์  และรณรงค์ให้รู้ถึงพิษภัยของยาเสพ

ติดรวมทั้งการป้องกัน   และปราบปรามยาเสพติด  ไม่ให้มียาเสพติดในทุกหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ 

 

๒.๓  ส่งเสริม/... 
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-๓- 
๒.๓  ส่งเสริมสนับสนุนภารกิจของก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

(อปพร.)  เพ่ือดูแลและช่วยเหลืองานด้านการรักษาความปลอดภัยและด้านสาธารณภัยต่างๆ      

เพ่ือคุณภาพชีวิตและทรัพย์สินของพ่ีน้องประชาชนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานในเขตพ้ืนที่องค์การ

บริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ 

๒.๔  ส่งเสริมสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพ  ผู้สูงอายุ  เด็กก าพร้า    

ขาดคนอุปการะ  คนพิการ  คนยากจน  และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อ

ใหญ ่  

๒.๕  สร้างชุมชน  ให้มีความเข้มแข็งโดยการให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม  ในการ

พัฒนาในชุมชนเพ่ือความสามัคคีปรองดองกัน 

๒.๖  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้  โดยพัฒนาคุณภาพสินค้าและจัดระบบการ
ผลิตการตลาดส่งเสริมอาชีพ  และพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีคุณภาพตามความต้องการแรงงานท้องถิ่น 
๓.  ด้านเศรษฐกิจ    ประกอบด้วย 

๓.๑  จัดสรรงบประมาณและปรับปรุงระบบภาษีและแผนงานการบริหารทรัพย์สิน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  ให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนและชุมชน 

๓.๒  ส่งเสริมและจัดให้มีการฝึกอบรมด้านความรู้ทางวิชาการ  เกษตรทฤษฎีใหม่  

สนับสนุนในการท าปุ๋ยหมักชีวภาพ  และเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ 

๓.๓  ส่งเสริมสนับสนุน  กลุ่มอาชีพทุกกลุ่มอาชีพต่าง  ๆ  เช่น  กลุ่มพัฒนาสตรี  กลุ่ม

เลี้ยงปลา  เลี้ยงสัตว์  ในเขตพ้ืนที่ต าบลบ่อใหญ่ 

๓.๔  ส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชน  รู้จักน าภูมิปัญญาท้องถิ่น  มาใช้ในการด ารงชีวิต  

และมาประกอบอาชีพ   

๓.๕  ส่งเสริมกิจการร้านค้าสหกรณ์  กลุ่มเกษตรกรและเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเอง 
๔.  ด้านสาธารณสุข  ประกอบด้วย 

๔.๑  ส่งเสริมให้ชุมชนในทุกหมู ่บ ้านมีส ุขภาพดี  ไม่มีโรคติดต่อในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  ตลอดจนส่งเสริมอบรมความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)   เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพให้กับทุกหมู่บ้านและประชาชนอยู่ดีมีสุข 

๔.๒  สนับสนุนงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและชุมชนในการป้องกันโรคไข้เลือดออก โรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  (โควิด – ๑๙)  และควบคุมโรคติดต่อ ต่างๆ   

๔.๓  ส่งเสริมสนับสนุนการออกก าลังกาย  เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพ  และพลานมัยที่ดีของ

ประชาชนทุกหมู่บ้าน 

๔.๔  จัดบริการด้านการตลาดร่วมกับเอกชนในพ้ืนที่เพ่ือให้พ่อค้า  แม่ค้าและผู้บริโภคมี

สถานที่จับจ่ายสินค้าที่ถูกสุขอนามัย  อาหารปลอดภัย 

 

 

๕.  ด้านศาสนา/... 



           สมพร  ไมตรีแพน                             พิลยัพร  จนัทคาม                              เอกสิทธ์ิ สุระป้อง                    
       (นายสมพร  ไมตรีแพน)                (นางพิลัยพร  จันทคาม)                (นายเอกสิทธิ์  สุระป้อง) 
 คกก.ตรวจรายงานการประชุม         คกก.ตรวจรายงานการประชุม         คกก.ตรวจรายงานการประชุม 

 

-๔- 
๕.  ด้านศาสนาและวัฒนธรรม  ประเพณี  ประกอบด้วย 

๕.๑  อนุรักษ์และส่งเสริมขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณี  ฮีต  ๑๒  ครอง  ๑๔  เช่น  

ประเพณีสงกรานต์  ประเพณีบุญบั้งไฟ  ประเพณีลอยกระทงประจ าปี  เป็นต้น 

๕.๒  ท านุบ ารุงศาสนารวมทั้งจัดให้มีหรือสนับสนุนงานประเพณี  ที่เกี่ยวข้องกับทาง

พระพุทธศาสนา  เช่น  วันเข้าพรรษา  ออกพรรษา  ทอดเทียนรวม  เป็นต้น  และสนับสนุนศูนย์

ปฏิบัติธรรมประจ าต าบลบ่อใหญ่ 

๕.๓  สนับสนุนให้มีการจัดงาน  วันส าคัญของชาติ  งานรัฐพิธีต่างๆ  เพ่ือกระตุ้นให้
ประชาชนในต าบล  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  เช่น งานวันแม่แห่งชาติ งานวันพ่อ  
เป็นประจ าทุกปี  
๖.   ด้านการศึกษา  ประกอบด้วย 

๖.๑  สนับสนุนโครงการอาหารเสริม  (นม)  อาหารกลางวัน  ให้กับโรงเรียนทุกโรงเรียน  
ในเขตต าบลบ่อใหญ่  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง  ๒  แห่ง 

๖.๒  สนับสนุนให้มีการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กในความรับผิดชอบให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น 

๖.๓  ส่งเสริมและสนับสนุนปลูกฝังค่านิยมที่ดีต่อการศึกษารวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุน

วัสดุอุปกรณ์การกีฬาให้ชุมชน  เช่น  เล่นกีฬาออกก าลังกาย  เพ่ือส่งเสริมสุขภาพอนามัยของ

ร่างกาย  อันส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

๖.๔  พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีศักยภาพ  โดยจัดให้มีการสื่อสารการเรียนการสอน

และเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อให้เด็กมีพ้ืนฐานที่ดีในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น 

๖.๕  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการ  การกีฬาทุกประเภทเพ่ือพัฒนาด้านสุขภาพ

จัดให้มีสถานที่ออกก าลังกาย  ลานกีฬากลางท้องถิ่นและอุปกรณ์การกีฬาที่จ าเป็นอย่างต่อเนื่อง 

๖.๖  สนับสนุนอุปกรณ์การกีฬาทุกหมู่บ้าน  และกิจกรรมการแข่งขันกีฬาของโรงเรียนใน
เขตพ้ืนที่ทุกระดับ 
๗.   ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ประกอบด้วย 

๗.๑  ให้มีรถเก็บขยะ จัดให้มีถังขยะท่ีเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  ทุกหมู่บ้าน 

๗.๒  ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะต่างๆ  ไม้ผลไม้ประดับ  และไม้เศรษฐกิจ  
สถานที่ท่องเที่ยวและส่วนสาธารณะประจ าต าบลบ่อใหญ่ 

๗.๓  แก้ไขปัญหาดินเสื่อมโทรม  ส่งเสริมการท าปุ๋ยหมักชีวภาพ  และปุ๋ยอินทรีย์ 

๗.๔  แก้ไขปัญหาและรักษาดูแลที่บริเวณที่สาธารณะหรือทางสาธารณะในเขตองค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อใหญ่ทุกหมู่บ้าน 

๗.๕  จัดให้มีสวนสาธารณะ  สวนสุขภาพ  เพ่ือให้ประชาชนได้มีการผักผ่อนหย่อนใจ  และออก

ก าลังกายอย่างเหมาะสม 

 

๗.๖  รณรงค์/... 
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-๕- 

๗.๖  รณรงค์ปลูกจิตส านึกของเด็กเยาวชนและประชาชนในการป้องกัน  และแก้ไขปัญหา

สิ่งแวดล้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแยกก าจัดขยะและดูแลรักษาความสะอาด 

๗.๗  ส่งเสริมสนับสนุน  กิจกรรมเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและจัดหาพันธุ์กล้าไม้ให้ประชาชนเพ่ิมพ้ืนที่

ปลูกป่าเพ่ิมเติม 

๗.๘  ส่งเสริมสนับสนุนประชาชนให้บ าบัดฟ้ืนฟู  รักษาและหวงแหนซึ่งทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

๗.๙  รณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง  ป้องกันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจาก
โรงงานอุตสาหกรรม 
๘.   ด้านการเมืองการบริหารงาน  ประกอบด้วย 

๘.๑  ส่งเสริมด้านการเมืองการปกครอง  ตามระบบประชาธิปไตยโดยมุ่งเน้นให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการบริหารงานและกิจกรรมต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ 

๘.๒  ส่งเสริมและสร้างขวัญก าลังใจ ความสามัคคีให้เกิดขึ้นกับบุคลากรในองค์กรโดย

บริหารงานบนพื้นฐานความถูกต้อง  ยุติธรรมและความโปร่งใส โดยยึดหลักคุณธรรมรวมทั้งพัฒนา

ศักยภาพของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง  พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อใหญ่ มีความรู้ด้านการบริหารท้องถิ่นให้มีจิตส านึกในการปฏิบัติหน้าที่ และการ

บริการประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วถูกต้อง ตามระเบียบขั้นตอนของกฎหมาย เช่น การ

ติดต่อประสานงาน ข่าวสาร ระหว่างองค์กรกับประชาชนต้องทั่วถึงและรวดเร็ว 

๘.๓  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน  ทั้ง

หน่วยงานรัฐ  ภาคเอกชน   ภาคประชาชน   ในการวางแผนพัฒนา  และปรับปรุงให้องค์การบริหารส่วน

ต าบลบ่อใหญ่  พัฒนาไปสู่สิ่งที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 

๘.๔  จัดให้มีการปรับปรุง  ซ่อมแซม  อุปกรณ์  ส านักงานตลอดจนการก่อสร้าง  อาคาร  

สถานที่เพ่ือรับรองการบริการของประชาชน 

๘.๕  จัดให้มีป้ายจราจร  ขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือบริการประชาชน  ในการจัด

งานท าบุญประเพณีในหมู่บ้าน  เช่น  ป้ายห้ามผ่าน  แผงก้ัน  เปลี่ยนเส้นทางจราจร  เป็นต้น 

๘.๖  จัดให้ประชาชนต าบลบ่อใหญ่ได้รับข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  และหน่วยงาน

อ่ืนโดยทั่วถึง 

๘.๗  สร้างระบบการบริหาร  โดยเน้นหลักประสิทธิภาพประสิทธิผล  สุจริต  โปร่งใส  

สามารถตรวจสอบได้  และตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 

๘.๘  ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม  ก าหนดวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์  จัดท าแผน

โครงการในการพัฒนาต าบลให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน 

 
๘.๙  เพ่ิมประสิทธิภาพ/... 
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-๖- 

๘.๙  เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพ่ือให้

ประชาชนที่มารับบริการได้รับความสะดวก  และมีความพึงพอใจสูงสุด 

๘.๑๐  ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม  บทบาทหน้าที่ของ
ประชาชนที่มีต่อการบริหารท้องถิ่นและอ านาจให้การตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญ 
๙.   ด้านการพัฒนาคุณภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน ผู้น าและองค์กรต่าง ๆ ประกอบด้วย 

๙.๑  สนับสนุนให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้าง  
เข้ารับการฝึกอบรม  เพ่ิมพูนความรู้เพ่ือการพัฒนาความรู้ทักษะในการปฏิบัติงานเพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงาน  และรองรับการถ่ายโอนภารกิจ  เพ่ือสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง มี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล 

๙.๒  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการศึกษาดูงาน  นอกสถานที่เพ่ือพัฒนาบุคลากร  ตลอดจนน า
ความรู้และประสบการณ์  ที่ได้รับมาปรับปรุงพัฒนาในองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ 

จากนโยบายทั้ง ๙  ด้านที่กระผมได้เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  ครั้งนี้
กระผมได้ใช้หลักการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม   โดยที่จะรับฟังความคิดเห็นจากท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ทุกท่าน  ตลอดจนประชาชนในต าบลบ่อใหญ่  เพ่ือน ามาสู่การ
บริหารงานที่มีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์ต่อต าบลบ่อใหญ่ทุกด้าน  โดยจะแต่งตั้งรองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  ๒  ท่าน  คือ  ๑.  นายค ามี  อามาตร  ๒.  นายประสพ  แสน
ค าภา  และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  ๑  ท่าน  คือ  นายชัยสิทธิ์  ปรุง
ฆ้อง  เพื่อช่วยเหลือการบริหารงานตามนโยบายให้บรรลุเป้าหมาย 
           การบริหารงานตามนโยบายดังกล่าวจะสัมฤทธิ์ผลได้ต้องได้รับความร่วมมือจากท่าน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ตลอดผู้น าหมู่บ้านในต าบลบ่อใหญ่  ข้าราชการ  และ
หน่วยงานต่าง  ๆ ประชาชน  กลุ่มองค์กรต่างๆ  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  จึงขอ
ความร่วมมือจากทุกฝ่าย  เพ่ือประโยชน์ของท้องถิ่น   และประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยรวม  ให้มี
การพัฒนาเจริญยิ่งขึ้นไป 
           ขอขอบพระคุณท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ที่
เคารพทุกท่าน  ที่ได้ให้เวลากระผมแถลงนโยบายในการพัฒนาต าบลบ่อใหญ่  ด้านหลักๆ  ทั้ง  ๙  
ด้าน  ซึ่งกระผมพร้อมทั้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทุกระดับ  
เราทุกคนล้วนท าเพ่ือต าบลบ่อใหญ่ทั้งนั้น  จะตั้งใจท างานโดยยึดถือผลประโยชน์ของพ่ีน้อง
ประชาชน  และผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวมเป็นที่ตั้ง  ในการนี้  จึงได้แถลงนโยบายให้
ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ที่เคารพทุกท่าน  เพ่ือให้
กระผมขอเข้ารับหน้าที่และปฏิบัติงานนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  ต่อไป 

มติที่ประชุม -  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
  เห็นชอบ  ๑๘ เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 
 

๕.๒  เลือกคณะกรรมการ/... 



 
-๗- 

  ๕.๒  เลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ประธานสภาฯ  ในการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  จะด าเนินการคัดเลือกสมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่  จ านวน  ๒  ราย  เพ่ือเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ  จึงขอให้ท่านสมาชิกสภาเสนอชื่อเพ่ือคัดเลือกเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

ส.อบต.  ม.  ๒    ขอเสนอนายไพบูลย์  วงษ์พิเดช  เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรองครับ 
  ๑.  นางเคลือวรรณ์  พิมพ์จ่อง ส.อบต.  ม. ๓   ขอรับรองค่ะ 
  ๒.  นางสุใบ  โคตรประทุม  ส.อบต.  ม.๑๘ ขอรับรองค่ะ 
ส.อบต.  ม.  ๑๑  ขอเสนอนางสาวฉัตรฤดี  ขุรีทรัพย์  เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ. 
ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรองครับ 
  ๑.  นายพลรัตน์  วงละคร  ส.อบต.  ม.  ๕   ขอรับรองครับ 
  ๒.  นายส าราญ  จันโท  ส.อบต.  ม.  ๙ ขอรับรองครับ 
  ที่ประชุมจะมีสมาชิกท่านใดเสนอชื่ออีกหรือไม่ครับ  หากไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมครับ 
มติที่ประชุม -  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
  เห็นชอบ  ๑๘ เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืนๆ 
 -  ไม่มี 
ประธานสภาฯ -  ถ้าไม่มีอะไรกระผม นายไพบูลย์  วงษ์พิเดช  ขอปิดประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่  ๑  ประจ าปี  

พ.ศ.๒๕๖๔  ประธานสภากล่าวปิดประชุมเวลา  ๑๒.๐๐  น. 
 
ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๐๐  น. 
 
                                                                                          พินิจ  จ านงศรี 
                                                                                       (นายพินิจ จ านงศรี)   ผู้จดบันทึกการประชุม 
                                                                                         เลขานุการสภาฯ          
                                       
                สมพร  ไมตรีแพน                            พิลัยพร  จันทคาม                      เอกสิทธิ์  สุระป้อง                   
             (นายสมพร  ไมตรีแพน)                    (นางพิลัยพร  จันทคาม)                (นายเอกสิทธิ์  สุระป้อง)        
         คกก.ตรวจรายงานการประชุม             คกก.ตรวจรายงานการประชุม         คกก.ตรวจรายงานการประชุม 
                   
 
                                                                                        ไพบูลย์  วงษ์พิเดช 
                                                                                    (นายไพบูลย์  วงษ์พิเดช)  ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
                                                                                          ประธานสภาฯ 


