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ระเบียบวาระการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก   
สมัยวิสามัญ   สมัยท่ี 1  ประจําป 2555  ครั้งท่ี 1 
วันท่ี  9  พฤศจิกายน  2555   เวลา  09.00  น.    

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
--------------------------------- 

 
   

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
1.1. เรื่อง ประกาศอําเภอโชคชัย เรื่อง เรียกประชุมสภาองคกาบริหารสวนตําบล 

กระโทก  สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1/2555  
ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา 

ไมมี   
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง ดวน 
  เรื่องเพ่ือทราบ 

๓.๑  เรื่อง  แถลงนโยบายของนายกองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องอ่ืน ๆ  (ถามี) 
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
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-สําเนา- 
การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก   
สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1 ประจําป 2555 ครั้งท่ี 1 

วันท่ี  9  พฤศจิกายน   2555   เวลา  09.00  น.    
ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 

--------------------------------- 

รายช่ือสมาชิกสภา อบต. ผูเขาประชุม  ดังนี้ 

1. นายถนอม  คีมกระโทก ตําแหนง ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
2. นายกิตติ    กาจกระโทก ตําแหนง รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
3. นายจิตร    โคลนกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  2 
4. นายสุดธี    คอนกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  2 
5. นายธานี    กลิ่นเสาวคนธ ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  3 
6. นายทวีชัย  สัตยธรรม ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  4 
7. นางลอม    กลั่นกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  4 
8. นายอนิรุทธ  แกวใหญ ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  5 
9. นายมานะ   ครอบกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  5 
10 นายสมชาย   ประกอบผล ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  6 
11 นางเชื่อม    แกลมกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  6 
12 นางตุย      พรางกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  8 
13 นายสมพงษ   แฝกกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  8 
14 นายถนอม    แคลนกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  9 
15 นายเลิศ      ต่ํากระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  9 
16 นายอัด       หมูเกษม ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  10 
17 นายกอน     กอบกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  11 
18 นายสมพอ   อดิชัยกุล ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  11 
19 นายชวย     สาคะเรศ ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  13 
20 นายพูน      ฝอยกระโทก ตําแหนง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หมูท่ี  13 
21 นายสุรศักดิ์  เสนีวงศ ณ อยุธยา ตําแหนง เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 

 
สมาชิกสภา  อบต.  ผูไมมาประชุม     ตามรายชื่อ  ดังนี้ 
    -ไมมี- 

ผูเขารวมประชุม       ตามรายชื่อดังนี้ 
1. จ.ส.อ. บุญเยี่ยม   หม่ันกระโทก ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
2. นายจุล  ขวางกระโทก ตําแหนง ประชาชน หมูท่ี 10 
3. นายประกอบ  พริ้งกระโทก ตําแหนง ประชาชน หมูท่ี 11 
4.  ตําแหนง ประชาชน หมูท่ี 11 
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เริ่มประชุม  เวลา  09.00  น. 

                   เม่ือสมาชิกสภา  อบต.กระโทก   มาครบองคประชุมแลว  จํานวน  20  คน    นายถนอม  
คีมกระโทก   ประธานสภา อบต.กระโทก  ทําหนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุมกลาวเปดประชุม   และ
ดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 
ประธานสภาฯ     ขอเขาสูระเบียบวาระการประชุม  
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

1.1 เรื่อง ประกาศอําเภอโชคชัย เรื่อง เรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล 
กระโทก  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี   ประจําป 2555   ตั้งแตวันท่ี 6 – 20 พฤศจิกายน  2555 
ประธานสภาฯ ตามประกาศอําเภอโชคชัย เรื่อง เรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก สมัย
วิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป 2555  เพ่ือใหนายกองคการบริหารสวนตําบลกระโทกแถลงนโยบายตอสภาฯ นั้น 

เพ่ือใหการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลกระโทก  เปนไปตามพระราชบัญญัติสภา 
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2546 มาตรา 51 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 ขอ 36 (3) นายอําเภอโชค
ชัยจึงเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก กําหนด 15 วัน ระหวางวันท่ี 6 -20 พฤศจิกายน 
2555  ณ  จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน ประกาศ ณ วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2555 
นายอภิสิทธิ์  ธีรภูวฤทธิ์  นายอําเภอโชคชัย 

จึงเรียนนําเสนอสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก   เพ่ือโปรดทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2       เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 

   -ไมมี 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง ดวน 
  เรื่องเพ่ือทราบ 

๓.๑  เรื่อง  แถลงนโยบายของนายกองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
ประธานสภาฯ ดวยนายกองคการบริหารสวนตําบลกระโทก   ไดเสนอญัตติ เพ่ือขอแถลงนโยบายการ
บริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลกระโทก  ภายหลังจากประกาศผลการเลือกตั้งนายกองคการบริหาร
สวนตําบลกระโทก  เม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2555  ใหท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก ไดรับ
ทราบ  ซ่ึงกระผมไดแนบคําแถลงนโยบายของนายกองคการบริหารสวนตําบลกระโทกไปพรอมกับระเบียบวาระ
การประชุมแลว  
  ขอเรียนเชิญ  นายกองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  ไดแถลงนโยบายฯ ตอท่ีประชุมครับ  
จ.ส.อ.บุญเย่ียม  หม่ันกระโทก   กราบเรียน  ทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
นายก อบต.กระโทก และทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  ผูทรงเกียรติทุกทาน 
  ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีการประกาศผลการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวน
ตําบลกระโทก แลว เม่ือวันท่ี  24  ตุลาคม  ๒๕๕๕  ในการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  
เม่ือวันท่ี 30 กันยายน  2555   โดยกระผม  จาสิบเอก บุญเยี่ยม  หม่ันกระโทก ไดรับเลือกตั้งดวยคะแนน 
1,852 คะแนน นั้น 
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  กระผม  ไดกําหนดนโยบายเพ่ือบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลกระโทก   โดยยึด
นโยบายของรัฐบาล และแนวนโยบายตามยุทธศาสตรของจังหวัดนครราชสีมา  กระผมไดนําเอาหลักการสําคัญ
ท่ีจะอํานวยประโยชนใหกับประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  ไดรับประโยชนสูงสุดจาก
นโยบายนี้ 
  กระผมใหความสําคัญตอการมีสวนรวมของภาคประชาชน  ผูนําชุมชน  ผูนํากลุมอาชีพ  ได
รวมแสดงความคิดเห็นในการรวมพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลของเรา 

  กระผมไดกําหนดวิสัยทัศนดังนี้ 
  “ดูแลถวนหนา  เพ่ือความสุขของชาวประชา  สูการพัฒนาอยางยั่งยืน” 
  สําหรับการบริหารเพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนดังกลาว มีนโยบายการทํางาน 11 ขอ ดังตอไปนี้ 
  1. นโยบายดานการสาธารณสุข 
  - สงเสริมและสนับสนุนการจัดการบริการดานสาธารณสุขข้ันพ้ืนฐานใหสอดคลองกับภาวะ
ชุมชน และความตองการพ้ืนฐานใหประชาชน 
  - สนับสนุนใหมีหนวยงานทางการแพทยเคลื่อนท่ีออกไปใหบริการประชาชนในเขต อบต.  
กระโทก 
  - เผยแพรขอมูลขาวสารและความรูความเขาใจเก่ียวกับสุขภาพอนามัยแกประชาชน รวมท้ัง
กิจกรรมเสริมสุขภาพ การออกกําลังกาย การเลนกีฬาเพ่ือมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
  - สงเสริมสนับสนุน และพัฒนากิจกรรมของกลุมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) ใหมีความรู
ความสามารถ 
  2. นโยบายดานการศึกษา 
  - สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ ใหสอดคลองกับสภาพและ
ความตองการในทองถ่ิน 
  - สงเสริม สนับสนุน และปลูกจิตสํานึกใหนักเรียน ผูปกครองและองคกรเอกชน เขามามีสวน
รวมในการสงเสริมการศึกษา เพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรูในชุมชนตางๆของ อบต.กระโทก 
  - สงเสริม สนับสนุนโรงเรียนในเขต อบต.กระโทก ใหมีศักยภาพ ดานการเรียนการสอน และ
อุปกรณการเรียนการสอนใหความทันสมัย 
  - สงเสริม สนับสนุนใหมีกิจกรรมการจัดงานวันสําคัญทางการศึกษา เชน งานวันเด็กแหงชาติ  
งานวันสุนทรภู  งานวันไหวครูฯ 

  3. นโยบายดานสวัสดิการสังคม 
  - พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ โดยสนับสนุนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุอยางท่ัวถึงและเปนธรรม 
  - สนับสนุนการจัดสวัสดิการหมูบาน โดยหมูบานมีสวนรวมบริหารจัดการ  
  - สงเสริมสนับสนุนการสังคมสงเคราะห และพัฒนาคุณภาพชีวิต  สตรี  คนชรา คนพิการ 
และผูดอยโอกาส 

  4. นโยบายดานเศรษฐกิจ และสงเสริมอาชีพและรายได 
  - สงเสริมความสามารถในการพัฒนาอาชีพประชาชน เพ่ือลดรายจาย สรางรายไดตอ
ครัวเรือนใหเพ่ิมข้ึน  
  - สงเสริมความสามารถเกษตรกรในการสรางมูลคาเพ่ิมดวยการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
พัฒนาคุณภาพ รูปแบบบรรจุภัณฑ 
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  - สงเสริมพัฒนาการผลิต เพ่ือสรางความเข็มแข็งแกเศรษฐกิจชุมชนโดยเชื่อมโยงกับการแปร
รูปผลผลิตทางการเกษตรกับโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 

  5. นโยบายดานเกษตรกรรม 
  - สงเสริมและพัฒนาคุณภาพดานการผลิต เพ่ือเพ่ิมมูลคาผลผลิต  
  - เตรียมการจัดตั้งระบบขอมูลสารสนเทศ ดานราคาผลผลิตการเกษตร  
  - สนับสนุนศูนยการเรียนรูชุมชนและแหลงเรียนรูดานเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏี
ใหม 
  - ประสานงานจัดหาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร  
  - สงเสริมการแปรรูปผลผลิตพืชผลทางการเกษตร 

  6. นโยบายดานการกีฬา และนันทนาการ 
  - สงเสริมการกีฬาทุกประเภท เพ่ือความเปนเลิศและเปนอาชีพ สนับสนุนกีฬาพ้ืนบาน  
  - สงเสริมการจัดการแขงขันกีฬาเพ่ือสรางความสมันฉันทระหวางหมูบาน  
  - สงเสริมสนับสนุนนักกีฬาระดับเยาวชนใหเปนตัวแทนระดับจังหวัด  
  - สงเสริมกีฬาและนันทนาการระดับเยาวชนเพ่ือแกปญหายาเสพติดและใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน 
  - สงเสริมสนับสนุนดนตรีพ้ืนบาน  

  7. นโยบายดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
  - สงเสริมจัดสวนสาธารณะหมูบาน  , จัดหาพ้ืนท่ี , ลานกลางบาน , เดิ่นกลางบาน 
  - รณรงคการแกไขปญหาภาวะโลกรอน  
  - สงเสริมการสรางความรมรื่นสองขางทาง เชน หนาทางเขาหมูบาน  
  - สงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมชุนชน  
  - ประสานความรวมมือ เพ่ือแกไขปญหาขยะภาครัฐและเอกชน  
  - สงเสริมพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดินเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรลดการใชสารเคมี  
  - ปรับปรุงคุณภาพสายน้ํา ลําคลองใหเพียงพอตอความตองการ  

  8. นโยบายดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
  - กอสรางถนน จัดหาแหลงน้ํา ระบบสื่อสาร ระบบประปา ไฟฟาใหท่ัวถึงเพียงพอ  
  - สงเสริมกอสราง สถานท่ีเพ่ือนันทนาการและออกกําลังกาย สนามกีฬา และนันทนาการ
ชุมชน  จัดหาพ้ืนท่ี  ลานกลางบาน  เดิ่นกลางบาน  
  - ประสานงานกับหนวยงานราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
สาธารณูปโภคในทองถ่ิน เพ่ือใหบริการประชาชนอยางท่ัวถึง 

  9. นโยบายดานสงเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 
  - สงเสริมและสนับสนุนในการฝกอบรมและกิจกรรมอ่ืนๆเพ่ือปลูกฝงใหประชาชนและเยาวชน
หันมาสนใจในหลักธรรมของศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือใชเปนหลักในการดํารงชีวิต 
  - สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมอบรมสัมมนาใหความรูแกบุคลากรทางดานศาสนาและ
วัฒนธรรม เชน โครงการไหวพระ 9 วัด 
  - สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา  
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  - สนับสนุนโครงการวัดปลอดเหลาใหยั่งยืน  

  10. นโยบายดานความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
  - สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานดานความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินใหแก
สถานีตํารวจภูธรโชคชัย   
  - สงเสริมสวัสดิการและพัฒนาศักยภาพความเขมแข็งของตํารวจบาน อปพร. ทํางานอยางมี
คุณภาพเพ่ือสรางขวัญและกําลังใจ 
  - สรางความม่ันใจและความสบายใจใหกับประชาชนดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
  11. นโยบายดานยาเสพติด 

-  สงเสริมและสนับสนุนการใหความรูเรื่องโทษและภัยของยาเสพติดท่ีถูกตอง  
- สงเสริมสนับสนุนชุมชนสอดสองดูแลเยาวชน และคนใกลตัวใหปลอดภัยจากยาเสพติด 
-  สนับสนุนและสงเสริมโครงการรณรงคเยาวชนปลอดภัยเพ่ือหางไกลยาเสพติด 
- รวมมือกับผูนําชุมชน ผูปกครอง หนวยงานท่ีเก่ียวของใหโอกาสผูหลงผิด เพ่ือกลับตัวมา 

เปนคนดีและรวมกันสอดสองดูแลหมูบานชุมชน เพ่ือตําบลกระโทกจะไดเปนตําบลปลอดยาเสพติด 
ทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติ 
  นโยบายท่ีกระผมไดแถลงตอสภาแหงนี้  จะไมสามารถสัมฤทธิ์ผลไดเลย หากไมไดรับความ
รวมมือรวมใจจากทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  และประชาชนในเขตตําบลกระโทก  
  ดังนั้น  หวังวาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  จะพัฒนาไดตองใชความสมัครสมาน
สามัคคีของทุกฝาย  กระผมและคณะผูบริหารหวังวาทานสมาชิกผูทรงเกียรติจะไดกรุณาชี้แนะเพ่ือการบริหาร
เปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุตามวิสัยทัศน และนโยบายท่ีไดกลาวมาแลวขางตน เพ่ือประโยชนของ
ประชาชนในโอกาสตอไป  ขอขอบพระคุณเปนอยางสูง 
  และในโอกาสนี้ กระผม ขอแนะนํา รองนายกองคการบริหารสวนตําบลกระโทก ท้ัง 2 ทาน 
และเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  ดังนี้ 

1. นายจุล   ขวางกระโทก   รองนายกองคการบริหารสวนตําบลกระโทก คนท่ี 1  
2. นายประกอบ  พริ้งกระโทก  รองนายกองคการบริหารสวนตําบลกระโทก คนท่ี 2  
3. นายเปย   ภูโกสีย  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  

 
ประธานสภาฯ      มีสมาชิกสภาทานใดจะสอบถามนายกองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  ในคําแถลง
นโยบายหรือไม   ถาไมมีกระผมขอเขาสูระเบียบวาระท่ี  4  ตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องอ่ืน ๆ   
   ไมมี  
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ประธานสภาฯ      ขอขอบคุณสมาชิกสภาอบต.กระโทก ทุกทานท่ีไดเขารวมประชุมสภา อบต.กระโทก  สมัย
วิสามัญ  สมัยท่ี 1/๒๕๕5  ครั้งท่ี 1  ในวันนี้   และขอนัดการประชุมสภา อบต.กระโทก สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 
1/2555  ครั้งท่ี 2   ในวันท่ี  20  พฤศจิกายน  2555  
 
เลิกประชุม เวลา   11.58   น. 
 
 

                            (ลงชื่อ)   สุรศักดิ์   เสนีวงศ ณ อยุธยา  ผูจดบันทึกการประชุม 
            (นายสุรศักดิ์  เสนีวงศ ณ อยุธยา) 

            เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
 

 
                                    (ลงชื่อ)   ถนอม  คีมกระโทก     ผูตรวจบันทึกการประชุม 

                  (นายถนอม  คีมกระโทก) 
                      ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก   
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