
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

สําเนารายงานการประชุม 
สภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป 2555 ครั้งที่ 2 
วันที่  20 เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2555 

เวลา  09.00  น. 
ณ    หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานกิจการสภาฯ 
สํานักงาน  ปลัด อบต. 
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ระเบียบวาระการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก   
สมัยวิสามัญ   สมัยท่ี 1  ประจําป 2555 

วันท่ี  20  พฤศจิกายน  2555   เวลา  09.00  น.    
ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 

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

   
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
   1.1 ประกาศอําเภอโชคชัย เรื่อง เรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1/2555     
ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา 

2.1 รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.กระโทก ครั้งแรก เม่ือวันท่ี 5 พฤศจิกายน 
2555   
   2.2 รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.กระโทก สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1/2555 ครั้ง
ท่ี 1 เม่ือวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2555  
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
   3.1 เรื่อง พิจารณาจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งท่ี 
1/2556 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ 
   4.1 เรื่อง การรวมงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ประจําป 
2555 ในวันท่ี 5 ธันวาคม 2555 
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-สําเนา- 
การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก   
สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1 ประจําป 2555 ครั้งท่ี 2 

วันท่ี  20  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 รองนายกองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
3. นายประกอบ  พริ้งกระโทก ตําแหนง รองนายกองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
4. นายเปย  ภูโกสีย ตําแหนง เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
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เริ่มประชุม  เวลา  09.00  น. 

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

1.1 เรื่อง ประกาศอําเภอโชคชัย เรื่อง เรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล 
กระโทก  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1  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) นายอําเภอโชคชัย
จึงเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 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 

      ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.กระโทก  ครั้งแรก  เม่ือวันท่ี 5 พฤศจิกายน 
2555    
ประธานฯ      ตามท่ีสภา อบต.กระโทก   ไดมีประชุมสภา อบต.กระโทก  ครั้งแรก  เม่ือวันท่ี  5  พฤศจิกายน  
2555   ซ่ึงท่ีประชุมไดตรวจสอบรายงานการประชุมฯ แลว  จึงขอใหสมาชิกทุกทานไดพิจารณาวาจะมีการขอ
แกไขถอยคําในรายงานการประชุมสภาหรือไม (เวนระยะเวลา ๑ นาที) 

ถาไมมีสมาชิกฯ   ทานใดขอแกไขถอยคําในรายงานการประชุม    ก็ขอมติรับรองรายงานการ 
ประชุมสภา อบต.กระโทก ครั้งแรก  ท่ีไดประชุมไปเม่ือวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2555  ตอไป 
มติท่ีประชุม      รับรองรายงานการประชุมเปนเอกฉันท 
      ๒.2 รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.กระโทก  สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1/2555  เม่ือ
วันท่ี  9  พฤศจิกายน  2555    
ประธานฯ      ตามท่ีสภา อบต.กระโทก   ไดมีประชุมสภา อบต.กระโทก  สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1/2555  เม่ือ
วันท่ี  9  พฤศจิกายน  2555   ซ่ึงท่ีประชุมไดตรวจสอบรายงานการประชุมฯ แลว  จึงขอใหสมาชิกทุกทานได
พิจารณาวาจะมีการขอแกไขถอยคําในรายงานการประชุมสภาหรือไม  (เวนระยะเวลา ๑ นาที) 

ถาไมมีสมาชิกฯ   ทานใดขอแกไขถอยคําในรายงานการประชุม    ก็ขอมติรับรองรายงานการ 
ประชุมสภา อบต.กระโทก ครั้งแรก  ท่ีไดประชุมไปเม่ือวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2555  ตอไป 
มติท่ีประชุม      รับรองรายงานการประชุมเปนเอกฉันท 
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพ่ือพิจารณา 

  3.1 เรื่อง พิจารณาจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ 2556 ครั้งท่ี 1/2556  
ประธานฯ นายก อบต.กระโทก   ไดเสนอขออนุมัติจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556  
ครั้งท่ี  1/2556   เพ่ือแกไขปญหาความเรงดวน เพราะมีงบประมาณไมเพียงพอ  ซ่ึงมีความจําเปนจะตองจาย
ขาดเงินสะสม เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน (รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบทาย  และขอเชิญ
นายก อบต.กระโทก ชี้แจง) 
สวนโยธา  จํานวน 13 รายการ  รวมเปนเงินท้ังหมด  1,028,000  บาท 
รายจายเพ่ือการลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง ตั้งไว 1,028,000 บาท 
ประเภทถนน   ตั้งไว  835,000 บาท 
 1. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยบานนายหมึก  หมูท่ี 3 บานดอนใหญ  ตั้งไว  98,000  บาท 
กอสรางถนน คสล.  กวาง  2  เมตร  ยาว 85  เมตร หนา 0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ี คสล. ไมนอยกวา 170  
ตรม.  และลงหินคลุกไหลทาง  จํานวน  25   ลบ.ม.  ตามแบบแปลนท่ี อบต.กระโทก  กําหนด  
 2. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยนายจอย หมูท่ี 5 บานพะโค  ตั้งไว  99,000  บาท  กอสรางถนน 
คสล. กวาง 2.80  เมตร  ยาว  65  เมตร  หนา 0.15  เมตร   หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไมนอยกวา 182   ตรม.  
พรอมลงหินคลุกไหลทาง  จํานวน   20  ลบ.ม.   ตามแบบแปลนท่ี อบต.กระโทก กําหนด 
 3. โครงการวางทอระบายน้ําเลียบคลองชลประทาน หมูท่ี 6 บานโพธิ์เงิน  ตั้งไว  99,000  บาท วาง 
คสล.  ขนาด 1.00   เมตร (แถวคู) จํานวน 18   ทอน  พรอมถมดิน  256  ลบม.  และลงหินคลุก  จํานวน  
20  ลบ.ม.  ตามแบบแปลนท่ี อบต.กระโทก กําหนด 
  4. โครงการกอสรางถนนหินคลุกสายคลองตาออน หมูท่ี 8 บานชะอม ตอจากเดิม(ชวงนานายตึ้ง) ตั้งไว  
99,000  บาท กอสรางถนนหินคลุก กวาง  2.50  เมตร  ยาว  450  เมตร   หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  โดยมี
ปริมาณหินคลุกไมนอยกวา   253  ลบ.ม.  และเสริมดินถมหนาเฉลี่ย  0.10  เมตร  โดยมีปริมาณดินถม  ไม
นอยกวา 180 ลบ.ม. ตามแบบแปลนท่ี อบต.กระโทก กําหนด 
 5. โครงการวางทอระบาย  หมูท่ี 9  บานโบสถ  ฝงตะวันออกหมูบาน  ตั้งไว  95,000  บาท  วางทอ 
คสล. ขนาด 0.80  เมตร  จํานวน  9   ทอน  พรอมถมดิน  324  ลบม.  และลงหินคลุก  จํานวน  20  ลบ.ม. 
ตามแบบแปลนท่ี อบต.กระโทก กําหนด 
 6. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยบานนายเลื่อม  หมูท่ี 10 บานใหม  ตั้งไว  99,000  บาท   
กอสรางถนน คสล.  กวาง  3   เมตร   ยาว  58    เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไมนอยกวา  
174  ตรม.  และลงหินคลุกไหลทาง  จํานวน  20   ลบ.ม.  พรอมวางทอ คสล.  ขนาด 0.20 ม.  จํานวน  4  
ทอน   ตามแบบแปลนท่ี อบต.กระโทก กําหนด 
 7. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยบานนายเฉลิม  หมูท่ี 11 บานปรางคพะโค ตั้งไว 66,000 บาท  
กอสรางถนน คสล.  กวาง  2.60   เมตร   ยาว  45    เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไมนอยกวา  
117  ตรม.  และลงหินคลุกไหลทาง  จํานวน  15   ลบ.ม.    ตามแบบแปลนท่ี อบต.กระโทก  กําหนด 
 8.  โครงการกอสรางถนนลูกรัง สายเหมืองไสไกโคกตาลือ (ชวงนานายประคอง) หมูท่ี 11  
บานปรางคพะโค  ตั้งไว 50,000  บาท กอสรางถนน ลูกรัง  กวาง  2   เมตร   ยาว  300   เมตร  หนา  0.15  
เมตร   โดยมีปริมาณลูกรังไมนอยกวา   135  ลบ.ม.  และเสริมดินถมหนาเฉลี่ย  0.10  เมตร  โดยมีปริมาณดิน
ถม  ไมนอยกวา 96 ลบ.ม. ตามแบบแปลนท่ี อบต.กระโทก กําหนด 
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 9. โครงการซอมแซมถนนหินคลุก  ซอยนานายโต  หมูท่ี 11 บานปรางคพะโค  ตั้งไว 60,000 บาท  
ซอมแซมถนนหินคลุก กวาง  2.50  เมตร  ยาว  400  เมตร   หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  โดยมีปริมาณหินคลุก 
ไมนอยกวา   225  ลบ.ม.   ตามแบบแปลนท่ี อบต.กระโทก กําหนด 
 10. โครงการวางทอ คสล. พรอมถมดินเสริม ซอยชื่นฤทัย 1 หมูท่ี 13 บานคลองทาแร ตั้งไว 45,000 
บาท วางทอระบายน้ํา คสล. ขนาด  0.80  เมตร  ตอจากทอเดิม  จํานวน  6  ทอน  พรอมถมดิน  จํานวน  
112  ลบ.ม. พรอมลงหินคลุกไมนอยกวา   10  ลบ.ม.   ตามแบบแปลนท่ี อบต.กระโทก กําหนด 
 11. โครงการลงดินพรอมลูกรัง ซอยชื่นฤทัย 3  หมูท่ี 13 บานคลองทาแร ตั้งไว 25,000 บาท 
ทําการถมดิน กวาง  3  เมตร  ยาว  44  เมตร  หนา 0.30  เมตร   โดยมีปริมาณดินถมไมนอยกวา  63  ลบ.ม. 
และลงลูกรัง หนา  0.20  เมตร   โดยมีปริมาณลูกรังไมนอยกวา  39  ลบ.ม. 
ประเภทประตูระบายน้ํา  ตั้งไว 95,000  บาท 
 1.. โครงการกอสรางบานปด- เปด ทอลอดคลองไผ หมูท่ี 10 บานใหม  ตั้งไว  95,000  บาท  
กอสรางบานระบายน้ําเหล็ก   ขนาด กวาง  1.20  เมตร   สูง  2.00  เมตร   ตามแบบแปลนท่ี อบต.กระโทก
กําหนด 
ประเภทสะพาน ตั้งไว 98,000  บาท 
 1. โครงการกอสรางสะพานขามเหมืองชลประทาน  บริเวณคลองไผ  หมูท่ี 10 บานใหม  ตั้งไว  
98,000  บาท  กอสรางสะพาน  คสล. กวาง   4  เมตร  ยาว  5  เมตร   ตามแบบแปลนท่ี อบต.กระโทก
กําหนด 
   
ขอกฎหมาย   ระเบียบ มท. วาดวยการรับเงิน  การเบิกจายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจ
เงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2542  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ.  2548    
 ขอ  89  องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจจายขาดเงินสะสมไดโดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถ่ินภายใต
เง่ือนไข  ดังนี้ 
 1.   ใหกระทําไดเฉพาะกิจการซ่ึงอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงเก่ียวกับดานการ
บริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเปนการเพ่ิมพูนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หรือกิจการท่ี 
จัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดรอนของประชาชน   ท้ังนี้ตองเปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
หรือตามท่ีกฎหมายกําหนด 
 2.  ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการ  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภทตาม 
ระเบียบแลว 

3. เม่ือไดรับอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมแลวองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดําเนินการกอหนี้ผูกพันและ
เบิกจายใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกิน  1  ปถัดไป  หากไมดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนดใหการจาย
ขาดเงินสะสมนั้นพับไป 

ท้ังนี้ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มียอดเงินสะสมคงเหลือ เพียงพอท่ีจะจาย คาใชจายประจําและกรณี
ฉุกเฉินท่ีมีสาธารณะภัยเกิดข้ึน โดยการใชจายเงินสะสมใหคํานึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว 

โดยปจจุบัน   อบต.กระโทก   มียอดเงินสะสมคงเหลือ  ณ  ปจจุบันท่ีสามารถจายไดเปนเงิน  
3,728,105.69  บาท   ซ่ึงไดมีการขออนุมัติครั้งนี้   เปนเงิน    1,028,000.00   บาท  จะคงเหลือเงิน  
2,700,105.69  บาท   โดยอํานาจการอนุมัติตามระเบียบฯ ขอ 89   เปนอํานาจของสภา อบต.กระโทก 
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   จึงเรียนนําเสนอมายังสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ  
มติท่ีประชุม อนุมัติใหจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งท่ี 1/2556 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ  

  4.1 เรื่อง การรวมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ประจําป 2555 ใน
วันท่ี 5 ธันวาคม 2555 
ประธานฯ อําเภอโชคชัย กําหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในวโรกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 ในวันพุธท่ี 5 ธันวาคม 2555 ณ สนามกีฬา
กลางเทศบาลตําบลโชคชัย กําหนดการดังนี้ 

ภาคเชา  เวลา 07.00 น. พิธีตักบาตรขาวสารอาหารแหง  
เวลา 08.00 น. พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

ภาคคํ่า  เวลา 17.30 น. พิธีชุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล    
การแตงกาย  ภาคเชา   ขาราชการ  ชุดขาว  หรือกากีคอพับแขนยาว  

ภาคคํ่า   แตงกายชุดผาไหม ชุดไทย โทนสีชมพู หรือเสื้อคอปกสีชมพูตราสัญลักษณ 
จึงนําเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ และเขารวมพิธีโดยพรอมเพรียงกันท้ังสองเวลา 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ประธานสภาฯ      ขอขอบคุณสมาชิกสภาอบต.กระโทก ทุกทานท่ีไดเขารวมประชุมสภา อบต.กระโทก  สมัย
วิสามัญ  สมัยท่ี 1  ประจําป  ๒๕๕5  ในวันนี้  และขอปดประชุมสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1/2555  
 
เลิกประชุม เวลา   12.15   น. 
 
 

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

            เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
 

 
                                    (ลงชื่อ)   ถนอม  คีมกระโทก     ผูตรวจบันทึกการประชุม 

                  (นายถนอม  คีมกระโทก) 
                      ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก   
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