
 
 
 

 

 

 

 

 

สําเนารายงานการประชุม 

สภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป 2556 ครั้งที่ 2 
วันที่  14  เดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2556 

เวลา  09.00  น. 

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 

 
 
 
 
 
 
 

งานกิจการสภาฯ 
สํานักงาน ปลัด อบต. 

 



ระเบียบวาระการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก   
สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๑  ประจําป  ๒๕๕6  ครั้งท่ี 2 
วันท่ี  14  กุมภาพันธ  2556  เวลา 09.00 น.  

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

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
๑.๑   เรื่อง  ประกาศกําหนดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  

ประจําป 2556 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา 
  2.1  เรื่อง    รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.กระโทก สมัยสามัญ สมัยท่ี 1/2556 
ครั้งท่ี 1  เม่ือวันท่ี  11  กุมภาพันธ  2556 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องดวน 
  เรื่องพิจารณา 

  3.1 เรื่อง พิจารณาจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ 2556 ครั้งท่ี 2/2556 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องอ่ืนๆ         
 ..................................................................................................................................................... 
 .....................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................... 
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-สําเนา- 
การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก   
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1 ประจําป 2556 ครั้งท่ี 2 
วันท่ี  14  กุมภาพันธ 2556 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 

ผูเขารวมประชุมตามรายชื่อดังนี้ 
1. จ.ส.อ. บุญเยี่ยม   หม่ันกระโทก ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
2. นายจุล  ขวางกระโทก ตําแหนง รองนายกองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
3. 
4. 
 

นายประกอบ  พริ้งกระโทก 
นายเปย  ภูโกสีย 
 

ตําแหนง 
ตําแหนง 

 

รองนายกองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
 

เริ่มประชุม  เวลา  09.00  น. 
             เม่ือสมาชิกสภา อบต.กระโทก  มาครบองคประชุมแลว จํานวน 20 คน  นายถนอม  คีมกระโทก   
ประธานสภา อบต.กระโทก  ทําหนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุมกลาวเปดประชุม   และดําเนินการตามระเบียบ
วาระการประชุม  ดังนี้ 
ประธานสภาฯ     ขอเขาสูระเบียบวาระการประชุม  



 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

๑.๑   เรื่อง  ประกาศกําหนดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  
ประจําป 2556 

ประธานฯ ดวยสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  ไดมีการประกาศสภาองคการบริหารสวนตําบล
กระโทก  ลงวันท่ี 11  กุมภาพันธ ๒๕๕ 6  เรื่อง ประกาศกําหนดสมัยประชุมสามัญสภาองคการบริหารสวน
ตําบลกระโทก ประจําป ๒๕๕6  ตามมติท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑  
ครั้งท่ี ๑ เม่ือวันท่ี 11 กุมภาพันธ  ๒๕๕6  ไดกําหนดสมัยประชุมสามัญสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
ประจําป ๒๕๕6  ไวจํานวน ๔ สมัย และกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจําป ๒๕๕7 ดังนี้ 

๑. สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ วันท่ี ๑ – ๑๕ กุมภาพันธ  ๒๕๕6 
๒. สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ วันท่ี ๑0 – 24 มิถุนายน  ๒๕๕6 
๓. สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ วันท่ี ๑ – ๑๕ สิงหาคม  ๒๕๕6 
๔. สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ วันท่ี 2 – ๑6 ธันวาคม  ๒๕๕6 
๕. สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจําป 2557  วันท่ี ๑ – ๑๕ กุมภาพันธ  ๒๕๕7 

จึงเรียนนําเสนอสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  เพ่ือโปรดทราบ 
มติท่ีประชุม      รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒       เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 

    ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.กระโทก สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจําป ๒๕๕6  
ครั้งท่ี 1  เม่ือวันท่ี  11  กุมภาพันธ  2556 
ประธานฯ      ตามท่ีสภา อบต.กระโทก ไดมีประชุมสภา อบต .กระโทก สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑/๒๕๕6  
ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 11  กุมภาพันธ  2556 ซ่ึงคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบแลว  
จึงขอใหสมาชิกทุกทานไดพิจารณาวาจะมีการขอแกไขถอยคําในรายงานการประชุมสภาหรือไม  (เวนระยะเวลา 
1 นาที) ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจง 

ถาไมมีสมาชิกฯ  ทานใดขอแกไขถอยคําในรายงานการประชุม  ก็ขอมติรับรองรายงานการ 
ประชุมสภา อบต .กระโทก สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑/๒๕๕ 6 ครั้งท่ี 1 ท่ีไดประชุมไปเม่ือวันท่ี 11 กุมภาพันธ  
2556  ตอไป   
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมเปนเอกฉันท 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องดวน 
  เรื่องเพ่ือทราบ 
  3.1 เรื่อง การจัดงานสมโภชฉลองอนุสาวรียทานทาวสุรนารีอําเภอโชคชัย ประจําป 2556  
ประธานฯ      นายก  อบต.กระโทก  แจงวาอําเภอโชคชัย กําหนดจัดงานสมโภชฉลองอนุสาวรียทานทาวสุร
นารีอําเภอโชคชัย ประจําป 2556 ในวันท่ี 22 – 24  กุมภาพันธ 2556 ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงของ
หนวยงานราชการ พอคาประชาชน เชน การวิ่งคบไฟ  ขบวนแหลูกหลานยาโม  พิธีพราหมณ  รําบวงสรวง 
การแขงกีฬา การแสดงของนักเรียน เปนตน  สวนรายละเอียดการวิ่งคบไฟ และขบวนแหลูกหลานยาโมจะแจง
ใหทราบอีกครั้ง  จึงนําเรียนเสนอสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  เพ่ือโปรดทราบและเขารวมกิจกรรม
โดยพรอมเพรียงกัน 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
 



  เรื่องพิจารณา 

  3.1 เรื่อง พิจารณาจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ 2556 ครั้งท่ี 2/2556 
ประธานฯ นายก อบต.กระโทก   ไดเสนอขออนุมัติจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556  
ครั้งท่ี  2/2556   เพ่ือแกไขปญหาความเรงดวน เพราะมีงบประมาณไมเพียงพอ  ซ่ึงมีความจําเปนจะตองจาย
ขาดเงินสะสม เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน  (รายละเอียด นายก อบต.กระโทก ชี้แจง) 
สวนโยธา 
คาครุภัณฑและสิ่งกอสราง  จํานวน   24  โครงการ  เปนเงิน  1,698,000  บาท 

1. โครงการปรับปรุงไหลทางสายทางเขาบานหนองคลา หมูท่ี 2 ทําการเสริมดินไหลถนน คสล. ฐาน 
ดินกวาง 1.50 เมตร สูง 1.50 เมตร ยาว 270 เมตร ตั้งไว 35,000 บาท 

2. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยบานนายบุญ บานหนองคลา หมูท่ี 2 กอสรางถนน คสล. กวาง  
2.60 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร  ตั้งไว 99,000 บาท 

3. โครงการกอสรางสะพาน คสล. ซอยหนองกระโดน บานหนองคลา หมูท่ี 2 กอสรางถนนสะพาน  
คสล. กวาง 3.50 เมตร ยาว 4.50 เมตร ตั้งไว 50,000 บาท 

4. โครงการกอสรางถนนหินคลุก ซอยบานนายกอน บานหนองคลา หมูท่ี 2 กอสรางถนนหินคลุก  
กวาง 2 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ตั้งไว 24,000 บาท 

5. โครงการกอสรางถนนหินคลุก สายหนองทรวง บานหนองคลา หมูท่ี 2 กอสรางถนนหินคลุก  
กวาง 2.50 เมตร ยาว 250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พรอมเสริมดินถม หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ตั้งไว 
55,000  บาท 

6. โครงการกอสรางถนนหินคลุก สายทุงนายใหม (ชวงนานายกอย) บานดอนใหญ หมูท่ี 3 กอสราง 
ถนนหินคลุก กวาง 2.50 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พรอมเสริมดินถม หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร ตั้งไว 66,000  บาท 

7. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยบานนายทองดี บานดอนใหญ หมูท่ี 3 กอสรางถนน คสล. กวาง  
2.50 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร  ตั้งไว 96,000 บาท 

8. โครงการกอสรางสะพาน คสล. ขามคลองชลประทาน ชวงนานายกอน  บานดอนใหญ หมูท่ี 3  
กอสรางสะพาน คสล. กวาง 3.50 เมตร ยาว 5 เมตร ตั้งไว 55,000 บาท 

9. โครงการซอมแซมถนน คสล. สายวังกระทะ บานดอนใหญ หมูท่ี 3 กวาง 5 เมตร ยาว 60 เมตร  
หนา 0.10 เมตร ตั้งไว 99,000 บาท 

10.  โครงการเสริมไหลถนน คสล. สายหลังบริษัทคารกิลล บานพะโค หมูท่ี 5 ทําการลงดินถมทางข้ึน  
– ลง ถนน คสล. พรอมลงหินคลุก กวาง 5 เมตร ยาว 5 เมตร จํานวน 11 จุด ตั้งไว 60,000 บาท 

11.  โครงการกอสรางถนนหินคลุก สายเลียบคลองสาระเทศ บานพะโค หมูท่ี 5 ตั้งไว 97,000 บาท 
- ดานทิศตะวันตกคลองฯ กวาง 3 เมตร ยาว 170 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมจร พรอมเสริม 

ดินถม หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร 
- ดานตะวันออกคลองฯ กวาง 2.50 เมตร ยาว 250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

12.  โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. บริเวณหนาบานนายอรุณ  บานพะโค หมูท่ี 5 วางทอระบายน้ํา  
คสล. ขนาด 0.20 เมตร พรอมบอพักน้ํา รวมความยาว 47 เมตร ตั้งไว 45,000 บาท 

13.  โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยบานนายแสวง บานพะโค หมูท่ี 5 กอสรางถนน คสล. กวาง  
2.50 เมตร ยาว 19 เมตร หนา 0.15 เมตร ตั้งไว 28,000 บาท 
 14. โครงการกอสรางถนนหินคลุก สายดอนละกอ (ชวงนายนายนอย) บานชะอม หมูท่ี 8 กอสราง
ถนนหินคลุก กวาง 2.50 เมตร ยาว 400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พรอมเสริมดินถม หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร  ตั้งไว 88,000 บาท 



 15. โครงการขุดลอกเหมืองไสไก บานโบสถ หมูท่ี 9 ตั้งไว 55,000 บาท 
      - ชวงท่ี 1 กวาง 6 เมตร ลึก 2 เมตร ยาว 70 เมตร 
      - ชวงท่ี 2 กวาง 6 เมตร ลึก 2 เมตร ยาว 70 เมตร 
16. โครงการกอสรางถนนหินคลุก สายกลางทุง (ชวงนานายเชิด) บานโบสถ หมูท่ี 9  

กอสรางถนนหินคลุก กวาง 2.50 เมตร ยาว 400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พรอมเสริมดินถม หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร  ตั้งไว 88,000 บาท 
 17. โครงการซอมแซมถนน คสล. สายวัดโบสถคงคาลอม บานโบสถ หมูท่ี 9  ตั้งไว 98,000 บาท  
       -ชวงท่ี 1 กวาง 4 เมตร ยาว 11 เมตร หนา 0.10 เมตร  
       -ชวงท่ี 2 กวาง 4 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.10 เมตร  
       -ชวงท่ี 3 กวาง 4 เมตร ยาว 8 เมตร หนา 0.10 เมตร  
 18. โครงการขุดเหมืองกลาง บานใหม หมูท่ี 10 ขุดเหมืองสงน้ํา กวาง 2 เมตร ลึก 1.20 เมตร ยาว 
1500 เมตร ตั้งไว 88,000 บาท 
 19. โครงการกอสรางถนนหินคลุก ทุงขวางตะวัน บานใหม หมูท่ี 10 กอสรางถนนหินคลุก กวาง 3 
เมตร ยาว 550 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ตั้งไว 98,000 บาท 
 20. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยทุงเจริญ 2 บานใหม หมูท่ี 10 กอสรางถนน คสล. กวาง 2.80 
เมตร ยาว 50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  ตั้งไว 85,000 บาท 
 21. โครงการซอมแซมถนน คสล. สายเลียบเหมืองชลประทาน บานใหม หมูท่ี 10 ซอมแซมถนน 
คสล. กวาง 2.50 เมตร ยาว 50.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ตั้งไว 98,000 บาท 
 22. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยบานนายจําป บานปรางคพะโค หมูท่ี 11 กอสรางถนน คสล. 
กวาง 2.50 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร ตั้งไว 96,000 บาท 
 23. โครงการกอสรางถนนหินคลุก สายทุงมะเดื่อ (ชวงนานายยอด) บานปรางคพะโค หมูท่ี 11 
กอสรางถนนหินคลุก กวาง 3 เมตร ยาว 130 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พรอมเสริมดินถม หนาเฉลี่ย 
0.20 เมตร ตั้งไว 55,000 บาท 
 24. โครงการเสริมดินไหลถนน คสล. สายเลียบคลองชลประทาน บานปรางคพะโค หมูท่ี 11 ทําการ
ลงดินไหลถนน คสล. ดานทิศเหนือ กวาง 0.30 เมตร ยาว 550 เมตร หนา 0.20 เมตร  ทําการลงดิน
ไหลถนน คสล. ดานทิศเหนือ กวาง 1 เมตร ยาว 550 เมตร หนา 0.20 เมตร ตั้งไว 40,000 บาท 
 
ขอกฎหมาย    ระเบียบ มท . วาดวยการรับเงิน  การเบิกจายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการ
ตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2542  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ.  2548    
 ขอ  89  องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจจายขาดเงินสะสมไดโดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถ่ินภายใต
เง่ือนไข  ดังนี้ 
 1.   ใหกระทําไดเฉพาะกิจการซ่ึงอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงเก่ียวกับดาน
การบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเปนการเพ่ิมพูนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หรือกิจการท่ี 
จัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดรอนของประชาชน  ท้ังนี้ตองเปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
หรือตามท่ีกฎหมายกําหนด 
 2.  ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการ  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภทตาม 
ระเบียบแลว 

3. เม่ือไดรับอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมแลวองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดําเนินการกอหนี้ผูกพัน
และเบิกจายใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกิน  1  ปถัดไป  หากไมดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนดให
การจายขาดเงินสะสมนั้นพับไป 



ท้ังนี้ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มียอดเงินสะสมคงเหลือ เพียงพอท่ีจะจาย คาใชจายประจําและ
กรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณะภัยเกิดข้ึน โดยการใชจายเงินสะสมใหคํานึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะ
ยาว 
  โดยปจจุบัน  อบต.กระโทก  มียอดเงินสะสมคงเหลือ  ณ  ปจจุบันท่ีสามารถจายไดเปนเงิน 
2,839,605.69  บาท   ซ่ึงไดมีการขออนุมัติครั้งนี้  เปนเงิน   1,698,000.00   บาท  จะคงเหลือเงิน 
1,141,605.69  บาท   โดยอํานาจการอนุมัติตามระเบียบฯ ขอ 89   เปนอํานาจของสภา อบต.กระโทก 
   จึงเรียนนําเสนอมายังสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก  เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ  
มติท่ีประชุม อนุมัติใหจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ 2556 ครั้งท่ี 2/2556 
 
ประธานฯ      ขอขอบคุณสมาชิกสภาอบต.กระโทก ทุกทานท่ีไดเขารวมประชุมสภา อบต.กระโทก สมัยสามัญ 
สมัยท่ี 1 ประจําป 2556  ในวันนี้  และขอปดประชุมสภา อบต.กระโทก   สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1 ประจําป  
2556   
 
เลิกประชุมเวลา   11.45 น. 
 
 

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

           เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก 
 

 
                                    (ลงชื่อ)   ถนอม  คีมกระโทก     ผูตรวจบันทึกการประชุม 

                  (นายถนอม  คีมกระโทก) 
                      ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลกระโทก   
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