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รายงานการประชุม 
สภาองคการบริหารสวนตําบลขนอม 
สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 4/2550  ครั้งที่ 1 

วันที่  12  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2550   เวลา  10.00 น. 
ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลขนอม 

 

ผูเขาประชุม 
 

ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายโชคชัย  ทองสม นายก อบต. โชคชัย  ทองสม  
2 นายกัมพล   มีชัย ประธานสภาฯ กัมพล   มีชัย  
3 นายราเชนทร  ขนอม รองประธานสภาฯ ราเชนทร  ขนอม  
4 นายพิชิต  ภูกิตติกุล เลขานุการสภาฯ พิชิต  ภูกิตติกุล  
5 นายประเสริฐ  แกวชุม ส.อบต.ม.2 ประเสริฐ  แกวชุม  
6 นายเสกสันติ์  ประสิทธิ์ ส.อบต.ม.3 เสกสันติ์  ประสิทธิ์  
7 นายอภิชาติ  ทองสม ส.อบต.ม.3 อภิชาติ  ทองสม  
8 นายบรรเจิด  ธะนุราช ส.อบต.ม.4 บรรเจิด  ธะนุราช  
9 นายณัฐวุฒิ  ทองใหญ ส.อบต.ม.5 ณัฐวุฒิ  ทองใหญ  
10 นายบัญชา  จริยะวัฒนา ส.อบต.ม.5 บัญชา  จริยะวัฒนา  
11 นายชํานาญ  รูปสะอาด ส.อบต.ม.6 ชํานาญ  รูปสะอาด  
12 นายอภินันต  เรืองทอง ส.อบต.ม.6 อภินันต  เรืองทอง  
13 นายวัชระ  วิชัย ส.อบต.ม.7 วัชระ  วิชัย  
14 นายณัทธร  กงหวั่น ส.อบต.ม.7 ณัทธร  กงหวั่น  
15 นายวีระพงศ  เสนเรือง ส.อบต.ม.8 วีระพงศ  เสนเรือง  
16 นายพะเยาว  รอดทัพ ส.อบต.ม.8 พะเยาว  รอดทัพ  
17 นายวันชัย  ทองจันทร ส.อบต.ม.9 วันชัย  ทองจันทร  
18 นายโชคชัย  เกิดดํา ส.อบต.ม.9 โชคชัย  เกิดดํา  
19 นายณรงค  คงแกว ส.อบต.ม.10 ณรงค  คงแกว  
20 นายมนัส  ใจเหมาะ ส.อบต.ม.11 มนัส  ใจเหมาะ  
21 นายรังษี  ชุมชู ส.อบต.ม.11 รังษี  ชุมชู  
22 นายไพรัตน  ใจเหมาะ ส.อบต.ม.12 ไพรัตน  ใจเหมาะ  
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ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
23 นายขจร  ไชยไพล ส.อบต.ม.13 ขจร  ไชยไพล  
24 นายจักรี  งามโฉม ส.อบต.ม.13 จักรี  งามโฉม  
25 นายพิพัฒน  มีเมือง ส.อบต.ม.14 พิพัฒน  มีเมือง  
26 นางสาวชุลีพร  พูลกลับ ส.อบต.ม.14 ชุลีพร  พูลกลับ  

 
 

ผูไมเขาประชุม 
 

ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นางสาวสุภี  สมทรง ส.อบต.ม.2  ลา 
     

 
 
 

ผูเขารวมประชุม 
 

ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายธวัชชัย  ไชยเทพ ปลัด อบต. ธวัชชัย  ไชยเทพ  
2 นายกิตติศักดิ์  จริยะวัฒนา รองนายก อบต. กิตติศักดิ์  จริยะวัฒนา  
3 นายอภิชาติ  ใจสบาย รองนายก อบต. อภิชาติ  ใจสบาย  
4 นายระบิล  กงอุบล เลขานุการนายกฯ ระบิล  กงอุบล  
5 นายวิวัฒน  ชุมชู ผูใหญบาน ม.11 วิวัฒน  ชุมชู  
6 นายนคร  คงนุน ผูใหญบาน ม.13 นคร  คงนุน  
7 นางจันทิรา  พูนนวล หัวหนาสวนการคลัง จันทิรา  พูนนวล  
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เร่ิมประชุมเวลา     10.00  น. 
 

เลขานุการสภาฯ     เรียนเชิญประธานสภาฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
 

เลขานุการสภาฯ     อานประกาศอําเภอขนอม  เร่ืองกําหนดประชุมสภาองคการ- 
บริหารสวนตําบลขนอม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป 2550 
ดวยอําเภอพิจารณาแลวเห็นวา สภาองคการบริหารสวนตําบล 
ขนอม  มีความจําเปนตองเปดประชุมสภาฯ  เพื่อใหนายกองค-  
การบริหารสวนตําบลขนอมแถลงนโยบายตอสภา และพิจารณา
กิจการอื่น ๆ ขององคการบริหารสวนตําบล  อาศัยอํานาจตาม
ความในมาตรา 55 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ-
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 (และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึง                   
ฉบับที่ 5  พ.ศ. 2546)  ประกอบกับ ขอ 36 (3) แหงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน 
พ.ศ. 2547 นายอําเภอขนอมจึงกําหนดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ 
สมัยที่ 4/2550  กําหนดไมเกิน  15 วัน ตั้งแตวันที่ 12 พฤศจิกายน 
2550 เปนตนไป  จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน 
                   ประกาศ ณ วันที่  8  พฤศจิกายน 2550   
                            นายคํารบ เครือณรงค  
           ปลัดอําเภอ รักษาราชการแทนนายอําเภอขนอม 
 

ประธานสภาฯ    เมื่อสมาชิกฯ พรอมแลวก็ขอเปดการประชุม 
 

ระเบียบวาระที่  1    เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 

1.1 การยื่นบัญชีรายรับรายจายการเลือกตั้งตอคณะกรรมการ           
การเลือกตั้ง ซ่ึงเอกสารไดแจกใหเพื่อนสมาชิกฯ เรียบรอยแลว 
และยังมีอีกฉบับหนึ่งที่ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งจะสงใหผู
สมัครทุกคนตามสถานที่ของแตละคน 
1.2 การจัดงานวันลอยกระทง ในคืนวันที่ 24 พฤศจิกายน 2550 
จัดแนนอนรายละเอียดหลังจากนายกฯ แถลงนโยบาย เสร็จก็จะ
ไดประชุมคณะผูบริหารและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบเพื่อจะใหไดมี
การรับผิดชอบแตละฝายตอไป 
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ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
 

ประธานสภาฯ สมาชิกฯ ทานใดจะแกไขหรือเพิ่มเติมในสวนใดบาง จากราย
งานการประชุมเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2550 ขอเชิญเสนอได 

 

นายจักรี  งามโฉม การประชุมครั้งที่ผานมาอาจไมตรงกับระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2537 
ยอนกลับไปในวาระที่ 2 คร้ังผานมา เร่ืองเลือกประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ และเลาขานุการสภาฯ                   ในครั้งนั้น 
ซ่ึงประธานสภาชั่วคราว คือทานพะเยาว รอดทัพ                แต
หลังการเลือกประธานสภาแลว ก็มีการพักประชุม 10 นาที หลัง
จากนั้นทานกัมพล ซ่ึงไดรับเลือกเปนประธานสภาฯ                           
ก็ทําหนาที่เลย ผมจึงคิดวาคงจะไมตรงกับขอบังคับการประชุม
สภาทองถ่ิน 2547 ในขอ 9  ซ่ึงใหประธานสภาทองถ่ินชั่วคราว 
รายงานผลการเลือกประธานสภาฯ ตอนายอําเภอสําหรับ      องค
การบริหารสวนตําบลภายใน 7 วันนับแตวันเลือก                       
แลวในขอ 10 ประธานสภาทองถ่ินชั่วคราว พนจากตําแหนง               
เมื่อ (3) สําหรับองคการบริหารสวนตําบลเมื่อนายอําเภอมีคําส่ัง
แตงตั้งประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล ผมอยากทราบ            
วามันผิดขั้นตอนหรือเปลา เพราะผมดูแลวในขอที่ 9 และ                   
ขอที่ 10 ทานกัมพลยังไมมีหนาที่เลย  

 

ประธานสภาฯ ขอขอบคุณทานจักรี  งามโฉม ขอชี้แจงวา ตามหมวด  1 ประธาน
สภาทองถ่ิน รองประธานสภาทองถ่ินและเลขานุการสภาทองถ่ิน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภา
ทองถ่ิน พ.ศ. 2547 นั้น ไดปฏิบัติตามขั้นตอนของระเบียบทุก
ประการ ซ่ึงในขอ 9 ทานจักรี สงสัยวา ภายใน              7 วันนับ
แตวันเลือก ซ่ึงเมื่อพัก 10 นาที นั้น ทานนายอําเภอก็ไดเซ็นตคํา
ส่ังแตงตั้งประธานสภาฯ ตั้งแตบัดนั้น เลย ซ่ึงจะเห็นวาเกี่ยวโยง
กับขอ 10 ใน (3) ซ่ึงทานนายอําเภอไดมีคําส่ังแตงตั้งประธาน
สภาฯ เรียบรอยแลว สําหรับรายละเอียดขอเชิญทานปลัดเปนผูช้ี
แจง 
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ปลัด อบต. ขนอม ใหเจาหนาที่ถายสําเนาการแตงตั้งประธานสภาฯใหกับสมาชิก
เพราะการแตงตั้งประธานสภาฯ อาจจะแตงตั้งภายในวันนั้นเลย 
ก็ไดแลวจะประชุมตออีกก็ได 

 

นายพะเยาว  รอดทัพ ผมไดทําหนาที่ประธานสภาฯ ช่ัวคราว ซ่ึงตั้งแตผมเปนสมาชิก
มา 2 สมัย ผมไมเคยไดขึ้นไปทําหนาที่ตรงนั้นเลย ถาวันนั้นเกิด
ผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยไว ณ ที่นี้ดวย เพราะผมก็ไดทํา
หนาที่ตามที่ไดจัดเตรียมกับเจาหนาที่อยางดีที่สุดแลว 

 

ประธานสภาฯ ขอขอบคุณทานพะเยาว  รอดทัพ ซ่ึงทานก็ทําหนาที่ไดอยางถูก
ตองและดีที่สุดแลว ตองขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่ง เมื่อไมมีอะไร
แลวก็ขอถามมติเพื่อรับรองรายงานการประชุมสภาครั้งแรก เมื่อ
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2550 

 

มติที่ประชุม รับรอง 24 คน ไมรับรอง 1 คน คือ  คุณจักรี  งามโฉม ซ่ึงผูเขา
ประชุม 25 คน จากสมาชิกทั้งหมด 26 คน 

   
 

ระเบียบวาระที่ 3    เร่ือง  ญัตติแถลงนโยบายของผูบริหาร 
 

นายโชคชัย  ทองสม   ทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลขนอมที่เคารพ  
      นายก อบต.    ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด 

นครศรีธรรมราชไดรายงานผลการเลือกตั้งและคณะกรรมการ
การเลือกตั้งไดพิจารณาในการประชุม คร้ังที่ 88/2550  เมื่อวันที่ 
24 ตุลาคม 2550 นั้น บัดนี้ กระผมไดกําหนดนโยบายเพื่อใชใน
การบริหารราชการภายใตกรอบของกฎหมายและเปนแนว
นโยบายที่กระผมไดใหคํามั่นสัญญาไวตอพี่นองชาว                
ตําบลขนอม นโยบายของกระผมไดกําหนดขึ้น โดยยึดมั่นใน
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยโดยการมีสวนรวมของ
ประชาชนตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550  และเปนไปตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวในระเบียบ
กฎหมายที่ใชในการบริหารราชการขององคการบริหารสวน
ตําบลทุกฉบับไดแก พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 5 
พ.ศ. 2546 กระผมจึงขอแถลงนโยบายตอสภาองคการบริหาร
สวนตําบลขนอมดังนี้ 
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การบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลขนอม 
โดยเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 
2546 ดําเนินการโดยยึดหลักความตองการของประชาชนเปน
หลัก ใชวิธีการบริหารสมัยใหมยึดหลักความประหยัด สะดวก 
รวดเร็ว เนนการมีสวนรวมของประชาชน ความมีประสิทธิภาพ
ในการใชจาย และมีคุณธรรม ความโปรงใส ตรวจสอบไดทุก
ระดับการทํางานและดําเนินนโยบายตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
1. ดานโครงสรางพื้นฐาน 

- พัฒนาระบบสาธารณูปโภคใหไดมาตรฐาน 
- จัดหาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร อุปโภค บริโภค                   
ใหเพียงพอตอความตองการ 
- อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

2. ดานเศรษฐกิจ  
- สงเสริมการทองเที่ยวเชิงธุรกิจ 
- สงเสริมการทองเที่ยวเชิงเกษตร 
- สงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
- พัฒนาภาคเกษตรกรรม เชน โรงงานผลิตปุยอินทรีย 
ตลาดการเกษตร พัฒนากลุมอาชีพเพื่อเพิ่มพูนรายได 
และแกไขปญหาความยากจน องคกรภาคเกษตรกรรม 

3. ดานสังคม 
- การกีฬา  
- ประเพณีวัฒนธรรม ศาสนา 
- ความสามัคคีในหมูบาน ตําบล เพื่อความเขมแข็งของ
ชุมชน 

4. ดานสาธารณสุข 
- สงเสริมใหประชาชนมีความรู ความเขาใจ                     
ดานสาธารณสุข 
- ใหความชวยเหลือผูปวยและครอบครัวผูปวยยากจน 
- มีขอมูลสุขภาพของประชาชนในเขต อบต.ขนอม 
อยางมีระบบ และบริการสุขภาพฟรีไปใหครอบคลุมพื้น
ที่ทั่วเขต อบต. ทั้งในดานการศึกษา การสงเสริม สุข
ภาพ การปองกัน และการฟนฟูการบริการสุขภาพ ใน
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เชิงรุก โดยเนนการสงเสริมสุขภาพ มากกวาการซอมสุข
ภาพ 
- คุมครองผูบริโภค การเฝาระวังสารพิษในอาหาร เพื่อ
ใหระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตในเขต อบต. 
- ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชา
ชนในเขต อบต.ควบคูกับการปองกันและปราบปรามยา
เสพติด โดยใหตํารวจรวมกับ อบต.และสงเสริมกิจ
กรรมตาง ๆ ใหประชาชนและเยาวชนหันมาเลนกีฬา 

5. ดานการศึกษา 
- สรางการศึกษาใหมีความเปนเลิศทางวิชาการ 
- สนับสนุนสงเสริมการศึกษาสําหรับผูดอยโอกาส             
คนยากจน 
- สงเสริมใหมีสถานที่เรียนรู เร่ืองราวตาง ๆ ของเมืองที่
มีประวัติความเปนมายาวนาน มีขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่นาสนใจ 
- สนับสนุนอาหารกลางวัน แกนักเรียนในเขต อบต.             
ขนอม 
- สนับสนุนกีฬาของเด็กนักเรียนในเขต อบต.ขนอม  

6. ดานสวัสดิการประชาชน  
- ดูแลเด็กและคนชรา ผูพิการและผูติดเชื้อเอดส เพื่อ 
แบงเบาภาระของผูปกครองและผูดูแล 
- สนับสนุนกลุมเพื่อสรางอาชีพใหกับประชาชน                   
ในเขต อบต. 

                                                                     7. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน  
- ใหประชาชนรับรูขาวสารจาก อบต.ใหมากที่สุด               
เชน การจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ ทําโฮมเพจ และ
ประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ  
- ใหประชาชนในเขต อบต. มีสวนรวมกับกิจกรรม            
ของ อบต. เชน การจัดซื้อจัดจางและการตรวจสอบการ
ทํางาน  
 
 

8. การทองเที่ยว 
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- สงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษหรือเชิงประวัติ
ศาสตรฟนฟูประเพณีวัฒนธรรมที่เปนสัญลักษณบง
บอกที่งดงามรุงเรือในอดีตของขนอม 
- ปรับปรุงแหลงทองเที่ยวเพื่อใหมีการพัฒนาทองเที่ยว
ที่ยั่งยืน  
- ประชาสัมพันธทางสื่อตาง ๆ เชน วารสาร หนังสือ 
โทรทัศน อินเตอรเน็ตและปายแหลงทองเที่ยว  
- จัดการแขงขันกีฬาระดับตําบล ระดับนานาชาติ  
- จัดทําปายบอกทาง  
- จัดใหมีศูนยการประชุมและวิทยุชุมชน  

9. ดานการเมือง 
- สุจริต ยุติธรรม 
- โปรงใส ทุกคนมีสวนรวม ตรวจสอบได 
นโยบายที่กระผมไดแถลงตอสภาองคการบริหารสวน

ตําบลขนอมไปแลวนั้น ไดตั้งอยูบนพื้นฐานเพื่อประโยชนสุข
ของประชาชนตําบลขนอม โดยวิธีการบริหารกิจการบานเมือง
และสังคมที่ดีและคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการ
จัดทําแผนพัฒนาตําบล การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง 
การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอ
มูลขาวสารตามที่กฎหมายกําหนดทุกประการ 

สุดทายนี้ กระผมหวังเปนอยางยิ่งวาการปฏิบัติหนาที่ใน
ฐานะหัวหนาฝายบริหารของกระผม จะไดรับการสนับสนุนและ
รวมมือรวมใจจากทุกทานเปนอยางดีในการที่จะแปลงนโยบาย
ไปสูการปฏิบัติใหเกิดสัมฤทธิ์ผลสูงสุด นั้นคือประโยชนสุขของ
พี่นองประชาชนชาวตําบลขนอมทุกคน 
 

ประธานสภาฯ    ขอขอบคุณทานนายกโชคชัย ทองสม 
 

ระเบียบวาระที่ 4    ญัตติอ่ืน ๆ 
 

4.1 พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
สภาฯ  

 

ประธานสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภา
ทองถ่ิน พ.ศ. 2547 ในหมวด 8 คณะกรรมการสภาทองถ่ิน ในขอ 



9 

105 (2) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมตาม                 
ขอ 103(1) ซ่ึงจะตองมีไมนอยกวา 3 คน แตไมเกิน 7 คน                 
ฉะนั้น จึงขอถามในที่ประชุมวาจะตั้งคณะกรรมการชุดนี้กี่ทาน 

 

นายจักรี  งามโฉม ผมขอเสนอ  5  ทาน 
 

ประธานสภาฯ ผูใดจะเสนอเปนอยางอื่นอีกหรือไม ถาไมมีจะถามมติที่ประชุม 
 

มติที่ประชุม เห็นดวยเปนเอกฉันทเต็มสภาฯ 
 

ประธานสภาฯ ตามขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 ขอ 33 รายงาน
การประชุมสภาทองถ่ินทุกคราวตองใหคณะกรรมการตรวจราย
งานการประชุมไดตรวจสอบและขอใหสมาชิกเสนอบุคคล            
ที่จะเปนคณะกรรมการชุดนี้ได 

 

นายณัฐวุฒิ  ทองใหญ เสนอ คุณณรงค  คงแกว 
 

นายจักรี  งามโฉม เสนอ คุณวีระพงศ  เสนเรือง 
 

นายณรงค  คงแกว เสนอ คุณมนัส ใจเหมาะ 
 

นายชํานาญ  รูปสะอาด เสนอ คุณชุลีพร  พูลกลับ 
 

นายมนัส ใจเหมาะ เสนอ คุณณัฐวุฒิ  ทองใหญ 
 

ประธานสภาฯ ขอผูรับรองคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ                 
ทั้ง 5 ทาน 

 

มติที่ประชุม รับรองคณะกรรมการชุดนี้เต็มสภาฯ 
 

ประธานสภาฯ สมาชิกผูเขารวมประชุมจะเสนอหรือพูดคุยอะไรเชิญได 
 

นายณัฐวุฒิ  ทองใหญ สอบถามในระเบียบวาระที่ 3 การแถลงนโยบายของทานนายก
ผมจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมไดหรือไม 

 

ประธานสภาฯ ระเบียบวาระที่ 3 ไดผานไปแลวขอใหทานคอยสอบถามในการ
ประชุมครั้งตอไป เพราะตามหมวด 10 การแถลงนโยบายขอ 124 
สมาชิกสภาฯ สามารถซักถามหรืออภิปรายได 

 
นายบรรเจิด  ธะนุราช ขอฝากเรื่องไฟฟาตลาดสี่แยก 
 

ประธานสภาฯ ขอเชิญทานปลัด ธวัชชัย  ไชยเทพ ช้ีแจง 
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ปลัด อบต. ขนอม ตั้งแตไฟฟาดับก็ไดทําหนังสือถึงไฟฟาสวนภูมิภาคแลว และ              
ไดประสานอยางตอเนื่องซึ่งไฟฟาก็แจงมาแลววา ระบบไฟฟา
เสียทั้งระบบ ซ่ึงมีสายไฟละลายดวย อุปกรณก็เสียหาย ซ่ึงไฟฟา
ภูมิภาคก็จะไดมาแกไขตอไป 

 

นายจักรี  งามโฉม ที่วามติเปนเอกฉันเปนอยางไร 
 

ประธานสภาฯ มติเปนเอกฉันทแสดง วาเกินครึ่งเปนมติสวนใหญ ตามหมวด 6  
การลงมติ ขอ 81  ถาเปนการอภิปรายหรือลงมติที่สําคัญจะตอง
ทําตามขอนี้คือแจงจํานวนคะแนนที่ชัดเจน 

 

ปดประชุมเวลา 11.40 น. 
(ลงชื่อ)         พิชิต  ภูกิตติกุล เลขานุการสภาฯ 

   (นายพิชิต  ภูกิตติกุล) 
               ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

(ลงชื่อ)    ณรงค  คงแกว 
           (นายณรงค  คงแกว) 
 

(ลงชื่อ)   วีระพงศ  เสนเรือง 
           (นายวีระพงศ  เสนเรือง) 
 

(ลงชื่อ)     มนัส  ใจเหมาะ 
           (นายมนัส  ใจเหมาะ) 
 

(ลงชื่อ)       ชุลีพร  พูลกลับ 
           (นางสาวชุลีพร  พูลกลับ) 
 

(ลงชื่อ)   ณัฐวุฒิ  ทองใหญ 
           (นายณัฐวุฒิ  ทองใหญ)  

(ลงชื่อ)         กัมพล  มีชัย    ประธานสภา อบต.ขนอม 
             (นายกัมพล  มีชัย) 
                                                                                   ผูลงนามรับรอง 
 


