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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลขุย 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2/2562 

วันอังคารที่  30  เดือน เมษายน  พ.ศ. 2562 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลขุย 

 
ที ่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
 ผู้มำประชุม    

1 นำยอ ำพล   กล้ำหำญ ประธำนสภำเทศบำลฯ อ ำพล   กล้ำหำญ  
2 นำยสิทธิ์   สวมกลำง รองประธำนสภำเทศบำลฯ สิทธิ์   สวมกลำง  
3 นำงเสำวภำ   ประภำสโนบล เลขำนุกำรสภำฯ เสำวภำ   ประภำสโนบล  
4 นำยสังเวียน   จิตเงินมะดัน สมำชิกสภำเทศบำลฯ เขตที่  1 สังเวียน   จิตเงินมะดัน  
5 นำยทรงเกียรติ   แซ่เจ็ง สมำชิกสภำเทศบำลฯ เขตที่  1 ทรงเกียรติ   แซ่เจ็ง  
6 นำงธัญพร   แคนติ สมำชิกสภำเทศบำลฯ เขตที่  1 ธัญพร   แคนติ  
7 นำยสันติ   เหล็กพิมำย สมำชิกสภำเทศบำลฯ เขตที่  2 สันติ   เหล็กพิมำย  
8 นำงสุรัตน์   ทวยไธสง สมำชิกสภำเทศบำลฯ เขตที่  2 สุรัตน์   ทวยไธสง  
9 นำยท ำนอง   วงศำ สมำชิกสภำเทศบำลฯ เขตที่  2 ท ำนอง   วงศำ  

10 นำยโยธิน   ไชยสิทธิ์ สมำชิกสภำเทศบำลฯ เขตที่  2 โยธิน   ไชยสิทธิ์  
11 นำงบุญยัง   ทนน  ำ สมำชิกสภำเทศบำลฯ เขตที่  2 บุญยัง   ทนน  ำ  

 ผู้บริหาร    
1 นำยสมพงษ์    นกแก้ว นำยกเทศมนตรีต ำบลขุย สมพงษ์    นกแก้ว  
2 นำยสมอำจ    ปำนเกิด รองนำยกเทศมนตรีต ำบลขุย สมอำจ    ปำนเกิด  
3 นำงประภำศิริ   ค่ ำจุล รองนำยกเทศมนตรีต ำบลขุย ประภำศิริ   ค่ ำจุล  

4 นำยเกียรติณรงค์  วงศ์เกียรติขจร   เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรตี ำบลขยุ เกียรติณรงค์  วงศ์เกียรติขจร    

5 นำยเต็ม    ฤทธิ์ไธสง ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรีต ำบลขุย เต็ม   ฤทธิ์ไธสง  
 ผู้ใหญ่บ้าน    

1 นำยเข็มเพ็ชร   สนุ่นไพบูลย์ ผู้ใหญ่บ้ำน  หมู่ที่ 3 เข็มเพ็ชร   สนุ่นไพบูลย์  
2 นำยเอนก   เพียรอยู่ ผู้ใหญ่บ้ำน  หมู่ที่ 4 เอนก   เพียรอยู่  
3 นำงประทิน   ทองทำบ ผู้ใหญ่บ้ำน  หมู่ที่ 5 ประทิน   ทองทำบ  
4 นำงนกกะหริ่ง  ปำนเกิด ก ำนันต ำบลขุย หมู่ที่ 6 นกกะหริ่ง  ปำนเกิด  
5 นำยสมยศ   แหงไธสง ผู้ใหญ่บ้ำน  หมู่ที่ 7 สมยศ   แหงไธสง  
 ผู้เข้าร่วมประชุม    

1 นำงสุนันทำ   เทนไธสง รองปลัดเทศบำลต ำบลขุย สุนันทำ   เทนไธสง  
2 นำงจิตฐิมำ   หยั่งบุญ ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง จิตฐิมำ   หยั่งบุญ  
3 นำยวิษณุกร   ทัดกลำง ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง วิษณุกร   ทัดกลำง  



๒ 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
4 นำงนุชรี   วุฒิพุทธศำสตร์ หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล นุชรี   วุฒิพุทธศำสตร์  
5 นำงสุปรียำ   มูลจันทร์ นักวิชำกำรเงินและบัญชี สุปรียำ   มูลจันทร์  
6 นำงสำวนิตยำ   บุญผูก นักจัดกำรงำนทั่วไป นิตยำ   บุญผูก  
7 นำงสำวนิภำพร   เทนไธสง นักวิชำกำรคลัง นิภำพร   เทนไธสง  
8 นำงสำวคัทลิยำ  กัณหำ นักวิชำกำรศึกษำ คัทลิยำ  กัณหำ  
9 นำงสำวสุดำวดี   ปีตะเสน นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน สุดำวดี   ปีตะเสน  

10 นำยยศพล   ทิพย์เนตร นักพัฒนำชุมชน ยศพล   ทิพย์เนตร  
11 นำยอุทัย   ชอบกำรไร่ เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ อุทัย   ชอบกำรไร่  
12 นำงสำวอริษำ   อำสสุวรรณ เจ้ำพนักงำนธุรกำร อริษำ   อำสสุวรรณ  
13 นำงสำวอัญชลี   ทองไทย พนักงำนจ้ำงทั่วไป อัญชลี   ทองไทย  

 
เริ่มประชุมเวลา  10.00  น. ผู้มำประชุม จ ำนวน  11 คน  

ผู้เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน  23 คน 
    ผู้ไม่มำประชุม จ ำนวน  -  คน 

นางเสาวภา  ประภาสโนบล เรียนท่ำนประธำนสภำฯ  คณะผู้บริหำร  สมำชิกสภำเทศบำล และ 
เลขานุการสภาฯ ผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน  วันนี เป็นกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลขุย        

สมัยประชุมสมัยสำมัญ สมัยที่ 2 ประจ ำปี พ.ศ. 2562  เวลำ 10.00 น.    
ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบลขุย บัดนี  ถึงเวลำประชุมแล้ว ขอเชิญสมำชิก
สภำเทศบำลเข้ำประจ ำที่ และขอเชิญท่ำนประธำนสภำจุดธูปเทียนบูชำ 
พระรัตนตรัย และด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุมต่อไป 
ขอเรียนเชิญค่ะ  

ประธานสภาฯ ครับวันนี เป็นกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลขุย  สมัยประชุมสมัยสำมัญ  
สมัยที่ 2 ประจ ำปี พ.ศ. 2562  ครับ ผมขอเปิดประชุมและด ำเนินกำรประชุม
ตำมระเบียบวำระกำรประชุม  ดังต่อไปนี  

 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ   - ไม่มี – 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานสภาฯ  ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลขุย สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 1 

ประจ ำป ีพ.ศ. 2562 เมื่อวันพุธที่  27  เดือน กุมภำพันธ์  พ.ศ. 2562 
ขอให้สมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำนได้ช่วยกันตรวจดูรำยงำนกำรประชุมที่อยู่
ท้ำยวำระกำรประชุมนี  ไม่ทรำบมีถ้อยค ำใดจะต้องแก้ไขเพ่ิมเติมประกำรใด
หรือไม่ขอเชิญครับ......หำกไม่มีสมำชิกท่ำนใดขอแก้ไขเพ่ิมเติมผมขอมติที่
ประชุมแห่งสภำนี ว่ำจะรับรองรำยงำนกำรประชุมนี หรือไม่ 

/มติที่ประชุม รับรอง... 



๓ 

 

มติที่ประชุม   รับรอง 

ประธานสภาฯ   ก่อนที่สภำเทศบำลต ำบลขุยจะพิจำรณำวำระต่อไป ผมขอพักกำรประชุมสภำฯ 
15 นำทีครับ 

 
ระเบียบวาระท่ี 3  กระทู้ถาม 
ประธานสภาฯ   ครับไม่ทรำบท่ำนสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดมีเรื่องจะสอบถำมหรือไม่ ถ้ำไม่มีผมขอ 
    เข้ำระเบียบวำระต่อไปครับ 
ที่ประชุม   - ไม่มี – 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
ประธานสภาฯ   ครับในวำระนี ไม่ทรำบท่ำนสมำชิกสภำท่ำนใด มีเรื่องใดท่ีจะเสนอเพ่ิมเติม 
    หรือไม่เรียนเชิญครับ 
ที่ประชุม   - ไม่มี – 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

ประธานสภาฯ   5.1  การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
    (ครั้งที่ 3) 

ขอเชิญทำงคณะผู้บริหำรชี แจงรำยละเอียดด้วยครับ 
นายสมพงษ์  นกแก้ว  ระเบียบ  กฎหมำย  เกี่ยวกับกำรจ่ำยขำดเงินสะสม 

นายกเทศมนตรีต าบลขุย  1.  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครอง 
  ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543  ข้อ 36 

วรรคสอง กำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ เงินกู้ เงินจ่ำยขำดเงินสะสม หรือ 
เงินอุดหนุนจำกกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงำนอื่นใด ที่มีลักษณะให้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำรตำมที่ระบุไว้เป็นกำรเฉพำะโดยไม่มี 
เงื่อนไข ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจำรณำด ำเนินกำรตำมท่ีระบุไว้ 
โดยไม่ต้องตรำเป็นงบประมำณรำยจ่ำย ตำมระเบียบนี  ส ำหรับแบบและ 
วิธีกำรจ่ำยเงิน หรือก่อหนี ผูกพันให้เป็นไปตำมที่กรมกำรปกครองก ำหนด 
2. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน   
กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงินขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
ข้อ 43 ให้ยกเลิกควำมในข้อ 89 ของระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำร 
รับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงินของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ 
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บ
รักษำเงิน และกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2548 

 
/ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น... 



๔ 

 

ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำจใช้จ่ำยเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติ
จำกสภำท้องถิ่นภำยใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี  

(1) ให้กระท ำได้เฉพำะกิจกำรซึ่งอยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้ำนกำรบริกำรชุมชนและสังคม
หรือกิจกำรที่เป็นกำรเพิ่มพูนรำยได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือกิจกำรที่จัดท ำเพ่ือบ ำบัดควำมเดือดร้อนของ
ประชำชน  ทั งนี   ต้องเป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจกำรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละประเภทตำมระเบียบแล้ว 

(3) ให้กันเงินสะสมส ำรองจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกรไม่น้อยกว่ำ 
สำมเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีนั น เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนและกรณีที่มีสำ
ธำรณภัยเกิดขึ น 

(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ำยขำดเงินสะสมแล้ว  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องด ำเนินกำรก่อหนี ผูกพันให้เสร็จสิ นภำยในระยะเวลำ
ไม่ เกินหนึ่ งปีถัด ไป หำกไม่ด ำเนินกำรภำยในระยะเวลำที่
ก ำหนดให้กำรใช้จ่ำยเงินสะสมนั นเป็นอันพับไป 

ทั งนี  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ำยเงินสะสม โดยค ำนึงถึง
ฐำนะกำรเงินกำรคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภำพ
ในระยะยำว 

หลักการและเหตุผล 
ด้วยขณะนี เทศบำลต ำบลขุย  มีควำมจ ำเป็นที่จะต้องขออนุมัติให้จ่ำยขำดเงินสะสม เพ่ือบรรเทำควำม

เดือดร้อนของประชำชน เนื่องจำกประชำชนส่วนใหญ่ประกอบอำชีพทำงกำรเกษตร ฉะนั นกำรขนส่งหรือกำรไป
ประกอบอำชีพจะต้องอำศัยถนนเป็นหลักในกำรเดินทำงและน ำสินค้ำทำงกำรเกษตรไปส่งยังตลำดภำยในพื นที่
และภำยนอกพื นที่ ซึ่งในช่วงฤดูฝนที่ผ่ำนมำได้มีฝนตกหนักท ำให้น  ำไหลหลำกเข้ำกัดเซำะถนนและเข้ำท่วมพื นที่
กำรเกษตร เส้นทำงที่ใช้ในกำรขนส่งหรือกำรไปประกอบอำชีพได้รับควำมเสียหำย ประชำชนได้รับควำมเดือดร้อน 
จึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนเป็นกำรเร่งด่วน พร้อมทั ง
เพ่ือเตรียมพร้อมรองรับน  ำฝนที่ไหลลงสู่แหล่งน  ำในช่วงฤดูฝนที่จะถึงนี ให้มีปริมำณมำกยิ่งขึ น เพ่ือรองรับปัญหำ
แหล่งน  ำที่ใช้ในกำรอุปกโภค บริโภคไม่เพียงพอในอนำคต และเทศบำลต ำบลขุยสำมำรถที่จะกระท ำได้ตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 

ยอดเงินสะสมทั งสิ น    5,631,167.16  บำท 
  ยอดเงินสะสมที่สำมำรถน ำไปใช้จ่ำยได้     471,194.99  บำท 
 
 
 
 

/ถนนดิน – ดินเสริมหินคลุก... 



๕ 

 

ถนนดิน – ดินเสริมหินคลุก 

1. โครงกำรบ ำรุงรักษำ ซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อคสล.ซอยหนองเต็ง – ทำงสปก. หมู่ที่  6 บ้ำนขุย 
ต ำบลขุย อ ำเภอล ำทะเมนชัย จังหวัดนครรำชสีมำ (บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี พ .ศ. 2561 – 
2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั งที่ 4) หน้ำ 4) 

 ปริมำณงำน 
ปรับเกลี่ยล้มกองหินคลุกผิวจรำจร กว้ำง 2.50 ม. ยำว 790 ม. หนำเฉลี่ย 0.10 ม. 
ปริมำตร 197.50 ลบ.ม. 
จัดซื อหินคลุกผิวจรำจร กว้ำง 2.50 ม. ยำว 790 ม. หนำเฉลี่ย 0.10 ม. 
ปริมำตร 197.50 ลบ.ม. 

งบประมาณ  88,731.14  บาท 

รวมทั้งสิ้น  1  โครงการ  รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  88,731.14  บาท 
แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
งบด าเนินงาน 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 

โครงกำรทั ง 1 โครงกำร เป็นโครงกำรที่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ของ 
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นโครงกำรที่ประชำชนได้รับประโยชน์โดยตรง 
    เป็นโครงกำรที่แก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน เป็นโครงกำรที่อยู่ใน 
    แผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นโครงกำรที่มีควำมจ ำเป็น 
    เร่งด่วนในกำรบ ำบัดควำมเดือดร้อนของประชำชนในพื นที่ครับ 

ประธานสภาฯ   ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลขุย ท่ำนใดจะสอบรำยละเอียดกำรจ่ำยขำด 
เงินสะสม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (ครั งที่ 3) เพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 
เชิญครับ…. ถ้ำไม่มีผมขอมติที่ประชุมท่ำนใดเห็นชอบให้จ่ำยขำดเงินสะสม 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (ครั งที่ 3) จ ำนวน  1  โครงกำร 
รวมเปน็เงินงบประมำณทั งสิ น  88,731.14  บำท 

มติที่ประชุม   เห็นชอบให้จ่ำยขำดเงินสะสม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (ครั งที่ 3) 
จ ำนวน  1  โครงกำร  รวมเป็นเงินงบประมำณทั งสิ น  88,731.14  บำท 

    เห็นชอบ  10 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
    งดออกเสียง -  เสียง 

ประธานสภาฯ ก่อนที่สภำเทศบำลต ำบลขุยจะพิจำรณำวำระต่อไป ผมขอพักกำรประชุมสภำฯ 
เพ่ือรับประทำนอำหำรกลำงวัน และจะเริ่มประชุมสภำฯ ในเวลำ 13.00 น. 
ครับ 

 

 

/ประธำนสภำฯ 5.2 กำรโอนงบประมำณ... 

 



๖ 

 

ประธานสภาฯ   5.2  การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
    (ครั้งที่ 7) หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

      1.  ครุภัณฑ์ส านักงาน (1.  เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
(แบบติดผนัง) ขนาด 18,000 บีทียู) เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศส าหรับ
ติดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลขุย 
แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

2.  ครุภัณฑ์ส านักงาน (2.  เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
(แบบติดผนัง) ขนาด 24,000 บีทียู) เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศส าหรับ
ติดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลขุย 
แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

3. เครื่องสูบน้ าแบบซัมเมอร์ส ขนาด 1.5 แรงม้า 
แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา 

4. เครื่องสูบน้ าแบบซัมเมอร์ส ขนาด 2 แรงม้า 
แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา 
ขอเชิญทำงคณะผู้บริหำรชี แจงรำยละเอียดด้วยครับ 

นายสมพงษ์  นกแก้ว  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครอง 
นายกเทศมนตรีต าบลขุย  ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4  

ข้อ 26 กำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยต่ำงๆ ให้เป็นอ ำนำจอนุมัติของ    
คณะผู้บริหำรท้องถิ่น และ ข้อ 27 กำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยในหมวด 
ค่ำครุภัณฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ที่ท ำให้ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพเปลี่ยน  
หรือโอนไปตั งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ให้เป็นอ ำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น 
ซึ่งคณะผู้บริหำรขอเสนอให้โอนเงินงบประมำณ เนื่องจำกงบประมำณไม่ 
เพียงพอในกำรใช้จ่ำยและโอนเงินงบประมำณไปตั งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ 
เนื่องจำกไม่ได้ตั งงบประมำณรำยจ่ำยไว้ โดยเนื่องจำกทำงกองกำรศึกษำได้แจ้ง
ขอควำมอนุเครำะห์ติดตั งเครื่องปรับอำกำศ แบบแยกส่วน (แบบติดผนัง) 
ส ำหรับติดตั งในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลขุย ซึ่งกำรมีสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกที่ด ีมีคุณภำพจะท ำให้กำรเรียนกำรสอนในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมี
ประสิทธิภำพมำกขึ น ดังนั น กำรติดตั งเครื่องปรับอำกำศก็เป็นสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกให้กับนักเรียนอีกรูปแบบหนึ่งเพ่ือสร้ำงบรรยำกำศกำรเรียนรู้ที่ดีท ำให้
กำรเรียนรู้ของนักเรียนมีประสิทธิภำพยิ่งขึ น ทำงคณะผู้บริหำรจึงขอเสนอให้
โอนเงินงบประมำณไปตั งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่เนื่องจำกไม่ได้ตั งงบประมำณ
รำยจ่ำยไว้ และทำงกองช่ำงเทศบำลต ำบลขุย ได้เสนอขอให้โอนงบประมำณ
รำยจ่ำยเพิ่มเติมเพ่ือใช้ในกำรจัดซื อครุภัณฑ์กำรเกษตร เครื่องสูบน  ำแบบ
ซัมเมอร์ส ขนำด 1.5 แรงม้ำ และขนำด 2 แรงม้ำ เพ่ือใช้ในกำรผลิต 
น  ำประปำ ซึ่งเครื่องสูบน  ำดังกล่ำวมีอำยุกำรใช้งำนที่จ ำกัดและหำกเกิดกำร
ช ำรุดเสียหำยจะท ำให้กำรผลิตน  ำประปำไม่ได้ตำมที่ต้องกำร จึงขอโอน
งบประมำณเพ่ือจัดซื อครุภัณฑ์ดังกล่ำวเพ่ือส ำรองในกรณีฉุกเฉิน คณะผู้บริหำร
เทศบำลต ำบลขุย จึงขอโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ       
พ.ศ. 2562 (ครั งที่ 7)  รำยละเอียดดังนี ครับ 

/1. ครุภัณฑ์ส ำนักงำน... 



๗ 

 

1.  ครุภัณฑ์ส านักงาน (1.  เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน        
(แบบติดผนัง) ขนาด 18,000 บีทียู) เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศส าหรับ
ติดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลขุย ขนาด 18,000 บีทีย ูจ านวน  
1 เครื่องๆละ 21,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 21,000 บาท 
1.  กองการศึกษา 
โอนลด (ส านักปลัด) 
แผนงำน  บริหำรงำนทั่วไป 
งำน  บริหำรทั่วไป 
งบด ำเนินงำน 
หมวด  ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
ประเภท  รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
หมวดอ่ืนๆ ( (4) โครงกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรเลือกตั ง) 
ตั งไว้  350,000 บำท  งบประมำณคงเหลือก่อนโอน  336,333 บำท   
โอนลด  21,000 บำท  งบประมำณคงเหลือหลังโอน  315,333 บำท 
โอนเพิ่ม (กองการศึกษา) 
แผนงำน  กำรศึกษำ 
งำน  ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ 
งบลงทุน 
หมวด  ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
ประเภท  ครุภัณฑ์ส ำนักงำน (1.  เครื่องปรับอำกำศ แบบแยกส่วน        
(แบบติดผนัง) ขนำด 18,000 บีทียู) 

    คุณลักษณะพื้นฐาน 
1. ขนำดที่ก ำหนดเป็นขนำดไม่ต่ ำกว่ำ... บีทียู 
2. รำคำที่ก ำหนดเป็นรำคำที่ร่วมค่ำติดตั ง 
3. เครื่องปรับอำกำศท่ีมีควำมสำมำรถในกำรท ำควำมเย็นขนำดไม่เกิน 

40,000 บีทียู ต้องได้รับกำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 
และฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 

4. ต้องเป็นเครื่องปรับอำกำศที่ประกอบส ำเร็จรูปทั งชุด ทั งหน่วยส่งควำม
เย็นและหน่วยระบำยควำมร้อนจำกโรงงำนเดียวกัน 

5. มีควำมหน่วงเวลำกำรท ำงำนของคอมเพรสเซอร์ 
6. กำรจัดซื อเครื่องปรับอำกำศขนำดอื่นๆ (นอกจำกข้อ 3) 

นอกเหนือจำกกำรพิจำรณำด้ำนรำคำแล้ว เพื่อเป็นกำรประหยัด
พลังงำนควรพิจำรณำจัดซื อเครื่องปรับอำกำศท่ีมีค่ำประสิทธิภำพ
พลังงำนตำมฤดูกำล (SEER) สูงกว่ำ 

7. กำรติดตั งเครื่องปรับอำกำศ 
(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี  สวิตช์ 1 ตัว          

ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยำว 4 เมตร สำยไฟยำวไม่เกิน    
15 เมตร 

 
/ตั งไว้ 0 บำท งบประมำณ... 



๘ 

 

ตั งไว้  0 บำท  งบประมำณคงเหลือก่อนโอน  0 บำท   
โอนเพิ่ม  21,000 บำท  งบประมำณคงเหลือหลังโอน  21,000 บำท 

2.  ครุภัณฑ์ส านักงาน (2.  เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน        
(แบบติดผนัง) ขนาด 24,000 บีทียู) เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศส าหรับ
ติดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลขุย ขนาด 24,000 บีทีย ูจ านวน  
3 เครื่องๆละ 28,000 บาท งบประมาณทั้งสิ้น 84,000 บาท 
2.  กองการศึกษา 
โอนลด (ส านักปลัด) 
แผนงำน  บริหำรงำนทั่วไป 
งำน  บริหำรทั่วไป 
งบด ำเนินงำน 
หมวด  ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
ประเภท  รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำย
หมวดอ่ืนๆ ( (4) โครงกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรเลือกตั ง) 
ตั งไว้  350,000 บำท  งบประมำณคงเหลือก่อนโอน  315,333 บำท   
โอนลด  84,000 บำท  งบประมำณคงเหลือหลังโอน  231,333 บำท 
โอนเพิ่ม (กองการศึกษา) 
แผนงำน  กำรศึกษำ 
งำน  ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ 
งบลงทุน 
หมวด  ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
ประเภท  ครุภัณฑ์ส ำนักงำน (2.  เครื่องปรับอำกำศ แบบแยกส่วน         
(แบบติดผนัง) ขนำด 24,000 บีทียู) 

    คุณลักษณะพื้นฐาน 
1. ขนำดที่ก ำหนดเป็นขนำดไม่ต่ ำกว่ำ... บีทียู 
2. รำคำที่ก ำหนดเป็นรำคำที่ร่วมค่ำติดตั ง 
3. เครื่องปรับอำกำศท่ีมีควำมสำมำรถในกำรท ำควำมเย็นขนำดไม่เกิน 

40,000 บีทียู ต้องได้รับกำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 
และฉลำกประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 

4. ต้องเป็นเครื่องปรับอำกำศที่ประกอบส ำเร็จรูปทั งชุด ทั งหน่วยส่งควำม
เย็นและหน่วยระบำยควำมร้อนจำกโรงงำนเดียวกัน 

5. มีควำมหน่วงเวลำกำรท ำงำนของคอมเพรสเซอร์ 
6. กำรจัดซื อเครื่องปรับอำกำศขนำดอื่นๆ (นอกจำกข้อ 3) 

นอกเหนือจำกกำรพิจำรณำด้ำนรำคำแล้ว เพื่อเป็นกำรประหยัด
พลังงำนควรพิจำรณำจัดซื อเครื่องปรับอำกำศท่ีมีค่ำประสิทธิภำพ
พลังงำนตำมฤดูกำล (SEER) สูงกว่ำ 

7. กำรติดตั งเครื่องปรับอำกำศ 
 

/(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วย... 



๙ 

 

(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี  สวิตช์ 1 ตัว          
ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยำว 4 เมตร สำยไฟยำวไม่เกิน    
15 เมตร 

ตั งไว้  0 บำท  งบประมำณคงเหลือก่อนโอน  0 บำท   
โอนเพิ่ม  84,000 บำท  งบประมำณคงเหลือหลังโอน  84,000 บำท 

3.  ครุภัณฑ์การเกษตร ( (1) เครื่องสูบน้ าแบบซัมเมอร์ส      
ขนาด 1.5 แรงม้า) โอนงบประมาณเพิ่มจ านวนทั้งสิ้น  52,000 บาท    
3.  กองช่าง 
โอนลด (กองช่าง) 
แผนงำน  เคหะและชุมชน 
งำน  บริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
งบด ำเนินงำน 
หมวด  ค่ำสำธำรณูปโภค 
ประเภท  ค่ำไฟฟ้ำ 
ตั งไว้  250,000 บำท  งบประมำณคงเหลือก่อนโอน  248,797.97 บำท   
โอนลด  52,000  บำท  งบประมำณคงเหลือหลังโอน  196,797.97 บำท 
โอนเพิ่ม (กองช่าง) 
แผนงำน  กำรพำณิชย์ 
งำน  กิจกำรประปำ 
งบลงทุน 
หมวด  ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
ประเภท  ครุภัณฑ์กำรเกษตร ( (1) เครื่องสูบน  ำแบบซัมเมอร์ส ขนำด 1.5 
แรงม้ำ) 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
     1.  เครื่องสูบน  ำแบบซัมเมอร์ส ขนำด 1.5 แรงม้ำ ขนำด 220 V      
พร้อมอุปกรณ์ 
ตั งไว้  30,000 บำท  งบประมำณคงเหลือก่อนโอน  2,000 บำท   
โอนเพิ่ม  52,000 บำท  งบประมำณคงเหลือหลังโอน  54,000 บำท 

4.  ครุภัณฑ์การเกษตร ( (2) เครื่องสูบน้ าแบบซัมเมอร์ส      
ขนาด 2 แรงม้า) โอนงบประมาณเพิ่มจ านวนทั้งสิ้น  32,000 บาท    
4.  กองช่าง 
โอนลด (กองช่าง) 
แผนงำน  เคหะและชุมชน 
งำน  บริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
งบด ำเนินงำน 
หมวด  ค่ำสำธำรณูปโภค 
ประเภท  ค่ำไฟฟ้ำ 

 
/ตั งไว้ 250,000 บำท... 



๑๐ 

 

ตั งไว้  250,000  บำท  งบประมำณคงเหลือก่อนโอน  196,797.97 บำท   
โอนลด  32,000  บำท  งบประมำณคงเหลือหลังโอน  164,797.97 บำท 
โอนเพิ่ม (กองช่าง) 
แผนงำน  กำรพำณิชย์ 
งำน  กิจกำรประปำ 
งบลงทุน 
หมวด  ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
ประเภท  ครุภัณฑ์กำรเกษตร ( (2) เครื่องสูบน  ำแบบซัมเมอร์ส ขนำด 2 
แรงม้ำ) 
คุณลักษณะพื้นฐาน 

1. เครื่องสูบน  ำแบบซัมเมอร์ส ขนำด 2 แรงม้ำ ขนำด 220 V 
พร้อมอุปกรณ์ 
ตั งไว้  50,000 บำท  งบประมำณคงเหลือก่อนโอน  4,000 บำท   
โอนเพิ่ม  32,000 บำท  งบประมำณคงเหลือหลังโอน  36,000 บำท 

ประธานสภาฯ   ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลขุย ท่ำนใดจะสอบถำมรำยละเอียดกำรโอนเงิน 
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (ครั งที่ 7) เพิ่มเติม 
หรือไม่ครับ เชิญครับ…. ถ้ำไม่มีผมขอมติที่ประชุมท่ำนใดเห็นชอบกำรโอนเงิน 
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (ครั งที่ 7) เห็นชอบ 
โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบกำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
    (ครั งที ่7) หมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
    เห็นชอบ  10 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
    งดออกเสียง – เสียง 

ประธานสภาฯ ก่อนที่สภำเทศบำลต ำบลขุยจะพิจำรณำในวำระต่อไป กระผมขอพัก 
กำรประชุมสภำฯ เป็นเวลำ 15 นำทีครับ 

ประธานสภาฯ   5.3  พิจารณาให้ความเห็นชอบการจ่ายเงินเพื่อการลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ขอเชิญทำงคณะผู้บริหำรชี แจงรำยละเอียดด้วยครับ 

นายสมพงษ์  นกแก้ว  ตำมท่ีสภำเทศบำลต ำบลขุยได้ให้ควำมเห็นชอบกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำย 
นายกเทศมนตรีต าบลขุย  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (ครั งที่ 7) หมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและ 

สิ่งก่อสร้ำง ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข้อ 26 กำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยต่ำงๆ ให้เป็น 
อ ำนำจอนุมัติของคณะผู้บริหำรท้องถิ่น และ ข้อ 27 กำรโอนเงินงบประมำณ 
รำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ที่ท ำให้ลักษณะ ปริมำณ 
คุณภำพเปลี่ยน หรือโอนไปตั งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ให้เป็นอ ำนำจอนุมัติของ 
สภำท้องถิ่นแล้วนั น ทำงคณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลขุย จึงขอให้สภำเทศบำล 

/ต ำบลขุยให้ควำมเห็นชอบ... 



๑๑ 

 

ต ำบลขุยให้ควำมเห็นชอบกำรจ่ำยเงินเพื่อกำรลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้ำง ตำมรำยกำรโอนงบประมำณดังกล่ำว เพื่อด ำเนินกำรขอควำม 
เห็นชอบจำกผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอนุมัติให้เบิกจ่ำยเงินเพ่ือกำรลงทุนต่อไป 
โดยอำศัยอ ำนำจตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มำตรำ 67 ทวิ กำรจ่ำยเงินตำมมำตรำ 67 (8) 
และกำรจ่ำยเงินเพ่ือกำรลงทุน เทศบำลจะกระท ำได้เมื่อได้รับควำมเห็นชอบ 
จำกสภำเทศบำลและผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอนุมัติแล้วครับ 

ประธานสภาฯ   ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลขุย ท่ำนใดจะสอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติม 
หรือไม่ครับ เชิญครับ…. ถ้ำไม่มีผมขอมติที่ประชุมท่ำนใดเห็นชอบกำรจ่ำยเงิน 
เพ่ือกำรลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง รำยกำรโอนงบประมำณ 
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (ครั งที่ 7) เห็นชอบโปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบกำรจ่ำยเงินเพ่ือกำรลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
    เห็นชอบ  10 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
    งดออกเสียง – เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ   ในวำระอ่ืนๆ นี สมำชิกท่ำนใด มีเรื่องใดที่จะเสนอหรือแสดงควำมคิดเห็น 
    เพ่ิมเติมหรือไม่เรียนเชิญครับ 
นายสมพงษ์  นกแก้ว  ทำงเทศบำลต ำบลขุยมีเรื่องที่จะแจ้งและประชำสัมพันธ์ให้ผู้เข้ำร่วมประชุม 
นายกเทศมนตรีต าบลขุย  ทุกท่ำนทรำบ ดังนี ครับ 

1. แจ้งกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำงระบบกำรระบำยน  ำ บ่อพัก วำงท่อ 
ระบำยน  ำ รำงระบำยน  ำ หมู่ที่ 4 บ้ำนหนองสะแก ขณะนี รอผู้รับจ้ำงมำลงนำม
ในสัญญำครับ 

2. โครงกำรบ ำรุงรักษำ ซ่อมแซม ปรับปรุงถนนดิน ถนนดินเสริม 
หินคลุกภำยในเขตเทศบำลต ำบลขุย ขณะนี รอผู้รับจ้ำงเข้ำด ำเนินงำนในพื นที่
ครับ 

3. กำรซ่อมแซมโคมไฟส่องสว่ำงที่ไม่สำมำรถใช้งำนได้ ขณะนี ทำง 
เทศบำลต ำบลขุยได้ประสำนไปยังเทศบำลต ำบลหนองบัววงขอควำม
อนุเครำะห์รถกระเช้ำพร้อมเจ้ำหน้ำที่เข้ำมำด ำเนินกำรตรวจสอบและแก้ไขให้
สำมำรถใช้งำนได้ ขณะนี ด ำเนินกำรแล้วทุกหมู่บ้ำนครับ 

4. กำรด ำเนินโครงกำรถนนเฉลิมพระเกียรติต้องด ำเนินกำรภำยใน 
วันที่ 28 กรกฎำคม 2562 นี ครับ 

ที่ประชุม   รับทรำบ 
ประธานสภาฯ   มีท่ำนใดจะสอบถำมหรือเสนอแนะเรื่องใดเพ่ิมเติมหรือไม่เรียนเชิญครับ 
นางนกกะหริ่ง   ปานเกิด  ดิฉันมีเรื่องที่จะแจ้งให้ทำงเทศบำลต ำบลขุยทรำบถึงโครงกำรขุดลอกหนอง 
ก านันต าบลขุย   กรดละเลิง หมู่ที่ 6 บ้ำนขุย นั น กำรด ำเนินกำรขุดลอกหนองไม่ใช่กำรขุดขน 
    แต่เป็นกำรขุดและทิ งดินบริเวณขอบหนอง จึงท ำให้หนองมีพื นที่แคบลงค่ะ 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญผู้บริหำรชี แจงครับ 

/นำยสมพงษ์  นกแก้ว ทำงเทศบำลต ำบลขุย... 



๑๒ 

 

นายสมพงษ์  นกแก้ว  ทำงเทศบำลต ำบลขุยขอชี แจงว่ำ ทำงเทศบำลต ำบลขุยนั นไม่เห็นแบบแปลน 
นายกเทศมนตรีต าบลขุย  ของกำรขุดลอกจึงไม่รู้รำยละเอียดโครงกำรว่ำมีกำรด ำเนินกำรอย่ำงไรบ้ำง 
    เพรำะเป็นงบประมำณกำรขุดลอกของหน่วยงำนอ่ืนที่รับผิดชอบครับ 
ที่ประชุม   รับทรำบ 
ประธานสภาฯ   สมำชิกท่ำนอื่น มีข้อเสนอแนะอีกหรือไม่ถ้ำไม่มีอะไรแล้ว ส ำหรับกำรประชุม 
    ในครั งนี  ผมขอขอบคุณสมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำน ท่ำนนำยกเทศมนตรี  
    คณะผู้บริหำร หัวหน้ำส่วนรำชกำร และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน ที่ท ำให้กำร 
    ประชุมในวันนี ให้ส ำเร็จลุล่วงลงด้วยดี ผมขอปิดกำรประชุมครับ 
 

เลิกประชุมเวลา  15.30  น. 
 
                                                    (ลงชื่อ)    เสำวภำ   ประภำสโนบล       ผู้จดบันทึกกำรประชุม 
              (นำงเสำวภำ   ประภำสโนบล) 
              เลขำนุกำรสภำเทศบำลต ำบลขุย 
                                              ตรวจถูกต้องตำมมติสภำฯ 
 

(ลงชื่อ)     สันติ   เหล็กพิมำย       ประธำนตรวจรำยงำนกำรประชุม 
                 (นำยสันติ   เหล็กพิมำย) 
                    สมำชิกสภำเทศบำลเขต  2 
 

(ลงชื่อ)     โยธิน   ไชยสิทธิ ์         กรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
                    (นำยโยธิน   ไชยสิทธิ์) 

        สมำชิกสภำเทศบำลเขต  2 
 

(ลงชื่อ)     สังเวียน   จิตเงินมะดัน  กรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
                   (นำยสังเวียน   จิตเงินมะดัน) 

           สมำชิกสภำเทศบำลเขต 1 
 
                                                    รับรองรำยงำนกำรประชุมถูกต้อง 
 

(ลงชื่อ)     อ ำพล   กล้ำหำญ 
                                                           (นำยอ ำพล   กล้ำหำญ) 
                                                        ประธำนสภำเทศบำลต ำบลขุย 
 
                   ส าเนาถูกต้อง 
 
 (ลงชื่อ)       
              (นำงเสำวภำ   ประภำสโนบล) 
            เลขำนุกำรสภำเทศบำลต ำบลขุย 
       ตรวจถูกต้องตำมมติสภำ 


