
-ส ำเนำ- 

- 1 - 
 

รายงานการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  ประจ าปี พ.ศ.2563  ครั้งท่ี 3 
เมื่อวันท่ี 30 สิงหาคม  ๒๕63 เวลา 13.0๐ น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว 
 

ผู้มาประชุม 

1. นายด ารงค์  อุ่นศร    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว 
2. นายบรรจงกิจ  บุญโชติ   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว 
3. นายไพรัช  พยาบาล    เลขาสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว 
4. นายเดโช  ชิตรัตน์    สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 1 
5. นายเกรียงศักดิ์  สุขช่วง   สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 2 
6. นายสุนทร  คารมดี    สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 2 
7. นางสาวพิสมัย  สีใส    สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 3 
8. นางวิภู  พรหมรักษา    สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 3 
9. นายปรีชา  ทองอร่าม    สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 6 
10. นายสุชาติ  คงหอม    สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 6 
11. นายสมพงษ์  ปั้นคง    สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 8 
12. นายจ ารัส  สวัสดี     สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 9 
13. นางเสาวภา  รัตนบุรี    สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 10 
14. นายฤทธิ์  จิตรา    สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 10 
15. นางสาวปัณยาลักษณ์  หมื่นใจ   สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 11 
16. นางสาวละออง  แก้วเก้า   สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 11 
17. นายคัมภีร์  ชุมขุน    สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 12 
18. นายสุริยันต์  ยิ้มสุด    สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 12 

ผูไ้ม่มาประชุม 

1. นางจตุพร  จันทร์เทพ    สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 1 
2. นายสายัน  สุวรรณสังข์   สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 5 
3. นายเกรียงไกร  หนูนวล   สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 7 
4. นายสุธา  ทองแผน    สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 7 
5. นายวิรัตน์  บุญมา    สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 8 
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6. นายสมโชค  คงทอง    สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 9 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายเกษม  สังข์แก้ว    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว 
2. นายวิรัช  มะลิแก้ว    รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว 

 
เริ่มประชุมเวลา   :  เวลา  13.00 น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อม มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาวมาประชุมทั้งสิ้น 
17 คน ครบองค์ประชุม นายด ารงค์  อุ่นศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
เขาขาว จุด เทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย และด าเนินการตามระเบียบวาระการ
ประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๑ :  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายด ารงค์   อุ่นศร ประธานสภาฯ ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่มาโดยพร้อมเพรียงกัน  ผมขอเปิด
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว สมัยสามัญ   สมัยที่ 3  ประจ าปี 
พ.ศ.2563  ครั้งที่ 3  ในวันที่ 30  สิงหาคม  2563 ส าหรับเรื่องแจ้งที่ประชุม
ทราบไม่มีครับ ต่อไปเป็นวาระท่ี 2  

ระเบียบวาระท่ี 2  : เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2  ประจ าปี 
พ.ศ.2563  เมื่อวันที่ 22  สิงหาคม 2563 

นายด ารงค์   อุ่นศร ประธานสภาฯ ขอให้ทุกท่านได้ตรวจดูรายงานการประชุมซึ่งได้แจกให้ทุกท่านไป มี
ส่วนใดที่ต้องแก้ไขเพ่ิมเติมไหมครับ เมื่อไม่มีสรุปว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงาน
การประชุมนะครับ  

ระเบียบวาระท่ี 3  :  เรื่องพิจารณาอนุมัติเรื่องพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  งบลงทุน  หมวด
ค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงานจ านวน 2 รายการ 
3.1  ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน(รวมค่าติดตั้ง) งบประมาณ       
102,400 บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) 
แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 40,000 บีทียู จ านวน 2 เครื่อง ตามบัญชีราคา
มาตรฐานส านักงบประมาณ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

1) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า 40,000 บีทียู 
2) ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการท าความเย็นขนาดไม่เกิน

40,000  บีทียู ต้องได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และ
ฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5 
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4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่ง
ความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 

5) มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืนๆ (นอกจากข้อ3) นอกเหนือจาก

การพิจารณาด้านราคาแล้วเพ่ือเป็นการประหยัดพลังงาน ควร
พิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตาม
ฤดูกาล (SEER) สูงกว่า 

7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนประกอบด้วย สวิตช์ 1 ตัว           
ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวน 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 

   เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16  
กรกฎาคม  2556 และ หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27  
มิถุนายน  2559 

โดยโอนลดงบประมาณจากแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงาน
ทั่วไป  งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ รายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 
จ านวน 102,400 บาท 

โดยมีเหตุผลในการโอน เพ่ือทดแทนเครื่องปรับอากาศห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว ที่มีอายุการใช้งานนาน ไม่คุ้มค่าในการซ่อมแซม
บ ารุงรักษา 

นายด ารงค์   อุ่นศร ประธานสภาฯ รายละเอียดตามเอกสารที่อยู่ในมือสมาชิก ท่านใดมีอะไรสงสัย
สามารถซักถามได้ครับ มีไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติครับ สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติ
ให้โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามระเบียบวาระข้อ 3.1 โปรดยก
มือครับ 

มติที่ประชุม   อนุมัติ    16  เสียง 
    ไม่อนุมัติ    -  เสียง 
    งดออกเสียง   1 เสียง 

นายด ารงค์   อุ่นศร ประธานสภาฯ สรุปว่าที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติให้โอน
งบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ   

3.2  ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร ระบบเลเซอร์  งบประมาณ       10,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร ระบบเลเซอร์ จ านวน 1 เครื่อง เป็น

ครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ           
ค่าครุภัณฑ์ตามราคาท้องตลาด โดยมีลักษณะดังนี้ 

1) ใช้เทคโนโลยี : Monochrome Laser 
2) หน่วยความจ าไม่น้อยกว่า 16 MB 
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3) มี ห น้ า จ อ  : Small Businees Plain Paper Business Fax with 
Integrated Handset , Small Office/Home Office Laser Fax with 
Phone , Telephone Handset  

4) มีการป้อนกระดาษ ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
5) มีความเร็วในการพิมพ์ 20 ppm (แผ่น/นาท)ี 
6) มี ค ว า ม ล ะ เ อี ย ด ใ น ก า ร พิ ม พ์  6 0 0  x 600 dpi ,  HQ 1200               

(2,400 x 600 dpi)  
7) สามารถคัดลอกหลายส าเนา : สูงสุด 99 ส าเนา 
8) สามารถ ย่อ/ขยาย : 25% - 400% (1% increments) 
9) มีความละเอียดท าการส าเนา : สูงสุด 300 x 600 dpi 
10) มีความเร็วการส าเนา : 20/21 ส าเนา/นาที 
11) มี ฟั ง ก์ ชั่ น  N in 1 : Compress 2 or 4 pages onto a sheet            

(Mono only)  
12) ความเร็วโมเด็ม : 33.6 Kbps Supper G3 
13) ความเร็วการส่ง : ประมาณ 2.5 วินาที 
14) มีระบบ Fax/Tel Switch จดจ าหมายเลขแฟกซ์และโทรศัพท์ที่ รับ

อัตโนมัติ 
15) มีระบบโทรด่วน 
16) สามารถโทรกลุ่มได้ 
17) สายมารถกระจายส่งอัตโนมัติได้ 
18) มีระบบ Auto Reduction : ย่อขนาดเอกสารที่ได้รับทางแฟกซ์ให้อยู่ใน

หน้าเดียวของกระดาษแบบ A4 
19) มีระบบ ECM (ระบบตรวจสอบและแก้ไขข้อความผิดพลาด) 
20) มีรับเอกสารในหน่วยความจ า 
21) มีระบบท างานซ้อน เช่น (สแกนเอกสารแฟกซ์เข้าตัวเครื่องในขณะที่ก าลัง

รับแฟกซ์พร้อมกัน รองรับแบบขาวด า) 
22) มีปุ่มเลื่อนต าแหน่ง 
23) มี ID ผู้โทร 
24) สามารถก าหนดสายเรียกเข้า 
25) มี Technology : Monochrome Laser 
26) มี Memory ไม่น้อยกว่า 16 MB 

   เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16  
กรกฎาคม  2556 และ หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27  
มิถุนายน  2559 

โดยโอนลดงบประมาณจากแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงาน
ทั่วไป  งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                
จ านวน 10,000 บาท 
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โดยมีเหตุผลในการโอน เพ่ือทดแทนเครื่องโทรสารที่มีอยู่เดิมซึ่งช ารุดไม่
สามารถใช้งานได้ และมีอายุการใช้งานนาน ไม่คุ้มค่าในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา 

นายด ารงค์   อุ่นศร ประธานสภาฯ ส าหรับระเบียบวาระที่ 3.2 โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหมค่่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร ระบบเลเซอร ์รายละเอียดตามเอกสาร ท่านใดประสงค์
จะอภิปรายซักถามบ้างครับ มีไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติครับ สมาชิกสภาท่านใด
อนุมัติให้โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามระเบียบวาระข้อ 3.2 
โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม   อนุมัติ    16  เสียง 
    ไม่อนุมัติ    -  เสียง 
    งดออกเสียง   1 เสียง 

นายด ารงค์   อุ่นศร ประธานสภาฯ สรุปว่าที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติให้โอน
งบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร ระบบเลเซอร์ 

ระเบียบวาระท่ี 4  :  เรื่องพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน 
บริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงห้อง
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว  งบประมาณ 186,000 บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว    
โดยท าการปรับปรุงเวที ปรับปรุงซ่อมแซมผนัง ปรับปรุงฝ้าเพดาน ปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้า งานสี และปรับปรุงระบบเครื่องเสียง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (รายละเอียด
ตามแบบอบต.เขาขาวก าหนด)  

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่  249      
ล าดับที่ 5 

โดยโอนลดงบประมาณจากแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหาร      
งานทั่วไป  งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ รายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ ง 
จ านวน 186,000 บาท 

นายด ารงค์   อุ่นศร ประธานสภาฯ ส าหรับระเบียบวาระที่ 4 โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภา ตามรายละเอียดแบบแปลนและเอกสาร
ประมาณราคาที่ได้ส่งให้ท่านสมาชิก ท่านใดประสงค์จะอภิปรายซักถามบ้างครับ    
มีไหมครับ เชิญท่านสมาชิกหมู่ท่ี 12 ครับ 

นายสุริยันต์  ยิ้มสุด สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร     
ท่านสมาชิก ผมนายสุริยันต์    ยิ้มสุด  สมาชิกสภา อบต.เขาขาวหมู่ที่ 12 เรื่อง
พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่โครงการปรับปรุงห้อง
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว จ านวน 186,000 บาท ท่าน
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ประธานที่เคารพ ท่านไปดูที่ใบ ปร.4  งบประมาณ 186,000 บาท ผมก็พยายาม
นั่งดูตัวเลข ตั้งแต่ใบ ปร.6 , ปร.4 และ ปร.5 ครับท่านประธาน ผมคูณยังไงมันก็ไม่
ลง 186,000 บาท ไม่ทราบตัวเลขว่ามันผิดถูกหรือมันอยู่ยังไงครับท่านประธาน 
ผมรวมมันก็ไม่ลง บวกซักกี่ครั้งมันก็ไม่ลง 186,000 บาท และมันมีค่าดอกเบื้อ
เงินกู้อยู่ผมก็ไม่เข้าใจ ส่วนภาษี 7 % ผมเข้าใจครับว่าผู้รับจ้างจะต้องจ่ายค่าภาษี  
7 % ในการคิดของนายช่าง ในส่วนของดอกเบี้ยเงินกู้นี้ไม่ทราบว่ามันมาจากไหน 
แต่ผมรวมยังไงมันก็ไม่ลงครับท่านประธาน และก็ฝากท่านประธาน เรื่องไมค์ ท่านดู
ที่ข้อ 6.2  เรื่องไมค์ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม ผมฝากท่านประธานไปยังผู้ว่าจ้างซึ่ง
คงจะเป็นผู้บริหารซึ่งลงนามเป็นผู้ว่าจ้าง เรื่องไมค์ท่านดูให้ดีนะครับ การนั่งการยืน
ไมค์จะต้องเหมาะสม ไมค์จะต้องได้ระดับ เพราะที่ผ่านๆมาผมเคยเห็นแล้วนะครับ
ไมค์ไม่ได้ระดับ เมื่อตั้งพูดแล้วก็ไม่ได้ยินเข้าไมโครโฟน ฉะนั้นขอฝากนะครับเรื่อง
ไมค์ เรื่องเครื่องควบคุมและจ่ายไฟไมโครโฟน 9,000 ชุด ชุดละ 9,000 บาท   
เป็นเงิน 9,000 บาท ท่านดูครับท่านดูท่านดูตามผมนะครับ ผมอยากทราบตัวเลข
ครับว่าตัวไหนมันถูก ตัวไหนมันผิด ตัวไหนมันแพง ท่านดูในปร.4ซิครับ ในปร.6 
คือใบปะหน้า ใบปร.5 มีแยกย่อยมานิดนึง ใบปร.4 แยกรายละเอียดทั้งหมด      
แต่ผมดูยังไงก็ไม่ลง 186,000 บาท มีส่วนต่างอยู่ถึงหมื่นเก้าพันกว่าบาทครับท่าน
ประธาน ขอให้ท่านประธานช่วยให้เจ้าหน้าที่ช่วยค านวณตัวเลขดูใหม่ครับ ขอบคุณ
ครับ 

นายด ารงค์   อุ่นศร ประธานสภาฯ ยังมีท่านอ่ืนไหมครับ ถ้าไม่มีผมเชิญผู้บริหารชี้แจงครับ 

นายเกษม  สังข์แก้ว   นายก อบต.เขาขาว  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ถ้าท่านดูในปร.4 
ข้อที่ 6.3 ผมคิดว่าเป็นหนึ่งชุดครับ ไม่น่าจะเป็นเก้าพันชุด เพราะรวมแล้วก็เป็น 
เก้าพันบาท อันนี้เป็นความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ ส่วนเรื่องในปร.5 หน้าแรก ที่มี
ภาษีมูลค่าเพ่ิมด้วยที่ยอดรวม 186,756.41 บาท ตรงนี้ก็คง ทางช่างก็คิดได้ 
186,000 บาท อันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับ แต่ทางช่างก็คงมีวิชาช่างอยู่ว่า
ใช้วงเงินแค่ 186,000 บาทก็ว่าจ้างได้ครับ นี่คือค าชี้แจงครับ  

นายด ารงค์   อุ่นศร ประธานสภาฯ เชิญท่านสมาชิกหมู่ท่ี 12 ครับ 

นายสุริยันต์  ยิ้มสุด สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12 กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร      
ผมนายสุริยันต์    ยิ้มสุด  สมาชิกสภา อบต.เขาขาวหมู่ที่ 12 ท่านดูที่ใบปร.5 
บรรทัดแรกงานอาคาร 84,360 บาท ถ้ารวมค่าภาษี 7 % ห้าพันเก้าร้อยห้าบาท 
รวมยังไงมันก็ไม่ได้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยสี่สิบบาท ครับท่านประธาน งาน
เครื่องเสียงตรงครับท่านประธาน แต่งานอาคารมันไม่ตรงผมไม่เข้าใจครับว่า มันมี
ค่าอะไรเพ่ิมมาอีกครับ หรือดอกเบี้ยนี้เขาคิดค านวณมาจากไหนครับดอกเบี้ย เงิน
ตัวนี้เป็นเงินที่อบต.กู้มายืมมาหรืออย่างไร ที่ต้องมีค่าดอกเบี้ยห้าเปอร์เซ็นต์ด้วย ผม
ก็ไม่เข้าใจครับ ขอบคุณมากครับ  
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นายด ารงค์   อุ่นศร ประธานสภาฯ ตรงนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าผิดพลาดอย่างไร แต่ว่าผมขอร้องนะครับ ทาง
คณะผู้บริหาร ท างานช่วยก าชับเสียหน่อยแต่ละกอง เรื่องเอกสารต่างๆ อย่าให้เกิด
ความผิดพลาด ท างานไม่มีความชัดเจน พอคิดๆไปอย่างนี้มันเป็นงบประมาณ     
ขอเชิญครับขอเชิญท่านสมาชิกหมู่ท่ี 12 ครับ   

นายสุริยันต์  ยิ้มสุด สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12 ท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายสุริยันต์    ยิ้มสุด  
สมาชิกสภา อบต.เขาขาวหมู่ที่ 12  ผมไม่ได้ต าหนิใครครับท่านประธาน แต่ผมยาก
เห็นตัวเลขที่ชัดๆครับท่านประธาน  อย่างดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ผมก็พยายามดูทุก
โครงการท่านผ่านๆมา แต่ตัวเลขมันก็ตรงครับท่านประธาน ตัวเลขตัวนี้ผมอาจจะ
ผิดเองก็ได้ ถ้าผิดเองก็ต้องขออภัย ผมเองก็พยายามรวมหลายครั้งแล้ว แต่มันก็ไป
ไปลงที่ตัวเลข 186,756.41 บาท มันยังมีส่วนต่างอยู่ครับ ถ้าผมผิดเองก็อย่างที่
ผมพูดผมต้องขออภัย เพราะถ้าคิดแค่ 7% ผมว่าตัวเลขไม่เท่านี้ ขอบคุณมากครับ 

นายด ารงค์   อุ่นศร ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านสมาชิกหมู่ท่ี 5 ครับ   

นายบรรจงกิจ  บุญโชติ  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5  ท่านประธานสภาที่เคารพ ผมบรรจงกิจ  บุญโชติ  สมาชิก
สภา อบต.เขาขาวหมู่ที่ 5  ผมไม่ใช่ผู้บริหารแต่ขอปรึกษานิดนะครับ ดูที่ Factor F 
นะครับ Factor F วันที่ผมไปพิจาณางบของการยางแห่งประเทศไทย Factor F   
ตัวนี้จะเคลื่อนที่ได้ ท่านดูที่เงื่อนไขของ Factor F มีดอกเบี้ยเงินกู้ มีภาษีเข้ามา  
ที่นี่ไม่รู้ตรงไม่ตรงครับ ผมขออนุญาตแค่นี้ครับท่านประธาน  

นายด ารงค์   อุ่นศร ประธานสภาฯ เชิญท่านเลขา   

นายไพรัช  พยาบาล  เลขานุการสภาฯ  ขอบคุณครับท่านประธานสภาฯ เรียนสมาชิกสภาฯ  ตามที่ท่าน
สมาชิกหมู่ที่ 5 ได้อภิปรายไปเมื่อซักครู่ในแบบ ปร.5 ยอดที่ 110,140.41 บาท 
เป็นราคาที่เกิดจากราคาทุนคูณ 1.3056 ซึ่งเป็น Factor F และ Factor F นี้เอา
มาจากไหน เอามาจากเงื่อนไขการใช้ Factor F อย่างที่ท่านสมาชิกหมู่ที่ได้อภิปราย
ไปเมื่อซักครู่ ซึ่งปัจจุบันนี้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % ซึ่งมีผล
บังคับใช้เมื่อวันที่ 19 มิถุนายนที่ผ่านมา ก่อนหน้าที่ใช้ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % และ
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ซึ่ง Factor F 1.3056 นี้กรมบัญชีกลางได้ท าแนวทาง
เทียบเคียงไว้ให้แล้ว เพียงแต่เราจับมาใส่เอามาคูณแค่นั้นเอง ส่วนเงื่อนไขดอกเบี้ย
เงินกู้หรือภาษีมูลค่าเพ่ิมนั้นอบต.ไม่ได้ไปมีส่วนเกี่ยวข้องใด เพียงแต่เป็นเงื่อนไขใน
การใช้ตาราง Factor F มาค านวณแค่นั้นครับ  

นายด ารงค์   อุ่นศร ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านสมาชิกหมู่ท่ี 12 ครับ   

นายสุริยันต์  ยิ้มสุด สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12 ท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายสุริยันต์    ยิ้มสุด  
สมาชิกสภา อบต.เขาขาวหมู่ที่ 12  ผมสอบถามเพ่ือให้ทุกคนได้เข้าใจตรงกันครับ
ขอบคุณท่านเลขาที่ได้ชี้แจงให้เข้าใจ ขอบคุณมากครับ 
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นายด ารงค์   อุ่นศร ประธานสภาฯ ยังมีท่านสมาชิกท่านอ่ืนไหมครับถ้าไม่มีผมขอมติครับ สมาชิกสภา
ท่านใดอนุมัติให้โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามระเบียบวาระข้อ 4 
โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม   อนุมัติ    16  เสียง 
    ไม่อนุมัติ    -  เสียง 
    งดออกเสียง   1 เสียง 

นายด ารงค์   อุ่นศร ประธานสภาฯ สรุปว่าที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติให้โอน
งบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาขาว ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 

ระเบียบวาระท่ี 5  :  เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2564 

วาระท่ี 2 : ชั้นแปรญัตติ 

นายด ารงค์  อุ่นศร  ประธานสภาฯ เชิญกรรมการแปรญัตติครับ 

นายบรรจงกิจ  บุญโชติ กรรมการแปรญัตติ   เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกสภาฯผู้ทรง
เกียรติ ผมบรรจงกิจ  บุญโชติ  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5 ตามที่สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขาขาว ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64  ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาขาว  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ประจ าปี พ.ศ.2563  ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 
22  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕63  และได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติเ พ่ือ
พิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติดังกล่าว ในการประชุมสภาดังกล่าว  โดย
ก าหนดให้ยื่นค าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕64 ดังนี้ 

1. ในวันที่ 24  สิงหาคม  ๒๕63  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง ๑๖.3๐ น.    
รวม 8 ชั่วโมง 

2. ในวันที่ 25  สิงหาคม 2563  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง ๑๖.3๐ น.   
รวม 8 ชั่วโมง 

3. ในวันที่ 26  สิงหาคม  2563  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง ๑๖.3๐ น.   
รวม 8 ชั่วโมง 

รวม 3 วัน เป็นเวลาทั้งสิ้น 24 ชั่วโมง โดยก าหนดให้เสนอค า
แปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ ณ ห้องประชุมสภา  ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาขาว  ปรากฏว่าไม่มีผู้ประสงค์จะเสนอค าแปรญัตติ               
และในวันศุกร์ ที่ 28 สิงหาคม  พ.ศ.2563 เวลา 08.3๐ น. คณะกรรมการแปร
ญัตติได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงร่างเดิมตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 โดยไม่มีการแก้ไข รายละเอียดปรากฏตามส าเนา
รายงานการประชุมที่อยู่ในมือสมาชิกทุกท่าน ขอบคุณครับท่านประธานฯ 

นายด ารงค์  อุ่นศร ประธานสภาฯ ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุมส าหรับวาระที่สอง ขั้นแปรญัตติ 
สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบกับมติที่ประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติให้คงร่าง
เดิมแห่งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕64 โดยไม่มี
การแก้ไข โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม   ลงมติเห็นชอบให้คงร่างเดิม        16  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
    งดออกเสียง    1  เสียง  

นายด ารงค์  อุ่นศร  ประธานสภาฯ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คงร่างเดิมแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64  โดยไม่มีการแก้ไข ด้วยคะแนนเสียง  
ข้างมาก  และก่อนเข้าสู่การพิจารณาในขั้นตอนที่ 3 ขั้นให้เห็นชอบให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติ ผมขอพัก 15 น.ครับ 

พักการประชุม : 13.26 น. 

เริ่มประชุมต่อ : 13.31 น. 

วาระท่ี 3 : ชัน้ลงมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ 

นายด ารงค์  อุ่นศร ประธานสภาฯ ครบองค์ประชุมนะครับ ต่อไปขั้นตอนการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 ในวาระที่สาม ชั้นลงมติ
เห็นชอบร่างให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕64  ส าหรับวาระนี้ไม่มีการอภิปราย สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบให้ตราร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 ฉบับนี้ เป็น
ข้อบัญญัติ โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม   ลงมติเห็นชอบใหต้ราเป็นข้อบัญญัติ 16  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
    งดออกเสียง    1  เสียง  

นายด ารงค์  อุ่นศร  ประธานสภาฯ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 ด้วยคะแนนเสียงเป็นข้างมาก ต่อไปเป็นระเบียบ
วาระท่ี 5 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ  

นายด ารงค์  อุ่นศร ประธานสภาฯ ส าหรับวาระที่ 6   เรื่องอ่ืนๆ มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะ
อภิปรายซักถามผู้บริหารหรือหารือต่อที่ประชุมสภาในวาระอ่ืนๆบ้างครับ เชิญท่าน
สมาชิกหมู่ท่ี 8 ครับ  
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นายสมพงษ์  ปั้นคง สมาชิก อบต.เขาขาว หมู่ที่ 8 กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ เพ่ือน
สมาชิกและคณะผู้บริหาร ผมสมพงษ์  ปั้นคง สมาชิกหมู่ที่ 8   ผมมีประเด็นข้อ
สงสัยอยากสอบถามท่านประธานสภาไปยังฝ่ายบริหาร คือเรื่องโครงการจ่ายขาด
เงินสะสมเมื่อครั้งที่ผ่านมา ของผมตกอยู่หนึ่งโครงการคือโครงการซ่อมแซมระบบ
ประปาบ้านนายพีระ  เรืองศักดิ์ ผมก็ได้อภิปรายไปวันก่อนแต่ฝ่ายบริหาร วันนั้น
ท่านรองนายกบุญธรรม มานั่งแทนเนื่องจากนายกไม่อยู่ ก็ไม่ได้ตอบเพราะว่า
เพราะว่าท่านตอบว่าท่านจะตอบเพียงแค่ท่ีท่านเข้าใจ แต่วันนี้ผู้บริหารอยู่ พอดีเมื่อ
วานคือฝ่ายที่นายกจะจ้างเขาไปดูหน้างานครับ ผมได้น าเข้าไปดู แต่ปรากฏว่าท่านผู้
ที่จะรับจ้าง บอกว่างานตัวนี้กับราคาที่ตั้งไว้ มันท าไม่ได้ ผมกลัวงบตัวนี้จะตกไม่ได้
ซ่อมครับ คือผมอยากจะฝากท่านประธานถึงฝ่ายบริหาร ว่าจะมีวิธีไหนบ้างครับหา
ผู้รับจ้าง เข้าไปท าอย่าปล่อยให้งบตัวนี้ตก เพราะเป็นความเดือดร้อนของชาวบ้าน
จริงๆ เพราะช่วงนี้ทั่วที่รั่วต้องเอาไม้อุดเต็มหมดครับ ผมไม่อยากจะเอารูปมาโชว์
ครับเพราะมันน่าเกลียด ฝากท่านประธานให้ผู้บริหารตอบให้ชัดครับว่าได้ท าไหมใน
ปีงบประมาณนี้ ขอบคุณครับ 

นายด ารงค์  อุ่นศร ประธานสภาฯ ยังมีท่านอ่ืนอีกไหมครับ เชิญท่านสมาชิกหมู่ท่ี 12 ครับ  

นายสุริยันต์  ยิ้มสุด สมาชิก อบต.เขาขาว หมู่ที่  12  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่ เคารพ         
เพ่ือนสมาชิกและคณะผู้บริหาร ผมสุริยันต์  ยิ้มสุด สมาชิกหมู่ท่ี 12 ส าหรับวันนี้ผม
ไม่มีค าถามครับ เพียงขอฝากเรื่องเดียวครับท่านประธาน ตามท่ีองค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาขาวได้อนุมัติปรับปรุงห้องประชุม ซึ่งได้มีรายละเอียดตามที่ท่านสมาชิกได้
เห็นแล้ว ผมขอฝากท่านประธานไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง ถ้าไม่ผิดระเบียบ ผมขอจอ
โปรเจคเตอร์ด้วยครับ เผื่อสมาชิกท่านใดอภิปรายโดยใช้จอโปรเจคเตอร์
ประกอบการอภิปราย ถ้าไม่ผิดระเบียบในการอภิปราย ในการประชุมสภาขอจอ
โปรเจคเตอร์ด้วยครับ ขอบคุณมากครับ 

นายด ารงค์  อุ่นศร ประธานสภาฯ ขอบคุณครับ ยังมีท่านอ่ืนไหมครับ เชิญท่านสมาชิกหมู่ท่ี 3 ครับ 

นางสาวพิสมัย  สีใส สมาชิก อบต.เขาขาว หมู่ที่ 3  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ เพ่ือนสมาชิก
และคณะผู้บริหาร ดิฉันพิสมัย  สีใส  สมาชิกอบต.เขาขาว หมู่ที่ 3 มีความข้องใจอยู่
สองเรื่องค่ะ เรื่องแรกคือเรื่องรถขยะค่ะ ว่าจะได้ด าเนินการเก็บขยะหมู่ไหนช่วงวัน
ไหน เพราะว่าหมู่ที่ 3 เป็นพ้ืนที่ชุมชนแล้วตอนนี้ขยะก็ล้นทุกถังนะค่ะ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งข้างๆอบต. ส่งกลิ่นเหม็นมากค่ะ อยากให้ท่านคณะผู้บริหารระบุวันให้
ชัดเจนว่าจะได้ด าเนินการในเขตพ้ืนที่หมู่ที่ 3 ได้แล้วเสร็จวันไหน ดิฉันจะได้บอก
ชาวบ้านได้ เรื่องที่สองก็เรื่องไฟฟ้าสาธารณะ เขียนไปหลายรอบช่วงโค้งหมู่ที่ 3    
ที่เลี้ยวไปแสงทอง ฟ้าผ่าเมื่อประมาณต้นเดือนที่ผ่านมา จุดๆนั้นถือว่าอันตรายมาก  
เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เขียนค าร้องไปสองครั้ง โทรเจ้าหน้าที่รับผิดชอบไม่มีผู้รับสาย 
โทรไม่ติดนะค่ะ เมื่อก่อนโทรติดโดยผ่านกระบวนการของท่านรองวิรัช  มะลิแก้ว 
ช่วงนี้ท่านก็สุขภาพไม่ดี  ก็ไม่อยากจะรบกวน แต่ว่าถ้าเบอร์โทรช่างมีการ
เปลี่ยนแปลงก็ให้แจ้งท่านสมาชิกให้ทราบด้วยนะค่ะ ชาวบ้านโทรดิฉันโทรก็ไม่
รับสายมีการโอนสาย และอีกเรื่องก็ขอบคุณท่านรองวิรัช  มะลิแก้ว ที่แก้ไขปัญหา



-ส ำเนำ- 

- 11 - 
 

เรื่องถนนของหมู่ที่ 3 ได้น าหินมาลงและชาวบ้านก็ออกเงินกันใช้รถไถเพ่ือบรรเทา
ความเดือดร้อนไปส่วนหนึ่ง แต่ช่วงฝนตกหนักที่ผ่านมาสองสามวันนี้ มันก็เป็นร่อง
ลึกอีก ก็อยากให้ท่านช่วยด าเนินการด้วยนะค่ะถ้าเกิดว่ามีงบตรงส่วนไหนหรือมีรถ
เข้ามาด าเนินการก็ช่วยแจ้งให้ชาวบ้านได้ทราบด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ 

นายด ารงค์  อุ่นศร ประธานสภาฯ ยังมีท่านอ่ืนไหมครับ เมื่อไม่มีขอเชิญท่านายกครับ 

นายเกษม  สังข์แก้ว นายก อบต.เขาขาว กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรง
เกียรติ ท่านสมาชิกหมู่ที่ 8 ได้สอบถามเรื่องการซ่อมประปา ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้จ้าง
ผู้รับจ้าง ได้ให้ไปดูก่อนครับ ว่าเป็นยังไงบ้าง ก็คาดว่าคงจะไม่มีปัญหาครับผู้รับจ้าง 
คงจะหาช่างมาท าได้ เพราะระบบประปาต้องเอาคนที่เข้าใจมาท า งบประมาณก็
แสนกว่าบาทครับ ก็คิดว่าคงพอท าได้คงไม่ตกครับ ส่วนเรื่องห้องประชุม 
โปรเจคเตอร์นี่คงต้องถามทางเลขาว่าได้หรือไม่ เดี๋ยวมอบให้ทางเลขานะครับ ส่วน
สมาชิกหมู่ที่ 3 ท่านคุยเรื่องขยะซึ่งขณะนี้เราก็ได้ด าเนินการจัดซื้อรถขยะ มีการ
ตรวจรับเรียบร้อยจากคณะกรรมการ ขณะนี้อยู่ในระหว่างรอรถตรวจสภาพและก็
โอนที่ขนส่งทุ่งสง ซึ่งเมื่อกี้ผมก็ได้หารือทั้งคนขายซึ่งเป็นเจ้าของบริษัท ว่าในวัน
พรุ่งนี้เราจะหารือเรื่องข้อตกลง ท าข้อตกลงให้เสร็จ และก็วันอังควรผมว่าจะให้รถ
ได้วิ่งเก็บเลย เพราะดูแล้วยืมของเทศบาลชะมายมาสี่อาทิตย์ เป็นรถขนาดเล็ก วันนี้
ก็ได้ 5 เที่ยว แต่ไปวิ่งดู 5 เที่ยวจริงๆครับแต่มันได้น้อย วันนี้ก็เป็นโซนถนนด้าน
นอก และด้านในของสหกรณ์ แถบนี้ของหมู่ที่ 3 ไปบ้างแล้ว คิดว่าวันอังคารของเรา
จะได้เริ่มใช้ เดี๋ยวประสานขนส่งอีกทีหนึ่งในการโอนจะมีปัญหาไหมถ้าเราวิ่งรถก่อน 
แต่คาดว่าคงไม่มีปัญหาครับ เราต้องล้างให้เรียบร้อยก่อนไปตรวจสภาพ วันอังคาร
ครับผมว่าจะได้หารือกับน้องๆ ให้เก็บวันอังคารเลยครับ ส่วนเรื่องอ่ืนๆขณะนี้เช่น
ถนนหนถางก็พยายามปรับปรุงอยู่ครับ ก าลังซ่อมแซมหลายสายครับท่านเขียนค า
ร้อง แล้วก็จะด าเนินการให้ทันภายใน 30 กันยายนนี้ ขอบคุณครับ 

นายด ารงค์  อุ่นศร ประธานสภาฯ  ยังมีสมาชิกท่านอ่ืนไหมครับ เมื่อไม่มีผมปิดประชุมครับ 

เลิกประชุมเวลา   เวลา 14.20 น.  
                
 
 

  (ลงชื่อ)..................ไพรัช  พยาบาล.................ผู้จดรายงานการประชุม 
         (นายไพรัช  พยาบาล) 
    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว 
 
 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้มีมติรับรองรายงานการประชุม
ในการประชุมสภาฯ วิสามัญ สมัยที่ 2  ประจ าปี พ.ศ.2563            .
เมื่อวันที่    28  กันยายน  ๒๕63                            . 
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(ลงชื่อ).................ด ารงค์  อุ่นศร……………......... 
       (นายด ารงค์  อุ่นศร) 

                                                       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว 
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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 3 

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 30  สิงหาคม  2563  เวลา 13.0๐ น. 
 

 
ข้าพเจ้าคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ผู้มีรายชื่อท้ายนี้  ได้ท าการตรวจสอบรายงานการ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 3  เมื่อวันอาทิตย์     
ที่ 30 สิงหาคม  พ.ศ.2563 ตามรายงานการประชุมสภา ซึ่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาวได้จดไว้                    
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ปรากฏว่ารายงานการประชุมมีความถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์และไม่มีข้อความที่ไม่เหมาะสมแต่
ประการใด จึงได้ลงลายมือชื่อรับรองการตรวจรายงานการประชุมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันจันทร์ ที่ 31  สิงหาคม  
พ.ศ.2563  
 
   
                                  (ลงชื่อ)..............เกรียงไกร  หนูนวล...............ประธานกรรมการตรวจรายงานฯ 
                             (นายเกรียงไกร  หนูนวล) 
                                           สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 7 
 
 
 
                                  (ลงชื่อ)..................สมโชค  คงทอง.................กรรมการตรวจรายงานฯ  
                                         (นายสมโชค  คงทอง) 
                                             สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 9 
 
 
 
                                  (ลงชื่อ)....................พิสมัย  สีใส....................กรรมการ/เลขานุการตรวจรายงานฯ 
                               (นางสาวพิสมัย  สีใส) 
                                            สมาชิกสภา อบต.เขาขาว หมู่ที่ 3 
 
 
 
 


