
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย  
สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖4 ครั้งที่ 3    

วันศุกร์ที่  ๑3  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 เวลา  ๐๙.๐๐  น.    
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย 

........................................................  
รายชื่อผู้มาประชุม 
ลำดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง หมู่

ที ่
บ้าน ลายมือชื่อ หมาย

เหตุ 
๑. นายเดชอุดม  เสนารักษ์ ประธานสภา ฯ 6 ดอนแดง เดชอุดม  เสนารักษ์  
๒. นายเธียรชัย พรหมทัน รองประธานสภาฯ 16 โนนอุดม เธียรชัย พรหมทัน  
๓. นายไพทูร ศรีโนนยาง เลขานุการสภาฯ 14 ชัยเจริญ ไพทูร ศรีโนนยาง  
๔. นายคำไผ่  ลือชัย ส.อบต. ๑ ศรีวิชัย คำไผ่  ลือชัย  
๕. นายทองเพ็ชร  ไชยสุระ ส.อบต. ๑ ศรีวิชัย ทองเพ็ชร  ไชยสุระ  
๖. นายสถิตย์  ลูกเงาะ ส.อบต. ๒ โนนอุดม สถิตย์  ลูกเงาะ  
๗. นายทองใบ  กองตุ้น ส.อบต. ๒ โนนอุดม ทองใบ  กองตุ้น  
๘. นายปรีชา  วงศ์ษาราช ส.อบต. ๓ แก้ง ปรีชา  วงศ์ษาราช  
๙. นางสุนันทา  บุญชิต ส.อบต. ๓ แก้ง สุนันทา  บุญชิต  

๑๐. นายสกล  ช่วยจันทร์ดี ส.อบต. ๔ หัวนา สกล  ช่วยจันทร์ด ี  
๑๑. นางไพวัลย์  สารสวัสดิ์ ส.อบต. ๔ หัวนา ไพวัลย์  สารสวัสดิ์  
๑๒. นายพิเชษฐ์  แสนอุบล ส.อบต. ๕ ขัวสูง พิเชษฐ์  แสนอุบล  
๑๓. นายเด่นชัย  เหง้าน้อย ส.อบต. ๖ ดอนแดง เด่นชัย  เหง้าน้อย  
๑๔. นายสงวน  สุเทว ี ส.อบต. ๗ โคกสะอาด สงวน  สุเทว ี  
๑๕. นายวรเพ็ญ  อุปสัย ส.อบต. ๘ ห้วยแสง วรเพ็ญ  อุปสัย  
๑๖. นายอุดร  บุตรเพ็ง ส.อบต. ๘ ห้วยแสง อุดร  บุตรเพง็  
๑๗. นายสุรพล  พิมพ์ขวา ส.อบต. ๙ โนนสวาท สุรพล  พิมพ์ขวา  
๑๘. นายจันทะจร  สีลาดเลา ส.อบต. ๑๐ ดอนแดงน้อย จันทะจร  สีลาดเลา  
๑๙. นายร่มเย็น  กองแก้ว ส.อบต. ๑๐ ดอนแดงน้อย ร่มเย็น  กองแก้ว  
๒๐. นายคมกริช  ทุมมนตรี ส.อบต. ๑๑ ร่มเย็นพัฒนา คมกริช  ทุมมนตรี  
๒๑. นายอ่อนศรี  เรียงจันทร์ ส.อบต. ๑๑ ร่มเย็นพัฒนา อ่อนศรี  เรียงจันทร์  
๒๒. นายเฉลียว  บุญเฮ้า ส.อบต. ๑๒ นาเกษตร เฉลียว  บุญเฮ้า  
๒๓. นายจันทร์เพ็ญ  ยิ่งยืน ส.อบต. ๑๒ นาเกษตร จันทร์เพ็ญ  ยิ่งยืน  
๒๔. นายสมพงษ์  บุตรเพ็ง ส.อบต. ๑๓ ขัวสูงสวรรค์ สมพงษ์  บุตรเพ็ง  
๒๕. นายเปรียบ  เวียงคุต ส.อบต. ๑๓ ขัวสูงสวรรค์ เปรียบ  เวียงคุต  
๒๖. นายปรีชา  โคตรปัญญา ส.อบต. ๑๔ ชัยเจริญ ปรีชา  โคตรปัญญา  
๒7. นายศิริรัตน์  ไฮวัง ส.อบต. ๑๕ แก้ง ศิริรัตน์  ไฮวัง  
๒8. นายไพวัลย์  ขุนโสภา ส.อบต. ๑๕ แก้ง ไพวัลย์  ขุนโสภา  
29. นายบัวรินทร์  ลาดเลียง ส.อบต. ๑๖ โนนอุดม บัวรินทร์  ลาดเลียง  

 
 
 
 



 ๒ 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
 
ลำดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมาย

เหตุ 
๑. นายพรชัย  วงศ์อุดมศิลป์ นายก อบต.ศรีวิชัย พรชัย  วงศ์อุดมศิลป์  
๒. นายกำจัด  นามวงษา รองนายก อบต.ศรีวิชัย กำจัด นามวงษา  
๓. นายถวัลย์  ทุมมนตรี รองนายก อบต.ศรีวิชัย ถวัลย์  ทุมมนตรี  
๔. นายกังวาน  จันทมาลา เลขานุการนายก อบต.ศรีวิชัย กังวาน  จันทมาลา  
๕. นายวิทยา  กาสุริย์ รองปลัด อบต.ศรีวิชัย วิทยา  กาสุริย์  
๖. นางสาวมะลีวัน  วรรณวาส หัวหน้าสำนักปลัด อบต. มะลีวัน  วรรณวาส  
๗. นางสาวสุรีย์พร เคลื่อนเมืองปัก ผู้อำนวยการกองคลัง สุรีย์พร  เคลื่อนเมืองปัก  
๘. ว่าที่ร้อยตรี มิตรชัย ไชยยศ ผู้อำนวยการกองช่าง มิตรชัย ไชยยศ  
๙. นางฉวีวรรณ  แก้วพรม ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฉวีวรรณ  แก้วพรม  

๑๐. นายศักดิ์สิทธิ์  นามผา นิติกรชำนาญการ ศักดิ์สิทธิ์  นามผา  
11. นางปิยพร จางวาง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปิยพร จางวาง  
12. นางอนงค์ โพธิราช นวก.ตรวจสอบภายในชำนาญการ อนงค์ โพธิราช  
13. นางสาวมณีรัตน์ โคตรปัญญา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ มณีรัตน์ โคตรปัญญา  
14. นางวันทนา คำพันธ์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ วันทนา คำพันธ์  
๑5. นายศรายุทธ  จันทร์คำ นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน ศรายุทธ  จันทร์คำ  
๑6. นางสาวสุดารัตน์ อุตศาสตร์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สุดารัตน์ อุตศาสตร์  

 
ผู้รับฟังการประชุม    ไม่มี                                 
 
เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๐๐  น. 
 

  -กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย และท่านสมาชิก
สภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน บัดนี้ ถึงกำหนดเวลานัดหมายการประชุมสภา อบต. และ
สมาชิกสภา อบต. ได้มาครบองค์ประชุมตามความในมาตรา ๕๖ แห่ง พระราชบัญญัติสภา
ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
และข้อ ๒๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗   

  -ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้จุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัยและดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
 

- ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
                      

       เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยพร้อมคณะ สมาชิกสภา อบต. 
หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖4 ครั้งที่ ๓ ขณะนี้สมาชิกสภา
อบต. ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระการ
ประชุมสภา อบต. ต่อไป 

นายไพทูร ศรีโนนยาง 
เลขานุการสภาฯ 
 

นายเดชอุดม เสนารักษ์ 
ประธานสภาฯ 
 



 ๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี   ๑     เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

        ขณะนี้สมาชิกสภา อบต. มาประชุม จำนวน 29 ท่าน ครบองค์ประชุม การประชุม  
สภา อบต. ในวันนี้ เป็นการประชุมในระเบียบวาระเรื่องการพิจารณาข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายในวาระที่ ๓ ลงมติ ขอให้ทุกท่านพิจารณาเอกสารให้รอบคอบ หากมี
ข้อสงสัยอะไรก็ขอให้ซักถามและถามในประเด็นที่อยู่ในระเบียบวาระ  

 
ระเบียบวาระท่ี   ๒     เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.   

           สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖4 ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม  พ.ศ.  
           ๒๕๖4  

 
ขอเชิญท่านสกล  ช่วยจันทร์ดี ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้รายงาน
ให้สภา อบต.ทราบ 

 
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย กระผมนายสกล  ช่วยจันทร์ดี สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย 

                                                                         ตามท่ีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้พิจารณาตรวจรายงานการ   
                              ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.        

          ๒๕๖4 ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖4                                      
 

บัดนี้ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏ
ว่าไม่มีรายการแก้ไข รายละเอียดตามเอกสารที่ได้เสนอเข้าสู่สภาเพ่ือร่วมกันพิจารณา
ตรวจสอบ และรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิ ชัย สมัย
ดังกล่าว ต่อไป 

  

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
     (ลงชื่อ)      สกล  ช่วยจันทรด์ี    ประธานคณะกรรมการ 
                                 ( นายสกล  ช่วยจันทร์ดี ) 
                                 ส.อบต. ม.๔   
 
     (ลงชื่อ)     คมกริช  ทุมมนตรี     กรรมการ 
                      ( นายคมกริช  ทุมมนตรี ) 
                               ส.อบต. ม. ๑๑ 
 
     (ลงชื่อ)    ปรีชา  โคตรปัญญา     กรรมการ 
                                ( นายปรีชา  โคตรปัญญา )  
                               ส.อบต. ม.๑๔ 
 
     (ลงชื่อ)       อุดร  บุตรเพ็ง        กรรมการ 
                                   ( นายอุดร  บุตรเพ็ง ) 
                               ส.อบต. ม.๘ 

นายเดชอุดม เสนารักษ์ 
ประธานสภาฯ 
 

นายเดชอุดม เสนารักษ์ 
ประธานสภาฯ 
 
นายสกล  ช่วยจันทร์ดี 
สมาชิกสภา อบต. ม.๔ 
  
  



 ๔ 

 
     (ลงชื่อ)      ร่มเย็น  กองแก้ว      กรรมการ 
                                  ( นายร่มเย็น  กองแก้ว )  
                                         ส.อบต. ม.๑๐   
 
     (ลงชื่อ)     พิเชษฐ์  แสนอุบล      กรรมการ/เลขานุการ 
                                 ( นายพิเชษฐ์  แสนอุบล ) 
                                              ส.อบต. ม.๕                     
       

ขอบคุณท่านประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา  ท่านสกล  ช่วยจันทร์ดี   
                             ที่ได้เสนอบันทึกการตรวจร่างรายงานการประชุมเข้าสู่สภา มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใด   
                             จะแก้ไขเพ่ิมหรือไม่ เมือ่ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติม ผมก็ขอถามมติที่ประชุม 
                             เลยนะครับ ท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย สมัย 
                             สามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖4 ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖4  
                             โปรดยกมือครับ    
 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓      ๓.๑ เรื่อง การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  
                                 ๒๕๖5 วาระท่ี ๓ ลงมติ              
 

ขณะนี้ เป็นการประชุมเพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณพ.ศ.๒๕๖5 ในวาระที่ ๓ การตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๕๒ การ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติ วาระที่ ๓ ไม่มีการอภิปรายเว้นแต่ที่ประชุมสภา อบต. จะได้ลงมติ
ให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุผลอันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภา อบต. ลง
มติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 
         -มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอความเห็นต่อที่ประชุมหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอถามมติที่
ประชุม สมาชิกท่านใด เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ ได้โปรดยกมือครับ 

 
มติที่ประชุม           เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  
                             เป็นเอกฉันท์ ( เห็นชอบ ๒8 เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง )  
 

เมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติแล้ว ประธานสภา อบต.จะได้จัดส่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ไปยังนายอำเภอวานร-
นิวาส เพ่ือดำเนินการต่อไป เชิญท่านนายกฯ  

 
                               เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนาย-   
                              พรชัย วงศ์อุดมศิลป์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ขอขอบคุณทา่นประธานสภา 
                              อบต. ท่านสมาชิกสภา อบต.ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ที่ได้ผ่านร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
                              รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ก็ถือโอกาสนี้ขอบคุณทุกๆท่าน ขอบคุณครับ  
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 ๕ 

ระเบียบวาระท่ี   ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
        -ไม่มี-  
    
ระเบียบวาระท่ี   ๕   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
            
                              เรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพและสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอ 
                              อนุญาตนำเรียนให้สมาชิกทุกท่านทราบ ช่วงนี้สถานการณ์โควิดยังไม่ดีขึ้น จากการติดตาม 
                              ข่าวมีผู้ติดเชื้อวันละ 20,000 ราย เสียชีวิตประมาณวันละ 200 คน ในส่วนขององค์การ 
                              บริหารส่วนตำบลศรีวิชัยได้ดำเนินการควบคุมโรคโควิดโดยจัดตั้งศูนย์พักคอยที่หนองเลิง 
                              ปัจจุบันมีผู้มาใช้บริการแล้ว 6 ราย ซึ่งประกอบด้วย 1.ศูนย์ฝึกอาชีพจะใช้เป็นศูนย์รับผู้ 
                              ป่วยที่รักษาหายแล้วและกลับมาพักกักตัวอีก 14 วัน อยู่ที่ศูนย์พักคอย 2.บริเวณเวที จะ 
                              เป็นศูนย์รอตรวจ สำหรับประชาชนที่เดินทางกลับมาจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยงซึ่งประชาชน 
                              จะต้องไปรายงานตัวที่โรงพยาบาล แต่เวลาทำการคือเวลา 08.30 น. บางคนเดินทางมา 
                              โดยรถส่วนตัวมาถึงประมาณเที่ยงคืนก็จะมาพักที่นี่ จากการตรวจสอบข้อมูลทราบมาว่า 
                              เดินทางมา 2 ราย ติดเชื้อ 1 ราย เป็นราษฎรบ้านขัวสูง หมู่ที่ 5 3.บ้านพักรับรองท่านเห็น 
                              บริเวณขอบสนามหลังเวที แต่ก่อนมีสภาพชำรุดทรุดโทรม ปัจจุบันปรับปรุงซ่อมแซมจน 
                              สามารถใช้งานได้แล้ว ใช้สำหรับเป็นที่พักรอผลตรวจ คนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดต้อง 
                              กักตัว 14 วัน และจะต้องแจ้ง อสม. และ รพ.สต.ในพ้ืนที่ก่อนเพ่ือลงทะเบียน เมื่อ 
                              ลงทะเบียนแล้ว รพ.สต.จะส่งรายชื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยแจ้งว่าบุคคลนี้ได้ 
                              ลงทะเบียนเข้าพ้ืนที่แล้ว หลังจากนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยจะออกไปให้ความ 
                              ช่วยเหลือและมอบถุงยังชีพ บางท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมคนนั้นได้ถุงยังชีพ ทำไม่คนนี้ไม่ได้  
                              เพราะว่าบางคนยังไม่ลงทะเบียนจึงไม่มีรายชื่อในฐานข้อมูลหรือในระบบ หลักการก็คือเมือ่ 
                              เข้าพ้ืนที่ต้องรายงานตัวกับ อสม.และลงทะเบียนให้เรียบร้อยก่อน วันศุกร์นี้ ( 13 ส.ค. 
                              2564 ) จะออกไปมอบถุงยังชีพจำนวน 29 ชุด 11 หมู่บ้าน ก็ขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่าน 
                              ออกไปเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ที่กักตัว     
                                                                
ทีป่ระชุม        รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี   ๖   เรื่องอ่ืน ๆ  
                                                             
                            เรียนท่านประธานสภา อบต. ท่านสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขออนุญาตนำเรียน 
                            เรื่องการเก็บค่าน้ำประปา ก็ขอแยกเป็น 2 ส่วนคือกิจการประปาที่มอบให้หมู่บ้านรับผิดชอบ 
                            เองและกิจการประปาที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยรับผิดชอบดำเนินการเอง อัตรา 
                            ค่าธรรมเนียมใช้น้ำ หมู่บ้านจัดเก็บหน่วยละ 5 บาท อบต.เก็บหน่วยละ 3 บาท จากการ 
                            วิเคราะห์รายรับ รายจ่ายด้านกิจการประปาพบว่าหมู่บ้านที่จัดเก็บหน่วยละ 5 บาท ถึง 
                            จุดคุ้มทุนเมื่อหักต้นทุนค่าบริหารจัดการแล้วมีกำไร ส่วนกิจการประปาที่ อบต. รับผิดชอบ 
                            เก็บหน่วยละ 3 บาท พบว่าขาดทุน ผู้ใช้น้ำบางคนใช้น้ำผิดวัตถุประสงค์โดยใช้น้ำในการทำ 
                            การเกษตร พอมีการทักท้วงก็บอกว่าเขาก็เสียค่าน้ำ ไม่ได้ใช้ฟรี โดยเฉพาะฤดูแล้งใช้น้ำกัน 
                            เยอะจนเครื่องสูบน้ำเสีย ปีนี้จึงมีความจำเป็นต้องตั้งงบประมาณสำหรับจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ 
                             ไฟฟ้าชนิดจุ่ม จำนวน 8 เครื่อง เพื่อมาสำรองไว้ใช้งาน อีกท้ังค่าไฟฟ้าแต่ละเดือนจำนวน   
                             ไม่น้อย ก็ขอให้สภาแห่งนี้พิจารณาช่วยกันว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไร ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ม ี
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 ๖ 

                             การปรับราคาค่าน้ำเพ่ือให้ถึงจุดคุ้มทุนหรือจดุทีไ่ม่ให้เป็นภาระกับ อบต.หรือประชาชนคน 
                             อ่ืนที่เสียภาษีมากจนเกินไป 
    ส่วนโครงการก่อสร้างห้องน้ำที่ศูนย์พักคอยหนองเลิง ที่สภาองค์การบริหารส่วน 
                             ตำบลศรีวิชัยได้อนุมัติงบประมาณ จำนวน 252,000 บาท เมื่อคราวประชุมสภา สมัย 
                             วิสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ความคืบหน้าโครงการ 
                             ขณะนี้ช่างได้ทำการยกโครง มงุหลังคา ปูกระเบื้อง สัญญาจ้างมีกำหนด 60 วัน แต่ผมเร่งรัด 
                             ผู้รับจ้างให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 สัปดาห์ เพ่ือให้ทันใช้งาน  
                        
                               มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นหรือประสงค์ที ่
                               จะซักถามหรือไม่ อย่างไร สำหรับการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 
                               ๒๕๖4 ครั้งที่ ๓ ในวันนี้ต้องขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน นายกองค์การบริหาร 
                               ส่วนตำบลศรีวิชัยพร้อมคณะ ท่านรองปลัด อบต. และหัวหน้าส่วนฯทุกท่าน ที่ได้ 
                               เสียสละเวลาร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน 
                               ตำบลศรีวิชัย ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จนทำให้การประชุมในครั้งนี้  สำเร็จลุล่วงไป 
                               ด้วยดี บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอปิดประชุม ครับ 
 
 ปิดประชุม            เวลา  ๑5.0๐ น. 
 
 
 
  ลงชื่อ       ไพทูร ศรีโนนยาง จด/บันทึกรายงานการประชุม 
            ( นายไพทรู ศรีโนนยาง )  
        เลขานุการสภา ฯ 
 
 
 
 ลงชื่อ         เดชอุดม เสนารักษ์    ตรวจ/รับรองรายงานการประชุม 
           ( นายเดชอุดม เสนารักษ์ ) 
                                        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย 
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