การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาหัวชาง
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1
ประจำป 2562
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาหัวชาง
วันที่ 26 ธันวาคม 2562

ผูเขาประชุม
ที่
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อ-สกุล
นายหนูแผว
นายพงคศักดิ์
นายมาหมัด
นายโกวิทย
นายจตุพล
นายสมาด
นางพัชรี

เรืองสังข
ขุนจันทร
ซาเฮาะ
อินทมา
ฝายเส็ม
หัดหมัด
ทองพันชั่ง

ตำแหนง
ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล

ลายมือชื่อ
หนูแผว
พงคศักดิ์
มาหมัด
โกวิทย
จตุพล
สมาด
พัชรี

หมายเหตุ

เรืองสังข
ขุนจันทร
ซาเฮาะ
อินทมา
ฝายเส็ม
หัดหมัด
ทองพันชั่ง

ผูไมมาประชุม
นายสุเทพ สุดใจ
นายทวีรักษ ถวายเทียน
นางศุธกานต สงแสงทอง
ผูเขารวมประชุม
ที่
ชื่อ-สกุล
1 นายทวีรักษ เอียดฤทธิ์
2 นายสอดีกีน ดำสุด
3 นายหมุดตะผา เอียดฤทธิ์

ตำแหนง
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

ลายมือชื่อ
ทวีรักษ เอียดฤทธิ์
สอดีกีน ดำสุด
หมุดตะผา เอียดฤทธิ์

หมายเหตุ

ระเบียบวาระที่ 1

ระเบียบวาระที่ 2
ประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ

ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

เมื่อถึงกำหนดเวลานัดประชุมเลขานุการสภาฯชั่วคราวไดตรวจสอบวา
สมาชิกสภาฯทองถิ่นผูมาประชุมที่ไดลงชื่อไว ปรากฏวามาครบองคประชุม
จึงเชิญประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
เรื่องทีป่ ระธานแจงตอที่ประชุม
1.1 การจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจำป 2563
กำหนดจัดในวันเสารที่ 11 มกราคม 2563 ซึ่งมีเด็กจากโรงเรียน และ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตพืน้ ที่ เขารวมกิจกรรม โดยจัดใหมีกิจกรรมการ
แสดงบนเวที การจัดนิทรรศการและซุม กิจกรรมของ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนตางๆ และศูนยการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอตะโหมด รวมทั้งการ
จัดของขวัญ ของรางวัล การจัดอาหารเลี้ยงเด็กที่รวมกิจกรรม
1.2 การดำเนินการโครงการ 1 อปท. 1 ถนนทองถิ่นใสใจสิง่ แวดลอม
ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดแจงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดำเนินการตามโครงการ 1 อปท. 1 ถนน ทองถิ่นใสใจสิ่งแวดลอม
โดยมีเปาหมายเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหง มีถนนที่มีความ
สวยงาม เปนระเบียบเรียบรอย มีสิ่งแวดลอมที่ดีและประชาชนเดินทางสัญจร
ดวยความปลอดภัยโดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสำรวจและคัดเลือกถนน
ที่อยูในพื้นที่ที่เปนถนนอยูในความรับผิดชอบ จำนวน ๑ สาย ความยาวไม
นอยกวา 500เมตร โดยใหมกี ารปรับปรุงทิวทัศนสองขางทางใหสะทอนถึง
วัฒนธรรม วิถีชุมชน หรือเอกลักษณของชุมชน ดวยการรักษาความสะอาด
บริเวณถนนใหเปนระเบียบเรียบรอย ดูแลรักษาสิ่งแวดลอม ปลูกไมดอก ไม
ประดับสีชมพูเขมหรือสีแดง ซึ่งในสวนของเทศบาลตำบลเขาหัวชาง ไดเลือก
ถนนสายปาบอน-คลองหมวย ชวงบริเวณหนาเทศบาล พื้นที่ หมูที่ 5 หมูที่
9 เปนพื้นที่ดำเนินการ และจะเริ่มดำเนินการ ในเดือนมกราคม 2563 นี้
เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งทีผ่ านมา (สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2
ครั้งที่ 1ประจำป 2562)
เชิญเลขาสภาฯ
คะ ตามที่ไดมีการประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาหัวชาง สมัยสา0มัญ สมัย
ที่ 3 ครั้งที่ 1ประจำป 2562เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม2561 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาหัวชาง นั้น ฝายเลขานุการฯได
จัดทำรายงานการประชุม และเสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุม ตรวจสอบเสร็จเรียบรอยแลว จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและ
รับรองรายงานการประชุม
สมาชิกไดพิจารณาแลว เห็นวาจะแกไขหรือเพิ่มเติมในสวนใดบาง
ขอเชิญครับ
ไมมีผูขอแกไขเพิ่มเติม
เมื่อไมมีผูขอแกไขเพิ่มเติม ผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับ สมาชิกทานใด
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลวโปรดยกมือครับ
มีมติเห็นชอบ 5 เสียง

ระเบียบวาระที่ 3
ประธานสภาฯ
นักวิเคราะหนโยบายฯ
(นายวินิตร พลนุย)

ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ที่ประชุม

ประธานสภาฯ
ปลัดเทศบาล

ไมเห็นชอบ 0 เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง
เรื่องทีเ่ สนอใหม
3.1 การรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำป
งบประมาณ 2562
ขอเชิญนักวิเคราะหนโยบายและแผนชี้แจงครับ
ครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนา
องคปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 จนถึงแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่3) พ.ศ.
2561 กำหนดใหผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอ
สภาทองทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผล
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ใหประชาชนในทองถิ่นทราบ ใน
ที่เปดเผยภายใน 15 วันนับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตาม
และประเมินตอสภาเทศบาล และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น ซึ่งขณะนี้
ทางคณะผู  บ ริ ห ารได จ ั ด ทำสรุ ป ผลการติ ด ตามและประผลแผนพั ฒ นา
ท อ งถิ ่ น เสร็ จ เป น ที ่ เ รี ย บร อ ยแล ว จึ ง ได น ำเสนอสภาฯเพื ่ อ ทราบ ตาม
รายละเอียดที่นำเสนอใหกับสมาชิกทุกทานแลว ครับ
มีสมาชิกทานใด จะสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ
ไมมีผูสอบถามเพิ่มเติม
รับทราบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประจำป
2562
3.2 รายงานผลการปฏิบัติงานในไตรมาสแรก ประจำปงบประมาณ
2563
ขอเชิญปลัดเทศบาลไดนำเสนอรายงานผลการปฏิบั ติ งานของเทศบาล
ในชวงไตรมาสแรก ประจำปงบประมาณ 2563 ครับ
เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาที่เคารพ ทุกทาน คะจากการที่
เทศบาลตำบลเขาหัวชาง ไดประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 และไดขออนุมัติตอสภาเทศบาลในการ
จายขาดเงินสะสม ประจำปงบประมาณ 2562 ซึ่งบัดนี้เทศบาลตำบลเขา
หัวชาง จะไดรายงานผลการปฏิบัติงานในชวงไตรมาสแรก ในงบเพื่อการ
ลงทุน ดังนี้
โครงการตามเทศบัญญัติจำนวน 12 โครงการ อยูระหวางดำเนินการ
จำนวน 2 โครงการ
1. โครงการกอสรางถนน คสล. ถนนสายนาไต-บานควนอินนอโม หมูที่ 2
งบประมาณ 491,000 บาท
2. โครงการกอสรางถนน คสล.สายคอกไก – หนาเทศบาล หมูที่ 5
งบประมาณ 442,000 บาท
โครงการจายขาดเงินสะสม (อนุมัติ 16 โครงการ) ดำเนินการไปแลว
จำนวน 9 โครงการ ดังนี้

ประธานสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
(นายโกวิทย อินทมา)
ปลัดเทศบาล

ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ประธานสภาฯ
ระเบียบวาระที่ 4
ประธานสภาฯ

1. โครงการก อ สร า งถนน คสล.สายควนสั น ติ หมู ท ี ่ 2 งบประมาณ
334,000 บาท
2. โครงการก อ สร า งถนน คสล.สายพลเพชร หมู ท ี ่ 6 งบประมาณ
474,000 บาท
3. โครงการก อ สร า งถนน คสล.สายโต ะ หล ะ หมู ท ี ่ 8 งบประมาณ
218,000 บาท
4. โครงการก อ สร า งถนน คสล.สายห ว ยขานาง หมู ท ี ่ 7 งบประมาณ
362,000 บาท
5. โครงการกอสรางถนน คสล.สายหวยหาร-ในควน หมูที่ 10 งบประมาณ
434,000 บาท
6. โครงการกอสรางถนน คสล.สายหวยพอ-บานนา หมูที่ 9 งบประมาณ
255,000 บาท
7. โครงการขุดลอกหวยกุโบร
งบประมาณ 364,000 บาท
8. โครงการชุดลอกคูในเขตเทศบาล งบประมาณ 257,000 บาท
9. โครงการระบายน้ำ คสล. หมูที่ 5 งบประมาณ 457,000 บาท
มีสมาชิกทานใดจะสอบถามเพิ่มเติมไหม ครับ
เรียนทานประธานสภาฯ ผมนายโกวิทย อินทมา สมาชิกสภาเทศบาล
เขตเลือกตั้งที่ 2 ผมอยากสอบถามวา การใชจายงบประมาณในดานอื่นๆ
ไดมีการใชจายไปบางแลวยัง ครับ และไดใชจายในสวนไหนไปบาง
คะ ในสวนของการใชจายประเภท คาใชจาย หรือประโครงการ กิจกรรม
ตางๆ ในขณะนี้มีการเบิกจายเฉพาะรายจายประจำ ภายในสำนักงาน สวน
โครงการและกิจกรรม ของสำนัก และกองตางๆ สวนใหญจะดำเนินการ
เบิกจายในชวงตั้งแตเดือนมกราคม 2563 เปนตนไปคะ
ครับ มีสมาชิกทานใดจะสอบถามเพิ่มอีกไหม ครับ
ไมมีผูสอบถามเพิ่มเติม
เมื่อไมมีผูสอบถาม ผมจะดำเนินการประชุมในวาระอื่นตอไปนะครับ
เรื่องอื่นๆ
-การหารือ การดำเนินการโครงการขุดลอกคลองหัวชาง ในพื้นที่ หมูที่ 2
หมูที่ 8 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
ครับ ตามที่ราษฎรในพื้นที่ หมูที่ 2 และ หมูที่ 8 ไดเสนอผลการจัดทำ
ประชาคม หมูบาน ที่มติใหดำเนินการโครงการกอสรางคลองระบายน้ำ
คลองหัวชาง เพื่อแกไขปญหาการ การพังทะลายของหนาดินบริเวณริม
คลอง อันเนื่องมาจากการระบายน้ำจากอางเก็บน้ำคลองหัวชาง สงผลให
เกิดความเสียหาย กับพืชผล และทรัพยสินของราษฎร และเพื่อเปนการ
แกไขปญหาดังกลาวราษฎรในพื้นที่หมูที่ 2 ไดเสนอขอใหกรมชลประทาน
เรงแกไขปญหา โดยการปรับปรุงระบบสงน้ำ เพื่อแกไขปญหาดังกลาว
ประกอบกับพื้นที่ ที่ดำเนินการกอสรางดังกลาวมีที่ดินบางแปลงที่ติดเขต
ชลประทาน และเปนที่ดิน ส.ป.ก. จำนวน 51 แปลง ซึ่งวันนี้ทางหมูบานได

สมาชิกสภาฯ
(นายโกวิทย อินทมา)

ปลัดเทศบาล

สมาชิกสภาฯ
(นายสมาด หัดหมัด)

ปลัดเทศบาล

สมาชิกสภาฯ
(นายจตุพล ฝายเส็ม)
ประธานสภาฯ
ตัวแทนฯ

เสนอขอใหสภาฯพิจารณาวาการดำเนินการในพื้นที่ดังกลาวจะสงผล
กระทบตอสิ่งแวดลอม หรือมีไมหวงหามหรือไม ซึ่งในวันนี้ผมจะไดนำหารือ
ที่ประชุมสภาฯวาจะดำเนินการอยางไร
เรียนทานประธานสภาฯ ผมนายโกวิทย อินทมา สมาชิกสภาเทศบาล
เขตเลือกตั้งที่ 2 ผมคิดวาเรื่องนี้เปนเรื่องนี้เปนเรื่องใหญ วันนี้สภาฯยังไม
เห็นรายละเอียดพื้นที่จะดำเนินการ วาดำเนินการตรงไหน ขนาดกวาง
เท า ไหร ยาวเท า ไหร ผมอยากให ท างสำนั ก งานขลประทาน ได จ ั ด ทำ
รายละเอียดเสนอมาใหครบถวนกอน ครับ
คะ เรียนทานประธานสภาฯ ดิฉันคิดวาทางสำนักชลประทานตองนำเสนอ
รายละเอียดพื้นที่จะดำเนินการ แบบแปลน และรายละเอียดประกอบอื่นๆ
เสนอมายังสภาเทศบาลกอนคะ วันนี้เปนแคการปรึกษาหารือโดยภาพรวม
ก อ น ทางสำนั ก งานชลประทานจะต อ งเสนอข อ มู ล การดำเนิ น การให
เพียงพอกอนคะ
เรียนทานประธานสภาฯ ผมนายสมาด หัดหมัด สมาชิกสภาเทศบาล
เขตเลือกตั้งที่ 1 ผมไมไดคัดคาการดำเนินแตอยางใด แตผมคิดวาเรื่องนี้
เปนเรื่องนี้เปนเรื่องสำคัญ นาจะตองทำการศึกษาขอมูลใหรอบคอบทุกดาน
เสียกอน และในการทำประชาคม ผมไมทราบวาทางสำนักงานชลประทาน
ไดเชิญหนวยงานที่เกี่ยวของเชน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ กรมเจาทา
หรือหนวยงานที่เกี่ยวของอื่นๆ มาใหขอมูลทั้งในเชิงลบและเชิงบวกแลว
หรือยังครับ ผมอยากใหดำเนินการใหครบถวนกอนครับ เพราะถาอนุมัติไป
สภาเทศบาลก็จ ะต องรั บผิ ดหากเกิ ดผลกระทบ ขึ้ นมาทีหลั งสภาฯเอง
จะตองเปนผูรับผิดชอบ ในการตอบคำถามของสังคม ครับ และผมอยาก
เรี ย นถามท า นปลั ด ว า ในการจั ด ทำประชาคมหน ว ยงานไหนจะเป น
ผูรับผิดชอบในการทำ
ค ะ ในเรื ่องการทำประชาคม ตามพระราชกฤษฎี กาวาดวยการบริหาร
จัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 กำหนดวากรณีมีการดำเนินการที่อาจ
สงผลกระทบตอประชาชนหรือพื้นที่ ใหสวนราชการ รายละเอียดพื้นที่จะ
ดำเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน โดยหนวยงานที่จะดำเนินการ
เปนหนวยงานที่ดำเนินการ หรือหนวยงานในพื้นที่รับผิดชอบดูแลและ
เกี่ยวของในเรื่องนั้นๆคะ
เรียนทานประธานสภาฯ ผมนายจตุพล ฝายเส็ม สมาชิกสภาเทศบาล
เขตเลือกตั้งที่ 2 ผมอยากสอบถามวาพื้นที่ดำเนินการที่เปนเขต ส.ป.ก.
ตองดำเนินการขออนุญาตใชทั้งแปลง หรือไม ครับ
ขอเชิญตัวแทนจากสำนักงานชลประทานไดชี้แจงรายละเอียดการกอสราง
ครับ
เรียนท านประธานสภาฯ ผมนายประชา ช วยบำรุ ง ตำแหน งนายช า ง
ชลประทานชำนาญงาน ตัวแทนจากสำนักงานชลประทาน ครับ สำหรับ
การดำเนินการกอสรางปรับปรุงระบบคลองสงน้ำคลองหัวชาง สืบเนื่องจาก
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สำนั ก งานกอสรา งชลประทานขนาดกลางที่ 16 จังหวัดสงขลา ไดรั บ
หนั งสื อแจงจากนายวิชัย ดำหนู ผูใ หญบาน หมูท ี่ 2 ตำบลตะโหมด
กรณีประชาชนในพื้นที่ไดรับความเสียหาย จากการระบายน้ำของโครงการ
อางเก็บน้ำคลองหัวชาง น้ำเกิดการกัดเซาะ ทำใหหนาดินเกิดการพังทะลาย
สงผลใหตนไม และทรัพยสินไดรับความเสียหาย จึงขอใหกรมชลประทาน
ดำเนิ น การแก ไ ขอย า งเร ง ด ว น ฝ า ยก อ สร า งที ่ 4 สำนั ก งานก อ สร า ง
ชลประทานขนาดกลางที ่ 16 กองพั ฒ นาแหล ง น้ ำ ขนาดกลาง กรม
ชลประทาน ไดตรวจสอบพื้นที่ และประชุมชี้แจงชาวบานเมื่อวันที่ 29 มก
ราคา 2562 ณ มัส ยิดบานหัว ช า ง และไดเขาแผนงานกอสร างคลอง
ระบายน้ำคลองหัวชางประจำป งบประมาณ 2564 โดยจะดำเนินการ
ปรับปรุงระบบระบายน้ำระยะทาง 6 กิโลเมตร ขนาดความกวางทอง
คลอง 15 เมตร สำหรับการสำรวจออกแบบก็ออกแบบไปไดบางสวน
แลว พรอมทั้งไดสำรวจแปลงที่ดินที่ติดเขตชลประทานปรากฏวาเปนที่ดิน
ส.ป.ก. จำนวน ทั้งสิ้น 51 แปลง ซึ่งตามระเบียบ ขั้นตอน และแนวทางใน
การขอใชที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคในเขตปฏิรูปที่ดิน สำหรับการที่
กรมชลประทานจะขอมติที่ประชุมสภาเทศบาล ก็คืออยากใหสมาชิกสภาได
พิจารณาใหความเห็นชอบกรณีผลกระทบดานสิ่งแวดลอม และไมมีไมหวง
ห า มในพื ้ น ที ่ ครั บ ซึ ่ ง พร อ มนี ้ ผ มจะได น ำเสนอเอกสารประกอบการ
พิจารณาใหสมาชิกสภาฯไดทราบ ครับ
ครับ ทางตัวแทนกรมชลประทานก็ไดนำเสนอรายละเอียดตอสภาไปแลว
นะครับ ซึ่งทางสภาฯจะไดลงไปดูพื้นที่ และศึกษารายละเอียดตามเอกสาร
ที่ไดเสนอไว และผมจะนัดประชุม เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบอีกครั้ง
หนึ่ง ในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. ครับ
เรื่องอื่นๆ
แจงเรื่องการทำบุญภายในสำนักเทศบาล ในชวงบายพนักงานเจาหนาที่ก็
จะรวมกันพัฒนาภายในสำนักงานเทศบาล เพื่อรองรับการจัดกิจกรรมงาน
วันเด็ก อยากฝากสมาชิกทุกคนใหมารวม อีกเรื่องก็เรื่องการชวยเหลือทาน
สมาชิกที่เจ็บปวย ก็อยากจะใหชวยเหลือกันตามกำลัง ไมใชวาจะชวยจน
เราเดือดรอน แตการเจ็บไขไดปวยการไมท อดทิ้งกันคือกำลังใจสำคัญ
สำหรับการจัดงานปใหมปนี่ก็จะรวบยอด ไปจัดกันวันเด็กเลยนะคะและขอ
ฝากอีเรื่องนะคะในเรื่องการตั้งหนวยบริการนักทองเที่ยว ที่หนาสำนักงาน
เทศบาล ถาพวกเรามีเวลาก็ขอใหมาเยี่ยมเจาหนาที่ อปพร.บางไดคะ
ทานสมาชิกฝากถามเรื่องรถ 1669 ที่เกิดอุบัติเหตุ เมื่อวันกอนก็ไดซอม
เปนที่เรียบรอยแลวนะครับ สวนในชวงเทศกาลปใหมก็ขอใหพวกเราระวัง
ในการใชรถใชถนน ในการเดินทาง อยาดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล โอกาสป
ใหมขอใหทุกคนและครอบครัว มีสุขภาพแข็งแรง มีเงินมีทองใชจาย อยาให
มีอุปสรรคใดๆมาขัดขวาง อีกเรื่องที่ผมอยากจะฝากก็คือชวงนี้อยูในชวง
ของการเลือกตั้งระดับชาติ ก็ใหเราไดศึกษาระเบียบ อยาไดพลาดพลั้ง อยา
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ทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ก็จะเปนปญหาและกระทบกับตำแหนงของเรา ก็
ฝากขอใหสมาชิกไดระมัดระวังในการทำกิจกรรมทางการเมือง
ขอเชิญนายกอวยพรปใหมใหกับสมาชิกนะครับ
ในวาระปใหมที่จะมาถึง ก็ขอใหพวกเรามีความสุข มีสุขภาพแข็งแรง
อยูรวมกันดวยความเขาใจ มีอะไรก็ใหคุยกัน ปญหาตางๆก็สามรถแกไขได
วันนี้ก็แกปญหาไปอีก 1 เรื่อง คือเรื่องเศรษฐกิจชุมชน ที่ไดใหกลุมอาชีพ
ตางๆไดกูยืมไปตั้งแตป 2547 จนถึงบัดนี้บางกลุมก็ไมไดสงคืนแมแตบาท
เดียว เปนหนาที่ของผูที่ดำรงตำแหนงอยูในปจจุบันที่มีหนาที่ตองติดตาม
ทวงถามไมอยางนั้นก็ถือวาเปนการละเลย ตองถูกดำเนินการทางวินัย ซึ่ง
วันนี้ก็ไดโทรไปตอรองกับผูตรวจ ซึ่งทางปลัดตองรีบดำเนินการใหเร็วที่สุด
จะไมตองรายงานไปที่ภาค ใหจบที่จังหวัด สวนเรื่องอื่นๆที่ สตง. มาตรวจก็
ไมมีปญหาอะไร การเงินการคลัง ก็ไดรับคำชื่นชม
ผมก็อยากจะฝากสำหรับสมาชิกเราบางคนที่เกี่ยวของกับสัญญา เงินกู
เศรษฐกิจชุม ก็ขอใหชวยติดตามเรงรัด เพราะเงินของหลวงสักบาทก็ตอง
คืน เดือนละ 400-500 บาท ก็ไดใหพอบัญชีเคลื่อนไหว เราจะไมไดเขา
ขายการละเลย ครับ
ปดประชุมเวลา 16.00 น.
(ลงชื่อ) พัชรี ทองพันชั่ง ผูบันทึกการประชุม
(นางพัชรี ทองพันชั่ง)
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเขาหัวชาง

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ไดตรวจเรียบรอยแลว
(ลงชื่อ) สมาด หัดหมัด
(นายสมาด หัดหมัด)
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(นางศุธกานต สงแสงทอง)
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