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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลโคกตูม
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒
วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลโคกตูม
………………………
ผูมาประชุม
๑. พล.ต.ไพศาล
๒. พ.อ.สมเจตน
๓. พ.อ.กิติศักดิ์
๔. ผศ.จินตนา
๕. นายวิทยา
๖. นางชญาดา
๗. นายปรีชา
๘. นายสุจริต
๙. นายสงบ
๑๐.นายประสิทธิ์
ผูไมมาประชุม
๑. พ.ต.อ.สมศรี
๒. นายเจริญ
ผูเขารวมประชุม
๑. นายธิติ
๒. นายพลเชฏฐ
๓. นายเกษมสันต
๔. นายเจริญ
๕. นางสุธนา
๖. นายบรรเจิด
๗. นายวุฒิชัย
๘. นางศมนวรรณ
๙. พ.จ.อ.บุญเลิศ
๑๐. นางพัฒนา
๑๑. นางมยุรา
๑๒. นางสุวารี
๑๓. นายวีระวัฒน
๑๔. นางวิลาวรรณ
๑๕. จ.อ.วัฒธนะ
๑๖. นางวราภรณ
๑๗. นางสาววัชราพร

ทวีทรัพย
เลิศรัตน
บัวสถิตย
เวชมี
ประชากุล
จิระรัตนกุล
ฮุนสกุล
สิงหโต
วงคสวรรค
ปราชญศรี

ประธานสภาเทศบาลตําบลโคกตูม
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกตูม
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกตูม
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกตูม
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกตูม
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกตูม
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกตูม
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกตูม
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกตูม
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลโคกตูม

พัฒนาคม
พิมพขาล

รองประธานสภาเทศบาลตําบลโคกตูม (ลาประชุม)
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกตูม (ลาประชุม)

ฤทธิ์นาคา
อินทะ
เจียมจรรยา
ศรีทจันทร
โสมภีร
ดวงทรัพย
นัทธี
ทองกร
พฤฒากรณ
นัทธี
สราญจิตร
เพ็ชรสันทัด
แกวชนะ
โกมารทัต
เสือเทศ
วงศวาศภิญโญ
จันทรมี

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่ นายกเทศมนตรีตําบลโคกตูม
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
ผูอํานวยการกองคลัง
ผูอํานวยการกองชาง
ผูอํานวยการกองการศึกษา
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
หัวหนาฝายพัฒนารายได
หัวหนาฝายบริหารงานคลัง
หัวหนาฝายแผนที่ภาษี ฯ
หัวหนาฝายการโยธา
หัวหนาฝายแบบแผน ฯ
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
เจาพนักงานธุรการ ๔ รก.ตําแหนงหัวหนากองการประปา
เจาพนักงานธุรการ ๖ ว
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เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
นายประสิทธิ์ ปราชญศรี
เลขานุการสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ ๑
พลตรีไพศาล ทวีทรัพย
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
นายประสิทธิ์ ปราชญศรี
เลขานุการสภาเทศบาล
นายวิทยา ประชากุล
สมาชิกสภาเทศบาล
พลตรีไพศาล ทวีทรัพย
ประธานสภาเทศบาล
พ.อ.สมเจตน เลิศรัตน
สมาชิกสภาเทศบาลเปน
นายประสิทธิ์ ปราชญศรี
เลขานุการสภาเทศบาล
พลตรีไพศาล ทวีทรัพย
ประธานสภาเทศบาล
นายประสิทธิ์ ปราชญศรี
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลโคกตูม สมาชิกสภาเทศบาลตําบล
โคกตูมทุกทาน บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกตูม ไดมาลงชื่อเขาประชุม
ทั้งหมด ๑๐ ทาน ลาประชุม ๒ ทาน คือ พ.ต.อ.สมศรี พัฒนาคม และ
นายเจริญ พิมพขาล บัดนี้ก็ถือวาครบองคประชุมแลว จึงขอเรียนเชิญทาน
ประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปดการประชุมสภา
เทศบาลตําบลโคกตูมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ และดําเนินการตาม
ระเบียบวาระตอไป
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
มีเรือ่ งแจงใหทราบ คือทางเทศบาลตําบลไดจัดใหมีการประชุมเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตําบลโคกตูม ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา
๑๕.๐๐ น. ณ วัดศรีรัตนคีรี หมูที่๘ ตําบลนิคมสรางตนเอง เพื่อชี้แจงใหกับราษฎร
บางสวนทีจ่ ะตองไปอยูกบั หมูท ี่ ๕ ตําบลทาศาลา เนื่องจากกระทรวงมหาดไทย
ไดประกาศเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตําบลโคกตูม จึงขอเรียนเชิญทุกทานเขารวม
ประชุมตามวันเวลาที่ทางเทศบาลไดกําหนด จึงขอแจงใหทานสมาชิกสภาเทศบาล
ไดทราบ ตอไปขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลครับ
รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลโคกตูม สมัยสามัญ
สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ใหสมาชิกสภาเทศบาลไดตรวจดูถอยคําในรายงานการประชุมที่ไดแจก
ใหไปแลว ผูเขาประชุม ๑๑ ทาน ผูไมมาประชุม คือทาน ผอ.วิทยา ประชากุล
ลาไปราชการ มีผูเขารวมประชุมทัง้ หมด ๓๔ ทาน รวมทัง้ ชุมชนดวยขอใหทาน
สมาชิกสภาเทศบาลไดตรวจสอบดวยครับ
หนาที่ ๒ คําวา มูลนิธิไทยรัฐวิทยา ไมมีคําวา วิทยา เปนมูลนิธิไทยรัฐ
ขอแกไขดวยครับ
หนาที่ ๔ สําหรับขอความทีผ่ มพูดที่มีคําวา อบต.ทัง้ หมด ในประเด็นเรื่อง
การขอแยก อบต. ตองการแยก อบต. ใหเปลี่ยนเปน อปท.ทัง้ หมด รวมทั้งหนาที่
๕ ดวยครับ
หนาที่ ๑๗ สองบรรทัดทายสุดคําวา “สมเจตต”ไมใช ต ทั้งคู แตเปน
น และในบรรทัดรองสุดทายคําวา ถาเราไปอนุมัติสภานี้อนุมัติเชยครับใหตัด
ออกไป
หนาที่ ๑๗ คําวา ทานสมเจตต ที่มี ต ๒ ตัว ใหเปลี่ยนเปน น ทั้งหมด
ทุกหนา
หนาที่ ๑๙ คําวานายเจริญ “พิมพิ์ขาล” ไมมสี ระอิ ขอใหแกไขให
ถูกดวยครับ
ในสําเนาขางหนาตรงที่ลงชือ่ เขาประชุม นายเจริญ พิมพขาล ตรงทีม่ ี
พิ์ ตองไมมี สระอิ เพราะฉะนั้นชื่อคุณเจริญ พิมพขาล ตรงไหนมี พิ์ ใหแกไขเปน
พ ทั้งหมด
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นายสงบ วงคสวรรค
สมาชิกสภาเทศบาล
นายประสิทธิ์ ปราชญศรี
เลขานุการสภาเทศบาล
นายปรีชา ฮุนสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

นายประสิทธิ์ ปราชญศรี
เลขานุการสภาเทศบาล
พลตรีไพศาล ทวีทรัพย
ประธานสภาเทศบาล
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓
พลตรีไพศาล ทวีทรัพย
ประธานสภาเทศบาล
นายธิติ ฤทธิ์นาคา
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่
นายกเทศมนตรีตําบลโคกตูม

ขอแกไขหนาที่ ๒๖ ในเนื้อหาตรงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน คือวันนี้ ไมใช
อันนี้
มีทานใดจะแกไขอีกหรือไมครับ
เนื้อหาทีห่ นา ๖ ตรงประโยคกรณีวาทานเอาสภาใหญมาเทียบกับสภาเล็กนี้
ผมมีความรูสกึ วาตรงทีส่ ภาใหญเขามีการปลดออกผมไมนาจะพูดเพราะอานแลวไม
เขาใจไมใช ผมอยากจะสื่อวา สภาใหญนั้นเขามีที่นั่งประจําแลวมีการกดออดก็
จะรูวาเปนใครแตตรงนี้ผมคิดวานาจะเปนการกดออดก็คือเปลี่ยนจากการปลด
ออกเปนกดออดครับ
มีทานใดจะแกไขอีกหรือไมครับถาไมมีขอเชิญทานประธานสภาเทศบาล
ครับ
เมื่อเราแกไขเรียบรอยแลวก็จะขอมติที่ประชุมทานผูใดเห็นควรรับรอง
รายงานการประชุมเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.ครับ
รับรองรายงานการประชุม
ญัตติ เรื่องขออนุมัติขยายระยะเวลาเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ขอเชิญทานปลัดเทศบาลครับ
กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายธิติ ฤทธิ์นาคา
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่ นายกเทศมนตรีตําบลโคกตูม ขอเสนอญัตติตอสภา
เทศบาลตําบลโคกตูม ขออนุมัติขยายระยะเวลาเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ จากภายในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ออกไป
จนถึงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตามที่เทศบาลตําบลโคกตูม ในมีการประชุม
สภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรก ครัง้ ที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ นั้น
เนื่องจากการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลโคกตูม ยังไมแลวเสร็จ ประกอบกับ
มีแผนงานโครงการทีเ่ ปนงานกอสรางจํานวนมาก ซึง่ ตองใชเวลาลงพื้นที่สํารวจ
ออกแบบและประมาณราคาโดยละเอียดจึงไมสามารถเสนอรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตอสภาเทศบาลตําบล
โคกตูมไดทันภายในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ในการนี้เทศบาลตําบลโคกตูม จึงได
เสนอญัตติตอสภาเทศบาลตําบลโคกตูม ขออนุมัติขยายระยะเวลาการเสนอราง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒
ออกไปจนถึงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ในคราวประชุมสภาเทศบาล สมัย
สามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ แตสภาเทศบาลตําบล
โคกตูม มีประเด็นปญหาขอระเบียบกฎหมายและอํานาจในการอนุมัติ เทศบาล
ตําบลโคกตูมจึงไมไดอภิปรายญัตตินี้ตอที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลโคกตูม ถือวา
ไดถอนญัตตินี้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการประชุมสภาทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๕๖ วรรคแรกที่กําหนดวา
“ญัตติหรือคําแปรญัตติใดที่ถึงวาระพิจารณาในที่ประชุมแลว ถาผูเสนอและผูแปร
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พลตรีไพศาล ทวีทรัพย
ประธานสภาเทศบาล
พ.อ.กิตติศักดิ์ บัวสถิตย
สมาชิกสภาเทศบาล
นายธิติ ฤทธิ์นาคา
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่
นายกเทศมนตรีตําบลโคกตูม
จ.อ.วัฒธนะ เสือเทศ
เจาหนาที่วิเคราะห ฯ

พ.อ.กิติศักดิ์ บัวสถิตย
สมาชิกสภาเทศบาล
จ.อ.วัฒธนะ เสือเทศ
เจาหนาที่วิเคราะห ฯ
พลตรีไพศาล ทวีทรัพย
ประธานสภาเทศบาล

นายประสิทธิ์ ปราชญศรี
เลขานุการสภาเทศบาล

ญัตติไมขออภิปรายหรือ ไมอยูในที่ประชุมสภาเทศบาลใหถอื วาไดถอนญัตตินั้น”
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการจัดทํารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เปนไปดวยความเรียบรอย และเปนไปตามระเบียบ
กฎหมายที่กําหนดจึงมีความจําเปนตองขออนุมัติขยายระยะเวลาการเสนอราง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒
จากภายในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ออกไปจนถึงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอ ๒๔
วรรคแรกที่กําหนดวา “ในกรณีที่คณะผูบ ริหารทองถิ่นพิจารณาแลวเห็นวาไม
สามารถทีจ่ ะจัดนํารางงบประมาณรายจายประจําปเสนอตอสภาทองถิ่นไดทัน
ภายในระยะเวลาทีก่ ําหนดไว ใหเสนออนุมัติตอสภาทองถิ่นแลวรายงานผูวา
ราชการจังหวัดทราบฯลฯ” จึงไดโปรดนําเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลตําบล
โคกตูมพิจารณาตอไป
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายครับ ถาไมมีจะไดดําเนินการขั้นตอนตอไป
อยากถามทานปลัดนะครับวาการจัดทํางบประมาณมีความตอเนื่อง
จากการจัดทําแผนพัฒนาและแผนสามป อยากทราบวาแผนพัฒนาและแผนสามป
นั้นเสร็จเรียบรอยแลวหรือยัง
กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายธิติ ฤทธิ์นาคา
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่ นายกเทศมนตรีตําบลโคกตูม ในเรื่องการจัดทําแผน
ขอเชิญเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผนไดชี้แจงครับ
กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลโคกตูม กระผมนายวัฒธนะ เสือเทศ เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
ขั้นตอนในการจัดทําแผนเกือบจะสมบูรณแลว อยูในขั้นตอนรวบรวมโครงการ
คือมีปฏิทินอยูภายในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จะตองเสนอรางแผนพัฒนา
ทั้ง ๒ ฉบับใหคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณา แลวเสนอนายกเทศมนตรี
พิจารณาอนุมัติ
ในสวนของแผนยุทธศาสตรเสร็จเรียบรอยหรือยังครับ
ตอนนีแ้ ผนยุทธศาสตรเสร็จเรียบรอยแลวครับ เหลือแคแผนพัฒนา ๓ ป
ที่กําลังพิมพโครงการเขาไป
มีสมาชิกทานอื่นอีกหรือไมครับ ถาไมมีจะขอมติทปี่ ระชุมประเด็นคือ
นายธิติ ฤทธิ์นาคา ปลัดเทศบาล ปฏิบตั ิหนาที่ นายกเทศมนตรี ขอเลื่อนขยาย
ระยะเวลาการยื่นรางเทศบัญญัตงิ บประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ ไปเปน
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ก็จะขอมติที่ประชุมวา สมาชิกทานใดที่เห็น
ควรใหขยายระยะเวลาตามทีท่ านปลัดเทศบาลไดขออนุมัติจากสภาเทศบาล
ทานเลขานับเลยครับ
มีสมาชิกเห็นดวยทัง้ หมด ๘ ทาน ครับ
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แลวทานใดเห็นวาไมควรขยายระยะเวลารางเทศบัญญัติครับ
มี ๑ ทานครับ คือทานพันเอกสมเจตน เลิศรัตน และมีสมาชิก
งดออกเสียง ๑ ทาน คือ ทานปรีชา ฮุนสกุล
สรุปแลวเห็นดวย จํานวน ๘ ทาน
ไมเห็นดวย ๑ ทาน งดออกเสียง ๑ ทาน
เห็นดวย จํานวน ๘ ทาน
ไมเห็นดวย ๑ ทาน คือ ทานพันเอกสมเจตน เลิศรัตน
งดออกเสียง ๑ ทาน คือ ทานปรีชา ฮุนสกุล
เรื่องอื่น ๆ การโอนกิจการประปาเทศบาลใหกับการประปาสวนภูมิภาค
ขอเชิญทานรองปลัดเทศบาลตําบลโคกตูมครับ
เรียนทานประธานสภาเทศบาลทีเ่ คารพ กระผมนายพลเชฏฐ อินทะ
รองปลัดเทศบาลตําบลโคกตูม ขออนุญาตนําเรียนเกี่ยวกับการโอนกิจการประปา
ใหกับการประปาสวนภูมิภาคซึ่งเปนแนวนโยบายของผูบ ริหารเทศบาลเนื่องจากวา
ขณะนี้กิจการประปาของที่เทศบาลบริหารอยู มีผลการดําเนินงานขาดทุนมาทุกป
แลวเราก็ตอ งตั้งงบประมาณอุดหนุน เพราะเปนกิจการประเภทเทศพาณิชย ปละ
ประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ บาท (สามแสนหาหมื่นบาทถวน) เนือ่ งจากเราไมมีบุคลากร
ที่มีประสบการณในการบริหารโดยตรง ซึ่งเทศบาลเคยทําหนังสือเพื่อการสรรหา
หลายครัง้ ก็ไมมผี ูที่มีคุณสมบัติครบถวนทีจ่ ะโอนมาของกองการประปา ขณะนี้กอง
การประปามีเจาหนาทีท่ ี่เปนพนักงานเทศบาลอยู ๒ ทาน เปนเจาหนาทีก่ ารเงิน
๑ ทาน ขณะนี้ไดเสียชีวิตไปแลว และอีกทานเปนเจาพนักงานธุรการ นอกนั้นเปน
ลูกจาง ซึ่งลูกจางของเราก็ไมใชลกู จางของกองการประปาโดยตรง เราไดรบั การ
ปรับเปลี่ยนจากกองอื่นไปทําหนาทีชวยเหลือกันอยูหลายคนเหมือนกัน ก็เลยขาด
ผูมีประสบการณดานนี้โดยตรง และขณะนี้ในพื้นที่ที่เราไดบริการก็คือในพื้นทีห่ มู
ที่ ๒ ตําบลโคกตูม แตไมเต็มพื้นที่ใหบริการทีเ่ ปนตลาดโคกตูม และบริเวณรอบ ๆ
วงเวียนโคกตูมขณะนี้มผี ูใชน้ําของเทศบาลจํานวน ๗๕๙ ราย มีแนวโนมจะเพิม่ ขึ้น
เรื่อยๆ น้ําที่ใชผลิตคือน้ําบาดาล ที่ตั้งอยูบ ริเวณใกล ๆ วงเวียนโคกตูม หมูที่ ๒
และที่ตั้งอีกแหงอยูหมูที่ ๑๐ ตําบลโคกตูมซึ่งเปนน้ําบาดาลเหมือนกัน และมี
แนวนโยบายที่จะนําน้ําจากหมูท ี่ ๒ ทางดานทิศเหนือขึ้นไปนํามาชวยเพื่อให
ปริมาณน้ําเพียงพอตอความตองการของประชาชน สําหรับระบบของเรานั้นใช
ระบบการสูบจากบาดาลขึ้นไปโดยไมผานการกรอง ไมผานคลอรีน ไมผานระบบใดเลย
ขึ้นตรงแลวจายไปตามบานเลย เพราะวาเราไมมีผทู ี่มีความรูโดยตรงทางดานนี้
อยางที่เรียนใหทราบแลว เราจึงไดประสานไปที่การประปาสวนภูมิภาค จังหวัด
ลพบุรี ก็ไดรับคําแนะนําจากการประปาสวนภูมิภาคจังหวัดลพบุรีวา ขณะนี้การ
ประปาสวนภูมิภาคกําลังมีโครงการที่จะรับโอนกิจการประปาของเทศบาล ของ
ประปาหมูบ านตางๆ ในเขตอําเภอพัฒนานิคม โดยเทศบาลไดทําหนังสือเพือ่
ขอโอนกิจการประปาของเทศบาลตําบลโคกตูม ใหกบั การประปาสวนภูมิภาค
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โดยขอเขารวมกับโครงการที่ประปาสวนภูมิภาคกําลังดําเนินการอยูท ี่อําเภอพัฒนา
นิคม และเราตองบอกเหตุผลดวยวาเพราะอะไร แลวเหตุผลอีกขอคือน้ําประปา
เรามีสิ่งเจือปนคือหินปูน เวลาใชหรือเปดน้ําเก็บไวใชนั้นมีคราบหินปูนติดอยู
ทั้งสุขภัณฑและภาชนะที่เราใช และไดบอกวาเทศบาลมีความพรอมที่จะโอนให
เพราะวาเราขาดบุคลากรและการบริหารงานก็ขาดทุนมาตลอด ก็ขอเขารวม
โครงการนี้ดวยและเราก็ทราบขาวมาวา ในสวนของพัฒนานิคมตอนนี้กําลังทํา
ประชาคมในสวนของผูใชน้ํา ถาหากประชาคมผานก็สามารถดําเนินการเปน
ประปาสวนภูมิภาคในปงบประมาณ ๒๕๕๙ และแจงรายละเอียดในหนังสือวา
เทศบาลหางจากอําเภอพัฒนานิคมประมาณ ๒๒ กิโลเมตร และเขตทีจ่ ะรับโอน
มาถึงเขตเทศบาลตําบลดีลัง ซึ่งเทศบาลตําบลโคกตูมมีสวนติดตอกับเทศบาล
ตําบลดีลงั หางจากตําบลดีลัง ๑๖ กิโลเมตร ตอนนี้ไดทําหนังสือไปแลว แตยัง
ไมไดรับคําตอบวาการประปาสวนภูมิภาคจะรับโอนเราหรือไม ซึ่งทําหนังสือไป
เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ซึ่งมีแนวนโยบาย ดังนี้
แนวทางที่ ๑ เมื่อไดรบั แจงแลวจะมาดําเนินการตามขัน้ ตอนของประปา
สวนภูมิภาคลพบุรีตอไป โดยจะทําประชาคมผูใชน้ําจํานวน ๗๕๙ รายวา เขามี
ความประสงคจะใหโอนกิจการประปาของเทศบาลไปเปนของประปาสวนภูมิภาค
หรือไม และนําเขาที่ประชุมสภาแหงนี้เพื่อขอรับความเห็นชอบใหโอนกิจการ
ประปาเทศบาลไปเปนประปาสวนภูมิภาค
แนวทางที่ ๒ ก็คือผมไดรบั การประสานงานจากการประปาสวนภูมิภาคที่
ลพบุรีวาการประปาใหบริการน้ําประปามาถึงหมูบานวรดา ถาหากวาทางเทศบาล
ตําบลโคกตูมมีพื้นทีก่ อนถึงเทศบาลประมาณ ๕ ไร เขาจะของบประมาณมา
ดําเนินการสรางสถานีน้ําใสและเพิ่มแรงดันขึน้ มา ซึ่งการผลิตอยูทกี่ องบิน ๒ และ
มาเพิ่มสถานีแรงดันน้ําเอราวัณ และมาถึงหมูบานวรดา ๑ ถามีอีก ๑ จุดกอนถึง
เทศบาล ซึ่งผมไดติดตอประสานดูพื้นที่แลวซึ่งสวนมากจะเปนของนิคมสราง
ตนเอง แตตอนนี้เรายังไมไดประสานวาในสวนของพื้นทีเ่ ราจะไดตรงไหนเปนที่
แนนอน ถาไดแนนอนแลวเราตองประสานกลับไปทีป่ ระปาสวนภูมิภาคจังหวัด
ลพบุรีใหม วาเรามีพื้นที่พรอมแลวเพื่อจะไดใหการประปาหางบประมาณมา
ดําเนินการนําน้ําประปาสวนภูมิภาคมาใหบริการในเขตหมูที่ ๒ ตําบลโคกตูม
ตอไป
แนวทางที่ ๓ ผมไดรับคําแนะนําจากการประปาสวนภูมิภาคอีก
เหมือนกันวา ถาหากเราดําเนินการเองสามารถทําไดหรือไม ก็ไดรับคําตอบวา
สามารถทําไดแตเทศบาลตองมีงบประมาณในสวนนี้ ซึ่งผมก็ไดถามเขาวาถามี
ผูใชน้ําไมเกิน ๑,๐๐๐ ครัวเรือน จะตองใชงบประมาณเทาไร ซึ่งเขาก็ตอบวา
ประมาณ ๒๐ ลานบาทในการกอสรางระบบการใหบริการระบบการผลิตทออะไร
ตาง ๆ สามารถใชน้ําไดประมาณ ๑,๒๐๐ ครัวเรือน อันนี้เปนแนวทางทีเ่ รามี
เพื่อทีจ่ ะดําเนินการตอไป ซึ่งทั้งหมดมี ๓ แนวทาง นําเรียนเพื่อใหสมาชิกสภา
เทศบาลไดรับทราบไวในเบื้องตนกอนนะครับ เมื่อเราไดประสานกับประปาสวน
ภูมิภาคแลวเราก็จะดําเนินการตามขั้นตอนตอไป
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มีสมาชิกทานใดจะสอบถามหรือไมครับ เชิญครับทานปรีชา
กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล กระผมนายปรีชา ฮุนสกุล
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกตูม สําหรับกรณีนผี้ มเห็นดวยและก็มปี ระชาชน
จากทีผ่ มไปเยี่ยมเยือนเขาก็มีความประสงคอยากจะไดน้ําประปา เพราะบริเวณนี้
เปนบอน้ําบาดาลเวลาจะใชก็ใชลําบาก ซึง่ กรณีนี้ผมเห็นดวยแตอยากจะเรียนถาม
ดังนี้ ๑.ทั้ง ๓ แนวทางถาเปนไปไดอยากจะขอรายละเอียดเพิ่มเติมประกอบในเรือ่ ง
การพิจารณา เพราะวาทั้ง ๓ แนวทางไมทราบวามีรายละเอียดอะไรบาง เชน
ระยะทางเทาไร มีความจําเปนอยางไรและคุมหรือไมกับทีเ่ ราจะทํา ๒. ถามาจาก
ทางลพบุรีใชระยะทางเทาไร คนที่ใช และผลที่ไดรับเปนอยางไร ยกตัวอยางนะครับวา
ที่มาจากทางลพบุรีนั้นมีความเห็นสวนตัวนะครับวา ประชากรหรือวาจํานวนบาน
นาจะมากกวาทางที่มาจากพัฒนานิคมหรือไม ถามาจากพัฒนานิคมระยะทางไกล
แลว แลวยังมีจํานวนบานนอยมันก็คอนขางจะหนักตรงทีผ่ มบอกวาอยากได
รายละเอียดรวมทั้งขอที่ ๓ ดวยที่วาจะทําเองดวยเพราะวาถามาพูดแบบนี้ ผมใน
ฐานะโดยสวนตัวไมสามารถตอบอะไรได ลักษณะมันเลื่อนลอย ซึ่งผมไมแนใจวา
ประปาตัวนี้ เคยมีการดําริไวบางหรือไม ถามีการดําริแลวมีการทําอะไรกันบางหรือ
เปลาก็อยากกราบเรียนทานประธานนะครับวา ถาจะขอความเห็นสภานาจะมี
ขอมูลไมใชวาอยูๆ จะใหหรือไมใหอะไรตางๆ ไมทราบวาใครตอบไดครับ
คือจุดมุงหมายของทานรองปลัดเทศบาลที่มาชี้แจงในกรณีนี้ เพื่อแจง
ขาวสารความคืบหนาใหสมาชิกไดรบั ทราบวาเขามีโครงการอยางนี้ตามคํา
เรียกรองของประชาชนตามที่ทานไปประชุมมา เมื่อเราไดขอ มูลตรงนี้แลวเวลา
เราไปพบปะกับประชาชนจะไดนําขอมูลไปชี้แจงกับประชาชนใหรับทราบวาเขา
ดําเนินการอยางไรบาง สวนรายละเอียดอยากใหทานปรีชาประสานกับทานรอง
ปลัดวันนี้เขาไมไดมาขออนุมัตอิ ะไรนะครับ
ผมทราบดีครับวาวันนี้ไมไดขออนุมัติ แตอยางไรก็ตามที่ทานมาใหเรา
รับทราบแคนี้เราไมทราบหรอก แตถาสมมุติวาทานมาบอกไวแคนี้ผมคิดวาไม
บอกก็ได สรุปวาในครั้งนีผ้ มทราบวาไมไดมาขอมติ แตผมคิดวาจะตองมี
รายละเอียด
เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลโคกตูม กระผมนายพลเชฏฐ อินทะ
รองปลัดเทศบาลตําบลโคกตูม ขออนุญาตเรียนทานประธานสภาวาการโอน
กิจการประปาเทศบาลตําบลโคกตูมใหกับประปาสวนภูมิภาคนั้นไดมีการทําหนังสือ
เรียบรอยแลวเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ แตเรารอผลการตอบรับจากประปา
สวนภูมิภาควาเขาจะรับเราหรือไม เมื่อรับแลวเราก็ดําเนินการตามขั้นตอนตอไป
ตามระเบียบของพัสดุ ตามขั้นตอนของประปาสวนภูมิภาคก็คือตองทําประชาคม
ตามระเบียบพัสดุของเราที่จะโอนสิ่งตาง ๆที่จะใหประปาสวนภูมิภาคจะตองไดรับ
ความเห็นชอบจากสภาเทศบาล ตามขอ ๑๕๕ ตามระเบียบพัสดุ แตตอนนี้สิ่งที่
เปนขอมูลเบื้องตนก็คือสําเนาหนังสือนําสงเรือ่ งการโอนซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
ประปาของเราทีม่ ีอยู แจงแหลงน้ํา แจงจํานวนประชากร แจงขนาดของ
เสนผาศูนยกลางของทอเมนประปาในเขตพื้นที่ใหกบั ประปาสวนภูมิภาคเพื่อที่
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เขาจะไดตัดสินใจ แตตอนนี้สงไปแลวประมาณ ๒๐ วัน ซึ่งผมยังไมไดตามเรือ่ ง
เพราะวาครัง้ แรกตองไปผานทีส่ ํานักงานประปาเขตที่ ๒ จังหวัดสระบุรี เพื่อสงไป
ยังการประปาสวนภูมิภาคสวนกลางอีกครั้งหนึ่ง ประมาณอาทิตยหนาผมจะตาม
เรื่องวาหนังสือไปถึงไหนแลวอยางไร แลวจะนํามาแจงใหสมาชิกสภาเทศบาลได
ทราบ แตตอนนี้ทราบในเบื้องตนวามีสําเนาหนังสือที่แจงการโอน ซึ่งในนีจ้ ะมี
รายละเอียดทัง้ หมดวาเรามีแหลงน้ําที่ไหน นอกจากไมใชแหลงน้ําบาดาลทีม่ ีอยู
เรามีแหลงน้ําผิวดินอยู ๒ แหง ซึง่ เปนแหลงใหญ ๆ ก็คือ อางเก็บน้ําหวยสม
อางเก็บน้ําหวยซับเหล็ก จุน้ําไดเทาไรอยางไร แลวถาเปนไปไดก็มีแนวนโยบาย
เหมือนกันวาถาเปนอางเก็บน้ําหวยสมทีม่ ีความจุมากประมาณ ๑๒,๕๐๐,๐๐๐
ลูกบาศกเมตร ซึ่งหางจากเทศบาลตําบลโคกตูม ประมาณ ๙ กิโลเมตร ซึ่งเรามี
โรงเรียนเทศบาล ๑ ซอย ๖ ใกลกับอางหวยสมอยูตรงนั้น และมีพื้นที่ของโรงเรียน
เทศบาล ๑ ซอย ๖ ที่เหลืออยูและไมไดใชดานหลังที่ติดอาง ถาเราดําเนินการเอง
เราก็สามารถใชพื้นที่ตรงนั้น ใชน้ําจากอางเก็บน้ําหวยสม และใชพื้นที่ของโรงเรียน
เปนสถานที่ผลิตน้ําประปาแลวสงมาทีน่ ี้กท็ ําได หรือถาเราเห็นวาอางเก็บน้ําหวยซับ
เหล็กมีปริมาณน้ําเพียงพอ เราก็สามารถตั้งอยูในพื้นที่ของนิคมสรางตนเองหรือใน
เขตพื้นที่สํานักงานเทศบาลแหงนี้ ดึงน้ําประปาขึ้นมาและใหบริการน้ําประปาใน
เขตนี้ก็ได เรามีนโยบายแบบนี้นะครับ นําเรียนใหสมาชิกสภาทราบครับ
เรียนทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ดิฉันขออนุญาตนะคะวาสภานี้
เปนสภาที่เราก็รบั ฟงเพิ่งรับทราบแตอยากเห็นเปนเอกสาร ขอเรียนอยางนี้
แมกระทั่งใหเรารับทราบเราก็อยากใหทางผูบริหารไดทําหนังสือ คือ
๑. ขอเท็จจริงที่เทศบาลไดมกี ารจายน้ําประปาอยางไรบาง มองในเรื่อง
ของ ๔M ดานบุคลากรเปนอยางไรบาง มีงบประมาณที่ตองใชอยางไรบางมี
การบริหารจัดการอยางไรบาง นี้คือขอเท็จจริง
๒. การประปาสวนภูมิภาคไดเอื้อเฟออยางไรบาง
๓. ขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับเรือ่ งนี้มีอยางไรบาง สมมุติวาเราโอนไปมีประเด็น
ขั้นตอนตาง ๆ อยางไร
๔. ขอเสนอ คราวนี้ทานไมไดเสนอใหเราพิจารณา ทานบอกวาใหรับทราบ คือ
สภานี้เปนสภาใหญทตี่ องดูแล ถาเรามาฟงความเฉย ๆ ก็เห็นใจคนบันทึก
การประชุม เขาก็ตองบันทึกตามคําพูดทานอยาลืมวาเราทั้งหลายไมไดอยูท ี่นี้
อาจจะมีบางทานเขาใจบริบทของที่นี้ แตสําหรับ อาจารย อาจารยอยากเห็น
วาทุกครั้งที่ทานจะนําเรื่องเขาสภาขอให ๑. ขอเท็จจริงเรื่องนั้นเปนอยางไร
ไลมาอาจจะมีโยงเอกสารประกอบหนาทีเ่ ทาไรวาไป ๒.กฎหมายทีใ่ ชมันเอือ้
ตอการตัดสินใจตอการดําเนินการอะไร ๓. เสนอมาเพื่ออะไร ทราบหรือเพื่อ
อะไรก็วาไป หรือเพื่อทราบก็ใหวงเล็บดวยวาเปนหนาที่ของสภาเทศบาล
ตามขออะไรเพื่อใหความเห็นชอบก็วงเล็บมาดวยวาขอเรายังไมไดอยูกบั ตรงนี้
มาตลอดเราจึงตองการความชัดเจนอาจารยก็ยงั ยืนยันวาอยางนี้แลวกัน
มีสมาชิกทานใดจะสอบถามหรือไมครับ เชิญครับ
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กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาล กระผมนายปรีชา ฮุนสกุล
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกตูม ตามทีผ่ มไดเรียนใหทานประธานทราบ
ในการประชุมทีผ่ านมา ประเด็นแรกเรื่องทีผ่ มบอกไววาในกรณีมติ ๒ ตอ ๘
แลวก็มติสุดทายก็บอกวาใหเอาเฉพาะรายชื่อคนนอย บันทึกใหชัดเจนวาเปน
ใครเพื่อบงบอกวาใน ๑๐ คนนี้ เห็นดวย ๘ คนกับการที่ไมยึดกฎหมาย
มี ๒ คน ที่ไมเห็นดวยใหยึดกฎหมาย ผมรูแตเพียงวาใน ๒ คนนั้นมีผมคนหนึ่ง
แต ณ วันนี้ผมก็ยังไมรูวาอีกคนนั้นคือใคร อยากจะถามทานวาที่บอกวา๒ คนนั้น
จะไปปรากฏอยูในรายงานหรือเอกสารชิ้นใด ประเด็นทีส่ องเรื่องทีผ่ มขอรายงาน
เกี่ยวกับรายละเอียดคาใชจาย ๓ ปนั้น ทางนี้ใหมาแลวแตไมมลี ายเซ็น แลวก็บอก
วาจะเอาไปใหเซ็น แลวจะนํามาใหผมแตผานมาประมาณ ๒ ครั้ง ทานก็ยังไมได
ใหประเด็นสุดทาย หนังสือแบงเขตครั้งที่แลวผมไดถามวา ตามทีเ่ ทศบาลได
ดําเนินการแบงเขตเรียบรอยแลวโดยกระทรวงมหาดไทยแลวทางฝายเทศบาลก็
บอกวาเรียบรอย ผมก็ไดบอกวาใหทานแบงเขตใหเรียบรอยเมื่อเขาสั่งใหเลือกตัง้ ก็
จะไดเลือกทันที แลวก็รับปากวาจะมาให ทั้งหมดนี้พูดแลวก็หายไป ผมกราบ
เรียนวาอยากใหประธานนั้นเขมงวดใหนําเอกสารเหลานี้ ที่ทางนี้รับปากวาจะให
ประเด็นแรกที่วายกมือเห็นดวยไมเห็นดวย ๒ ทาน ไดรับรูคือทานปรีชา
ทานเดียว อันนั้นเปนขอทีเ่ ราทวงติงกันในการประชุมครัง้ นัน้ เราไมไดใสชื่อ
ซึ่งขณะนี้เราไมรูวาบันทึกผิดหรือวาไมรูวาใครอีกทาน นั้นก็ผานมาแลวและได
มีการทวงติงกัน และเราก็บันทึกประชุมกันเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ไดขอสรุป
กันวาอยางวันนี้ใหเลขานุการสภาเทศบาล บันทึกเห็นดวย ๘ ทาน ไมเห็นดวย ๑
ทาน งดออกเสียง ๑ ทาน ลา ๒ ทาน คือใครแลวเราก็ปฏิบัติแลว อันนั้นมันก็
ผานมาแลว และยังไมมีขอตกลงกัน และพอบันทึกการประชุมมาทานก็ทวงติง
ก็ไมรูวาใคร เพราะวาไมไดลงชื่อไว ซึ่งมาประชุมวันนี้เราก็อนุมัติแลว ประเด็นที่ ๒
เรื่องที่วาขอหนังสือชี้แจงเรื่องงบประมาณทีผ่ านมาแลวไมไดเซ็นรับรองมา แลว
ทางฝายบริหารทองถิ่นบอกวาจะสงมาพรอมลายเซ็น ผมก็ขอประสานเลยแลวกัน
เพราะผมก็จําไมไดวามีเอกสารอะไรบาง เดี๋ยวทานก็ยื่นเอกสารทีร่ ับรองใหกบั ทาน
ปรีชาเลย ไมทราบวาทานรองปลัดเทศบาลขัดของอะไรหรือไม
ไมขัดของครับ
ไมขัดของนะครับ ประเด็นที่ ๓ เรื่องแบงเขตเนื่องจากยังไมสงเอกสารมา
อยากจะทราบรายละเอียด ในเรื่องแบงเขตนี้คราวที่แลวก็สอบถามมาก็ขอใหนํา
เอกสารสงใหกับทานปรีชาและผมดวย ให ๒ ชุดก็แลวกัน เพราะจริง ๆ แลวมี
ประชุมพรุงนี้ ซึง่ จะตองนําไปชี้แจง เรือ่ งแบงเขตหมายถึงเรือ่ งที่แบงใหมใชหรือไม
เรื่องการแบงเขตเลือกตั้งครับ
เรียนประธานสภาเทศบาล กระผมนายปรีชา ฮุนสกุล สมาชิกสภา
เทศบาล คือที่ผมพูดเมือ่ สักครูนี้หมายความวา ณ ตอนนี้กระทรวงมหาดไทยแจง
มาแลว ทานปลัดบอกวาของโคกตูมนี้เรียบรอยแลวเรียบรอยแลวยังไมพอเราตอง
เตรียมแบงเขตไว ๒ เขต เขาบอกวาใหเลือกตัง้ ได เราจะไดดําเนินการทันทีคือผม

-๑๐-

นายประสิทธิ์ ปราชญศรี
เลขานุการสภาเทศบาล
พลตรีไพศาล ทวีทรัพย
ประธานสภาเทศบาล
นายสงบ วงคสวรรค
สมาชิกสภาเทศบาล
พลตรีไพศาล ทวีทรัพย
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม
พลตรีไพศาล ทวีทรัพย
ประธานสภาเทศบาล

ตองการตรงนั้น นั้นก็คือหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่เขาแจงมา และทีท่ านบอกไว
วา ๒ ตอ ๘ นั้นผานมาแลวไมใหรอื้ ฟนนั้นผมไมยอม สาเหตุที่ไมยอมก็คือวา มันก็
ยังยืนยันวา ๘ คนคือใคร และยังไมรูวา ๒ คนคือใคร แลวมันมีอยูในเอกสาร
หรือไม ทีจ่ ะบอกวาผมนี้อยูตรงไหน มันเพียงแตวาเรื่องนี้ ๒ เสียง ซึ่งเรื่องนี้ยงั
ผานไมได เพราะวาถามีการฟองรองกันแลวคุณจะรูไดอยางไรวา ๒ คนที่คานคือใคร
เพราะฉะนั้นตรงนีผ้ มอยากทําใหมันชัดเจน
ขออนุญาตทานประธานนะครับ ก็คงจะตองขอไปตรวจสอบแลวคราว
หนาจะมาแจงใหทราบครับ
เชิญทานสงบ วงคสวรรค ครับ
เรียนทานประธานสภาเทศบาลทีเ่ คารพ กระผมนายสงบ วงษสวรรค
สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอยุตเิ รื่อง วันนั้นผมที่ยกมือไมเห็นดวยนะครับก็ขอนํา
เรียนใหทราบครับ
ใหบันทึกไวในรายงานการประชุมวันนี้ สรุปคือตามที่ทานปรีชา ฮุนสกุล
ทวงติงมติทปี่ ระชุม ๒ ตอ ๘ เมื่อคราวประชุมไปเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗
เรื่องเห็นดวยกับไมเห็นดวย ไมเห็นดวย ๒ ทาน คือทานปรีชา ฮุนสกุล
และทานสงบ วงคสวรรค เห็นดวย ๘ ทาน
รับทราบ
ถาไมมสี มาชิกทานใดเสนอเรือ่ งอื่น ๆ ผมขอนัดประชุมครัง้ ตอไปตาม
ระเบียบขอบังคับการประชุมสภาฯ ขอ ๒๓ ประชุมวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
เวลา ๑๓.๓๐ น. แตในทางปฏิบัตผิ มก็จะใชในขอ ๒๒ ดวย คือจะมีหนังสือเชิญ
ประชุมและระเบียบวาระการประชุมไปให เพื่อวาใครไมไดรบั หนังสือผมก็ถือวา
ผมไดแจงในที่ประชุมวันนี้แลว ถาไมมีอะไรแลวผมขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล
ผูบริหารทองถิ่น ทานปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ
เจาหนาที่ทุกคนที่ใหความรวมมือทําใหการประชุมวันนีข้ อปดประชุมครับ

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.
………………………………………..

นางสาววัชราพร จันทรมี เจาพนักงานธุรการ ๖ ว ผูจดรายงานการประชุม
นางสาวนุชจนาถ สุภาภพ เจาพนักงานธุรการ ๕ ผูพิมพ /ทาน
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลโคกตูมไดพิจารณาตรวจรายงานการประชุมนี้แลวเมือ่ วันที่
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เห็นวาถูกตอง
นางชญาดา จิระรัตนกุล กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา
นายวิทยา ประชากุล กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา
พ.ต.อ.สมศรี พัฒนาคม กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา
นายประสิทธิ์ ปราชญศรี กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา

-๑๑-

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลโคกตูม ไดพิจารณาตรวจรายงานการ
ประชุมนี้แลวเมื่อวันที.่ .............เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เห็นวาถูกตอง
(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายวิทยา ประชากุล)
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกตูม
(ลงชื่อ) พันตํารวจเอก
กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(สมศรี พัฒนาคม)
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกตูม
(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นางชญาดา จิระรัตนกุล)
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกตูม

(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายประสิทธิ์ ปราชญศรี)
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโคกตูม

รายงานการประชุมนี้ สภาเทศบาลตําบลโคกตูม ไดใหการรับรองแลว เมื่อคราวประชุม
สภาเทศบาลตําบลโคกตูม สมัยสามัญ สมัย................. ครั้งที่ ....... ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ เมื่อวันที่................
เดือน........................ พ.ศ. ๒๕๕๗
พลตรี
(ไพศาล ทวีทรัพย)
ประธานสภาเทศบาลตําบลโคกตูม

