บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลลี้
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. ๒๕60 ครั้งที่ 1/๒๕60
วันที่ 27 กุมภาพันธ ๒๕60
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลลี้

********************
เริ่มประชุมเวลา 09.3๐ น.
ผูมาประชุม
ลําดับที่

จํานวน 9
ชื่อ - สกุล

คน
ตําแหนง

1.

นายธนทรัพย มะนุภา

2.

นายนิกรณ เสนสุภา

3.

นางวราภรณ ศรีเปน

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลี้

วราภรณ ศรีเปน

4.

นายสนอง เสารสาร

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลี้

สนอง เสารสาร

5.

นายวิชาญ โนตะ

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลี้

วิชาญ โนตะ

6.

นางสมพร ยุวะบุตร

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลี้

สมพร ยุวะบุตร

7.

นายยอด นุปากรณ

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลี้

ยอด นุปากรณ

8.

นายธราเทพ ปนทวัน

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลี้

ธราเทพ ปนทวัน

9.

นางสาวจิราพร ตันสุวัฒน

ผูไมมาประชุม
ลําดับที่
1.

ประธานสภาเทศบาลตําบลลี้

ลายมือชื่อ

รองประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ นิกรณ เสนสุภา

เลขานุการสภาเทศบาลตําบลลี้ จิราพร ตันสุวัฒน

จํานวน 1
ชื่อ - สกุล

คน

นายชิด ฟุมฟองฟู

ผูเขารวมประชุม
ลําดับที่

จํานวน 12
ชื่อ – สกุล

ธนทรัพย มะนุภา

ตําแหนง

หมายเหตุ

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลี้

ลา

คน
ตําแหนง

ลายมือชื่อ

1.

ร.ต.ต.เสนห มะโนจิตต

นายกเทศมนตรีตําบลลี้

เสนห มะโนจิตต

2.

นายสมเกียรติ ไชยสอน

รองนายกเทศมนตรีตําบลลี้

สมเกียรติ ไชยสอน

3.

นายประทีป ปอกกันทา

รองนายกเทศมนตรีตําบลลี้

ประทีป ปอกกันทา

4.

นายจํารัส ไชยชนะใหญ

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลลี้

จํารัส ไชยชนะใหญ

5.

นางสาวปราณี อินธิยะ

เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลลี้

ปราณี อินธิยะ

6.

นางพันทิวา โปธาคํา

ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม

พันทิวา โปธาคํา

7.

นางสาวจอมสุดา ณ ลําพูน

ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ

จอมสุดา ณ ลําพูน

8.

นางสาวทองเพียร เขื่อนแกว

ผูอํานวยการกองคลัง

ทองเพียร เขื่อนแกว

2

ผูเขารวมประชุม (ตอ)
ลําดับที่
ชื่อ – สกุล

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

9.

นายปภาวิน ปญญาเทพ

ผูอํานวยการกองชาง

ปภาวิน ปญญาเทพ

10.

นายวิชัย วงคบุญมา

วิชัย วงคบุญมา

11.

นายสุทัศน นิลปวน

12.

นายโชคชัย เปงปะนัน

หัวหนาสํานักปลัด
รักษาการ ผูอํานวยการกองสงเสริม
การเกษตร
รักษาการผูอํานวยการกอง
สาธารณสุขฯ

ระเบียบวาระที่ ๑
นายธนทรัพย มะนุภา
ประธานสภาเทศบาล
ตําบลลี้
ที่ประชุม
นายธนทรัพย มะนุภา
ประธานสภาเทศบาล
ตําบลลี้

สุทัศน นิลปวน
โชคชัย เปงปะนัน

: เรื่องที่ประธานแจงตอที่ประชุม
เรื่องที่ 1. สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลี้ รายนายชิด ฟุมฟองฟู แจงไมสามารถเขา
ประชุมในครัง้ นี้ไดเนื่องจากติดธุระสําคัญตองเดินทางไปในตัวจังหวัดลําพูน จึงแจงให
ที่ประชุมรับทราบ
: รับทราบ
: เรื่องที่ 2.รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕60–๒๕62)
ไตรมาสที่ 1
ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจั ดทํ าแผนพัฒนาขององคก ร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 หมวด
๖ การติดตามและประเมิ นผลพั ฒนา ขอที่ ๒๙ (2) และ (๓) ใหคณะกรรมการ
ติดตามและประเมิ นผลแผนการพั ฒ นาเทศบาลตําบลลี้ ดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลลี้ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริ หารท องถิ่น เพื่อ ใหผูบ ริหารทองถิ่น
เสนอตอสภาท องถิ่น และคณะกรรมการพัฒ นาทอ งถิ่น พร อมทั้ งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบ
หาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเป น
ระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และ
ภายในตุลาคมของทุกป นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาเทศบาลตําบลลี้
ไดดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.๒๕60 – ๒๕61) ไตรมาส
ที่ 1 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2559) ของเทศบาลตําบลลี้ เสร็จเรียบรอยแลว มี
รายละเอียดดังนี้
ในส วนแบบติดตามและประเมิ นผลของเทศบาลตําบลลี้ ตามแบบที่ 2 เป นการ
ติดตามผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลลี้ โดยแยกเปนไตรมาส 4 ไตรมาส ดังนี้
ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม – มีนาคม)
ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน – มิถุนายน) และไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม –
กันยายน) การประชุมในครั้งนี้เปนการประชุมไตรมาสที่ 1 ระหวางเดือนตุลาคม –
ธันวาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ป จํานวนโครงการ
และงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ป โดยแยกตามยุทธศาสตร ดังนี้ ยุทธศาสตรที่ 1
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ดานโครงสร างพื้ นฐาน ปที่ 1 พ.ศ. 2560 จํ านวน 21 โครงการ งบประมาณ
5,337,000.- บาท ป ที่ 2 พ.ศ. 2561 จํ า นวน 17 โครงการ งบประมาณ
3,098,750.- บาท ป ที่ 3 พ.ศ. 2562 จํ า นวนโครงการ 21 โครงการ
งบประมาณ 7,040,000.- บาท รวม 59 โครงการ งบประมาณ 15,475,750.บาท ยุทธศาสตรที่ 2 ดานสังคมและคุณภาพชีวิต ปที่ 1 พ.ศ. 2560 จํานวน 79
โครงการ งบประมาณ 10,767,500.- บาท ป ที่ 2พ.ศ. 2561 จํ านวน 61
โครงการ งบประมาณ 10,871,500.- บาท ป ที่ 3 พ.ศ. 2562 จํ านวน 62
โครงการ งบประมาณ 11,941,500.- บาท รวม 202 โครงการ งบประมาณ
33,580,500.- บาท ยุท ธศาสตร ที่ 3 ดานเศรษฐกิ จ และการท องเที่ยว ปที่ 1
พ.ศ.2560 จํานวน 14 โครงการ งบประมาณ 1,056,000.- บาท ปที่ 2 พ.ศ.
2561 จํานวน 15 โครงการ งบประมาณ 1,156,000.- บาท ปที่ 3 พ.ศ. 2562
จํ า นวน 14 โครงการ งบประมาณ 856,000.- บาท รวม 43 โครงการ
งบประมาณ 3,068,000.- บาท ยุทธศาสตรที่ 4 ดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ปที่ 1 พ.ศ. 2560 จํานวน 23 โครงการ งบประมาณ 1,025,000.บาท ปที่ 2 พ.ศ. 2561 จํานวน 25 โครงการ งบประมาณ 3,605,000.- บาท
ปที่ 3 พ.ศ. 2562 จํานวน 21 โครงการ งบประมาณ 955,000.- บาท รวม
69 โครงการ งบประมาณ 5,585,000.- บาท ยุทธศาสตรที่ 5 ดานองคกรและ
การให บ ริ ก ารที่ ดี แ ก ป ระชาชน ป ที่ 1 พ.ศ.2560 จํ า นวน 37 โครงการ
งบประมาณ 13,637,000.- บาท ป ที่ 2 พ.ศ. 2561 จํ านวน 8 โครงการ
งบประมาณ 3,520,000.- บาท ป ที่ 3 พ.ศ. 2561 จํ า นวน 7 โครงการ
งบประมาณ 220,000.- บาท รวม 52 โครงการ งบประมาณ 17,377,000.บาท รวมทั้ ง หมดป ที่ 1 พ.ศ. 2560 จํ า นวน 174 โครงกร งบประมาณ
31,822,500.- บาท ปที่ 2 พ.ศ. 2561 จํานวน 126 โครงการ งบประมาณ
22,251,250.- บาท ป ที่ 3 พ.ศ. 2562 จํานวน 125 โครงการ งบประมาณ
21,012,500.- บาท รวมทั้ ง สิ้ น 425 โครงการ งบประมาณทั้ ง สิ้ น
75,086,250.- บาท
ขอ 4 จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด ของ
เทศบาลตําบลลี้มีทั้งหมด 18 โครงการ งบประมาณ 45,163,000.- บาท โดยแยก
เปน ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสงเสริมและพัฒนาการเกษตรสูเมืองเกษตรปลอดภัย
ปที่ 2 พ.ศ. 2561 จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 2,000,000.- บาท ปที่ 3
พ.ศ.2562 จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 2,000,000.- บาท รวม 2 โครงการ
งบประมาณ 4,000,000.- บาท ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพั ฒนาสังคมคุณภาพ
ชี วิ ต และความมั่ น คง ป ที่ 1 พ.ศ. 2560 จํ า นวน 2 โครงการ งบประมาณ
2,660,000.- บาท ป ที่ 3 พ.ศ. 2563 จํ า นวน 2 โครงการ งบประมาณ
4,000,000.- บาท รวม 4 โครงการ งบประมาณ 6,660,000.- บาท
ยุทธศาสตรที่ 5 ดานอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบริหารจัดการ
น้ํ า แบบบู ร ณาการ ป ที่ 1 พ.ศ. 2560 จํ า นวน 5 โครงการ งบประมาณ
11,703,000.- บาท ป ที่ 2 พ.ศ. 2561 จํ านวน 5 โครงการ งบประมาณ
18,700,000.- บาท ป ที่ 3 พ.ศ. 2562 จํ านวน 2 โครงการ งบประมาณ
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ที่ประชุม
นายธนทรัพย มะนุภา
ประธานสภาเทศบาล
ตําบลลี้

4,100,000.- บาท รวม 12 โครงการ งบประมาณ 34,503,000.- บาท
ขอ 5 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาป พ.ศ.2560 จํานวนโครงการทั้งหมด 129
โครงการ โดยแยกได ดังนี้ จํานวนโครงการที่เสร็จทั้งหมด 3 โครงการ คิดเปนรอย
ละ 2.33 ประกอบดวย ยุทธศาสตรที่ 2 ดานสังคมและคุณภาพชีวิต จํานวน 2
โครงการ และยุท ธศาสตร ที่ 5 ด านองคก รและการให บ ริ ก ารที่ ดี แก ป ระชาชน
จํานวน 1 โครงการ จํานวนโครงการที่ยังไมไดดําเนินการ ทั้งหมด 126 โครงการ
คิดเปนรอยละ 97.67 ประกอบดวย ยุทธศาสตรที่ 1 ดานโครงการสรางพื้นฐาน
จํานวน 16 โครงการ ยุทธศาสตรที่ 2 ดานสั งคมและคุณภาพชีวิต จํานวน 70
โครงการ ยุทธศาสตร ที่ 3 ดานเศรษฐกิ จและการทอ งเที่ ยว จํานวน 7 โครงการ
ยุทธศาสตรที่ 4 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน 15 โครงการ และ
ยุทธศาสตรที่ 5 ดานองคกรและการใหบริการที่ดีแกประชาชน จํานวน 18 โครงการ
ขอ 6 การเบิ ก จ า ยงบประมาณป พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (เดื อ นตุล าคม –
ธันวาคม พ.ศ. 2559) เทศบาลตําบลลี้ไดดําเนินการเบิกจายทั้งสิ้น 252,098.64
บาท คิดเปนรอยละ 1.49 โดยแยกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้ ยุทธศาสตรที่ 2 ดาน
สัง คมและคุณภาพชีวิต จํ านวน 200,598.64 บาท และยุทธศาสตร ที่ 5 ดาน
องคกรและการใหบริการที่ดีแกประชาชน จํานวน 51,500.- บาท
สวนที่ 3 ผลการดําเนินงานตามโครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิ จ โครงการที่
ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําป พ.ศ. 2560 เทศบาลตําบลลี้ ไมไดรับการจัดสรร
จากกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น
สวนที่ 4 ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
1. บุคลากรที่ชํานาญการในดานชางมีไมเพียงพอและครอบคลุมภารกิจ
2. การดําเนินโครงการตางๆ ยังไมเปนไปตามแผนงานที่กําหนดได
การจัดสรรงบประมาณไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม) ลาชาและไมเพียงพอ
สําหรับการดําเนินโครงการตางๆ ไดตามที่กําหนดไว ซึ่งสวนใหญงบประมาณที่ไดรบั
จัดสรรเปนเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค(เบี้ยยังชีพผูสงู อายุ ผูพิการ อาหารเสริม
(นม)ฯลฯ) สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลี้ทานใด มีขอซักถามหรือเสนอแนะเรียนเชิญ
ครับ
: รับทราบ
: เรื่องที่ 3. การจัดทําแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติมฉบับที่ 1
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ 22 ใหผูบริหารทองถิ่นอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาที่
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง และนําไปปฏิบัติใช รวมทั้งแจงสภาทองถิ่น นั้น
บัดนี้ เทศบาลตําบลลี้ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562)
เพิ่มเติมฉบับที่ 1 รายละเอียดตามสิ่งทีส่ งมาดวย และไดประกาศใชแผนพัฒนาฯ
ดังกลาวเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 เรียบรอยแลว จึงแจงมายังสภา
เทศบาลตําบลลี้ มีรายละเอียดดังนี้
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นายสนอง เสารสาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลลี้

นายวิชัย วงคบุญมา
หัวหนาสํานักปลัด

โครงการในแผนพัฒ นาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) เพิ่ม เติม ฉบับ ที่ 1 มีจํานวน
โครงการทั้งหมด 4 โครงการ ซึ่งประกอบดวยโครงการที่มาจากหมูบาน จํานวน 1
โครงการ และโครงการที่ ม าจากนโยบายรั ฐ บาล จํ านวน 3 โครงการ แยกตาม
ยุทธศาสตรการพัฒนา ดังนี้
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง/ซอมแซมระบบประปาหมูบาน จํานวน 1 โครงการ คือ
โครงการปรั บ ปรุ ง ระบบประปาหมู บ าน หมู ที่ 5 บ านฮ อ มตอ งบประมาณจํ านวน
46,300.- บาท
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนาสงเสริมสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบรอย และความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนจํานวน 2 โครงการประกอบดวย
1. โครงการบําบัดฟนฟูผเู สพ/ผูติดยาเสพติด งบประมาณจํานวน 35,000.- บาท
2. โครงการฝกอบรมอาชีพผูผานการบําบัดฟนฟูยาเสพติด งบประมาณจํานวน
25,000.- บาท
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานองคกรและการใหบริการที่ดีแกประชาชน
แนวทางการพัฒนา และเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการขอรับเงินอุดหนุนสนับสนุนภารกิจองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเพื่อประชาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 งบประมาณจํานวน
25,000.- บาท สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลี้ทานใด จะมีขอซักถามหรือเสนอแนะ
เรียนเชิญครับ
: เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ ที่เคารพ กระผมนายสนอง เสารสาร สมาชิก
สภาเทศบาลตําบลลี้ ขอเรียนถามในการจัดทําแผนพัฒนาสามปเพิ่มเติม สืบเนื่องจาก
โครงการที่ทางราษฎร ทางหมูบาน ที่ไดรบั ความเดือดรอนและไดนําเสนอโครงการ
เพื่อขอบรรจุในแผนพัฒนาเพิ่มเติม
จากคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผน
ประกอบไปดวยคณะกรรมการที่มาจากหลายภาคสวน
อยากเรียนถามในกรณีที่
แผนงานโครงการที่นําเสนอไมผานความเห็นชอบของคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนา ทางคณะผูบริหารหรือสวนงานสํานักปลัดสามารถจัดทําแผนเพิ่มเติม
ไดหรือไม เพราะเปนความเดือดรอนของราษฎร หากคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนไมเห็นชอบแลวจะดําเนินการอยางไรตอไป ขอบคุณครับ
: เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ ที่เคารพ กระผมนายวิชัย วงคบุญมา ตําแหนง
หัวหนาสํานักปลัด ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลลี้
ขอเรียนชี้แจงวา คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลลี้ ประกอบไปดวยทานปลัดเทศบาลตําบลลี้ เปนประธาน หัวหนากอง
งานของเทศบาลเปนกรรมการ และมีตัวแทนประชาคมจํานวน 3 ทาน เปน
คณะกรรมการ สําหรับตัวแทนประชาคมทัง้ 3 ทาน ประกอบไปดวย 1. ทานเข็มชัย
จุมพระสิงห กํานันตําบลลี้ 2 ทานประวัติ ตะนาสา ผูใหญบานหมูท ี่ 8 บานมวงสามป
และ3 ทานสมบัติ บุญมา ผูใหญบานหมูที่ 16 บานใหมน้ําผึ้ง ในการจัดทําแผน
เพิ่มเติมจําเปนตองผานกระบวนการจัดทําแผน เริ่มตั้งแตคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดแผน ในกรณีที่แผนงานโครงการไมผานความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ ก็ถือ
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:

นายสนอง เสารสาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลลี้

:

ที่ประชุม

:

:

วาแผนงานโครงการนั้นตกไป ไมสามารถนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาได และใน
โอกาสตอไปหากโครงการแผนงานดังกลาว มีความจําเปนเรงดวนก็สามารถนําเสนอ
คณะกรรมการจัดทํารางแผนพัฒนาอีกครั้ง
ในการพิจารณาของคณะกรรมการ
สนับสนุน ไดพิจารณาวาโครงการจะตองทําการเพิ่มเติม จะตองเปนโครงการที่มีความ
จําเปนอยางยิ่งยวด เนื่องจากโครงการตาง ๆ มีการบรรจุไวในแผนพัฒนาประจําปอยู
แลว ประกอบกับในการสอบถามเจาหนาที่ ในการจัดทําแผนพัฒนาพบวามีบาง
โครงการเปนโครงการที่เคยนําเสนอที่ประชุมประชาคมหมูบา นในการจัดทําแผนพัฒนา
ประจําปแลว แตไมไดรับการพิจารณาในการจัดลําดับความสําคัญเพื่อนํามาบรรจุไวใน
แผนพัฒนาประจําปของเทศบาล คณะกรรมการฯ เห็นวาในการจัดทํารางแผนเพื่อ
เสนอใหคณะกรรมการสนับสนุนพิจารณา ทางคณะผูบ ริหารควรจะพิจารณาถึงความ
จําเปนและเหมาะสมของโครงการ สําหรับโครงการที่ไมผานความเห็นชอบเนื่องจาก
ทางคณะกรรมการมีความเห็นวาเปนโครงการที่มีความจําเปนอยูทุกหมูบาน และยังไม
เปนโครงการที่ความจําเปนเรงดวน
เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ที่เคารพ ในการพิจารณาของคณะกรรมการควร
มีมาตรฐานของคําวาเหมาะสมเนื่องจากแผนงานโครงการเปนความเดือดรอนของ
ราษฎร และในสวนความจําเปนตองใหมีความจําเปนในลักษณะใดถึงจะเขาหลักเกณฑ
เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ที่เคารพ ในสวนของคําวาจําเปน คณะกรรมการ
ไดมีความเห็นวาโครงการหากมีความจําเปนจริง ๆ โครงการดังกลาวก็จะตองถูกบรรจุ
ไวในแผนพัฒนาแผนพัฒนาสามป
ซึ่งเปนการรวบรวมโครงการที่ทางหมูบานได
เรียงลําดับความสําคัญไวแลว หากจะดําเนินการควรพิจารณาโครงการดังกลาวกอน
การที่นําเอาโครงการ ที่ไมผานการประชุมประชาคมมาแทรกระหวางป
เทากับ
แผนพัฒนาไมมีความสําคัญ ไมเปนการบริหารจัดการที่ดี สําหรับโครงการขยายเขต
ไฟฟาเพื่อการเกษตรเปนโครงการที่ราษฎรของแตละหมูบ านตองการ หากมองวามี
ความจําเปนเรงดวน ก็คาดวาจะมีอีกหลายๆ หมูบ านเสนอโครงการเขามาในรูปแบบ
เดียวกัน คณะกรรมการไดตั้งไว 3 ประเด็น ไดแกประเด็นที่ 1 เปนโครงการที่ไมมีใน
แผนปกติเนื่องจากเห็นวาหากมีความจําเปนจริง ๆ ควรจะบรรจุไวในแผนพัฒนาปกติ
ประเด็นที่ 2 โครงการขยายเขตไฟฟาเพือ่ การเกษตรเปนปญหาและความตองการของ
ทุกหมูบ าน อยูที่วาประชาคมหมูบานไหนจะใหความสําคัญกอนหลัง ประเด็นที่ 3
การที่มงี บประมาณจํากัด การจัดสรรงบประมาณควรพิจารณาแผนงานโครงการมีอยู
ในแผนพัฒนาปกติกอนเปนอับดับแรก
เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ การทีโ่ ครงการขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตรไมอยูใน
แผนของการทําประชาคมหมูบานเนื่องมาจากพื้นที่รบั ประโยชนเปนพื้นที่ หมูที่ 12
บานใหมศิวิไล แตผูรับประโยชนเปนราษฎรของหมูท ี่ 12 สวนหนึ่งและเปนราษฎรหมู
ที่ 5 บานฮอมตอ หมูท ี่ 3 บานปู ในการทําประชาคมหมูบานราษฎรในหมูบานอื่น
ไมไดเขารวมประชุมดวย ทําใหโครงการไมไดรบั การพิจารณา จึงขอใหทางคณะ
ผูบริหารพิจารณาหาแนวทางแกไขปญหาความเดือดรอนในลักษณะดังกลาว ใหเปนไป
ตามขอบเขตอํานาจหนาที่ ตอไป
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 3
นายธนทรัพย มะนุภา
ประธานสภาเทศบาล
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: เรื่องที่ 4 รายงานการเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559
เทศบาลตําบลลี้ ไดจัดทํารายงานการเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 เสร็จ
เรียบรอยแลว โดยมีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้
สินทรัพยหมุนเวียนรวม จํานวน 34,518,014.39 บาท หนี้สินและเงินสะสมจํานวน
34,518,014.39 บาท งบทรัพยสิน รวม 16,545,615.-บาท เงินสดและเงินฝาก
ธนาคาร รวม 32,308,161,06 บาท หมายเหตุ รายไดจากรัฐบาลคางรับ จํานวน
7,600.-บาท ลูกหนี้คาภาษี รวม 42,459.81 บาท
รายจายคางจาย
3,080,000.-บาท เงินฝากรับ จํานวน 1,300,552.55 บาท เงินสะสม จํานวน
18,652,578.30บาท การใชจายเงินสะสมจํานวน 1,323,651,54 บาท เงินทุน
สํารองเงินสะสม จํานวน 11,477,283.54บาท รายรับสูงกวารายจาย จํานวน
1,375,397.44บาท คาครุภัณฑจายจากเงินรายรับจํานวน 2,461,268.-บาท คา
ที่ดินและสิ่งกอสรางจายจากเงินรายรับจํานวน 3,587,879.26บาท ประมาณการ
รายรับไวจํานวน 36,000,000.-บาท รับจริงจํานวน 33,417,480.31 บาท รับ
จริงต่ํากวาประมาณการจํานวน 2,582,519.69 บาท เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค
จํานวน 18,584,877.51บาท เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ จํานวน 3,397,981.- บาท
ประมาณการรายจาย จํานวน 36,000,000.-บาท รายจายจริง 32,042,082.87
บาท รายจายจริงต่ํากวาประมาณการรายจายจํานวน 3,957,917.13 บาท รายได
จากภาษีอากร ประมาณการ 18,597,300.-บาท รับจริง 20,297,182.89บาท สูง
กวาประมาณจํานวน 1,699,882.89 บาท รายไดทมี่ ิใชภาษีอากร ประมาณการ
152,700.-บาท รับจริง 82,014.60 ต่ํากวาประมาณการจํานวน 70,685.-บาท
รายไดจากทรัพยสิน ประมาณการ 190,000.-บาท รับจริง 269,634.82บาท สูง
กวาประมาณการจํานวน 79,634.82บาท รายไดเบ็ดเตล็ด ประมาณการ 60,000.บาท รับจริง 140,400.-บาท สูงกวาประมาณการจํานวน 80,400.-บาท รายจาย
ตามแผนงานบริหาร ประมาณการจํานวน 29,292,300.-บาท รายจายจริง
25,992,935.61บาท
ต่ํากวาประมาณการจํานวน
3,299,364.39บาท
รายจายตามงบประมาณรายจายทั้งสิ้น
36,000,000.-บาท
รายจายจริง
32,042,082.87บาท ต่ํากวาประมาณการจํานวน 3,957,917.13 บาท สมาชิก
สภาเทศบาลตําบลลีท้ านใด จะมีขอซักถามหรือเสนอแนะเรียนเชิญครับ
: รับทราบ
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลลี้ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป
พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2560
: ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลไดตรวจดูรายงานการประชุมสภาฯ
ตามสําเนาบันทึก
รายงานการประชุมสภาฯ หากมีการแกไขใหเสนอตอที่ประชุม หากไมมผี ูใดขอแกไขถือ
วาที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลลี้ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1
ประจําป พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2560
กระทูถาม
-ไมมี-
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ระเบียบวาระที่ 4
นายธนทรัพย มะนุภา
ประธานสภาเทศบาล
ตําบลลี้
ระเบียบวาระที่ 5
นายธนทรัพย มะนุภา
ประธานสภาเทศบาล
ตําบลลี้
นางสาวจิราพร
ตันสุวัฒน
เลขานุการสภาฯ

นายธนทรัพย มะนุภา
ประธานสภาเทศบาล
ตําบลลี้
นายวิชาญ โนตะ
สมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลลี้

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว
-ไมมีเรื่องที่เสนอใหม
เรื่องที่ 1 เรือ่ ง การกําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตําบลลี้ สมัยสามัญประจําป
2560 และสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป 2561 ขอเชิญเลขานุการ
สภาฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมายทีเ่ กี่ยวของ
เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ที่เคารพ ดิฉันนางสาวจิราพร ตันสุวัฒน
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลลี้
การกําหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญเปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 และ
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ 2) พ.ศ. 2554 ขอ 21 กําหนดวา
“การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําป ระยะเวลาและวันเริม่ ตนประชุม
สมัยประชุมสามัญประจําปของแตละสมัยในปนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําป
ของปถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไป ให
ประธานสภาทองถิ่นนําปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของแตละป โดยให
นําความในขอ 11 มาใชบังคับโดยอนุโลม”
ขอ 11 (2) กําหนดวา “สําหรับเทศบาล ใหสภาเทศบาลกําหนดวาการประชุม
สมัยสามัญประจําปแตละสมัยในปนั้นจะเริ่มเมื่อใด แตละสมัยในปนั้นกําหนดกี่วัน กับ
ใหกําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไปและมีกําหนดกี่
วัน”
วรรค 2 “การกําหนดสมัยประชุมและวันประชุมใหเปนไปตามทีก่ ฎหมายวาดวย
องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นกําหนด
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) มาตรา 24
กําหนดวา “ในปหนึง่ ใหมสี มัยประชุมสามัญสีส่ มัย สมัยประชุมสามัญครัง้ แรกและวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญประจําปใหสภาเทศบาลกําหนด”
วรรค 4 สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ใหมกี ําหนดไมเกินสามสิบวัน แตถาจะ
ขยายเวลาออกไปอีกจะตองไดรบั อนุญาตจากผูวาราชการจังหวัด”
เพื่อใหการดําเนินการกําหนดสมัยประชุมเปนไปตามระเบียบกฎหมายดังกลาว
จึงขออนุญาตใหทานประธานสภา ไดนําปรึกษาตอที่ประชุมในลําดับตอไป
: ขอเชิญทานสมาชิกสภาเทศบาลตําบลลี้ไดเสนอการกําหนดสมัยการประชุมสามัญ
ประจําป พ.ศ. 2560 และการกําหนดวันเริม่ ประชุมสภาสมัยสามัญประจําป สมัยแรก
ของปถัดไป
: เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ ที่เคารพ กระผมนายวิชาญ โนตะ สมาชิกสภา
เทศบาลตําบลลี้ ขอเสนอการกําหนดสมัยการประชุมสามัญประจําป พ.ศ. 2560
และการกําหนดวันเริ่มประชุมสภาสมัยสามัญประจําป สมัยแรกของปถัดไป โดยขอ
เสนอ ดังนี้
สมัยที่ 2 วันที่ 1 – 30 เมษายน 2560 มีกําหนด 30 วัน
สมัยที่ 3 วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2560 มีกําหนด 30 วัน
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นายธนทรัพย มะนุภา
ประธานสภาเทศบาล
ตําบลลี้
นายสนอง เสารสาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลลี้
นางวราภรณ ศรีเปน
สมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลลี้
นายธนทรัพย มะนุภา
ประธานสภาเทศบาล
ตําบลลี้

มติที่ประชุม
นายธนทรัพย มะนุภา
ประธานสภาเทศบาล
ตําบลลี้

นางสาวจิราพร
ตันสุวัฒน
เลขานุการสภาฯ

สมัยที่ 4 วันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2560 มีกําหนด 30 วัน
วันเริ่มประชุมสภาสมัยสามัญประจําป สมัยแรกของป 2561 วันที่ 1 กุมภาพันธ
– 2 มีนาคม 2561 มีกําหนด 30 วัน
: ขอผูรบั รอง 2 ทาน
: เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ที่เคารพ กระผมนายสนอง เสารสาร สมาชิก
สภาเทศบาลตําบลลี้ ขอรับรองการเสนอการกําหนดสมัยการประชุมสามัญประจําป
พ.ศ. 2560 และการกําหนดวันเริม่ ประชุมสภาสมัยสามัญประจําป สมัยแรกของป
ถัดไป ของทานวิชาญ โนตะ
: เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ที่เคารพ ดิฉันนางวราภรณ ศรีเปน สมาชิก
สภาเทศบาลตําบลลี้ ขอรับรองการเสนอการกําหนดสมัยการประชุมสามัญประจําป
พ.ศ. 2560 และการกําหนดวันเริม่ ประชุมสภาสมัยสามัญประจําป สมัยแรกของป
ถัดไป ของทานวิชาญ โนตะ
: มีทานใดจะเสนอแตกตางไปจากนี้หรือไม หากไมมีทานใดเสนอจะขอมติในทีป่ ระชุม
สมาชิกสภาทานใดเห็นชอบในการกําหนดสมัยการประชุมสามัญประจําป พ.ศ. 2560
และการกําหนดวันเริ่มประชุมสภาสมัยสามัญประจําป สมัยแรกของปถัดไป โดย
กําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตําบลลี้ ดังนี้
สมัยที่ 2 วันที่ 1 – 30 เมษายน 2560 มีกําหนด 30 วัน
สมัยที่ 3 วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2560 มีกําหนด 30 วัน
สมัยที่ 4 วันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2560 มีกําหนด 30 วัน
วันเริ่มประชุมสภาสมัยสามัญประจําป สมัยแรกของป 2561 วันที่ 1 กุมภาพันธ –
2 มีนาคม 2561 มีกําหนด 30 วัน (7 เสียง)
สมาชิกสภาเทศบาลทานใด ไมเห็นชอบ (ไมมี)
สมาชิกสภาเทศบาลทานใด งดออกเสียง (1 เสียง)
:
เห็นชอบ 7 เสียง
ไมเห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง
: เรื่องพิจารณาเรื่องที่ 2 เรื่องญัตติขอความเห็นชอบ รับมอบครุภัณฑคอมพิวเตอร
เครื่องพิมพเลเซอรยี่หอ ฟูจิ ซีร็อกซ รุน ดูโคปริ้น(DucoPrint) M225z จํานวน 1
เครื่อง และเครื่องพิมพมัลติฟง กชั่นยี่หอ ฟูจิ ซีร็อกซ รุน ดูโคปริ้น(DucoPrint)
CM305df จํานวน 1 เครื่อง รวม 2 เครื่อง จาก หางหุนสวนจํากัด นอรทเทิรน โอ.
เอ.มารเก็ตติง้
ขอใหเลขานุการสภาเทศบาลตําบลลี้ ชี้แจง ระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวของ
: เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ ที่เคารพ การรับครุภัณฑเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
วาดวยการพัสดุ ของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น
พ.ศ.2535 แกไขเพิ่มเติม จนถึง(ฉบับที่ 9)พ.ศ.2535 หมวดที่ 2 การจัดหา สวนที่ 1
บททั่วไป ขอ 9 ในกรณีทมี่ ีผูอทุ ิศพัสดุใหเปนกรรมสิทธิ์แกหนวยการบริหารราชการ
สวนทองถิ่น หรือใหสทิ ธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบใหเปนผูดแู ลพัสดุ นั้น ถาการกระทํา
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ดังกลาวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นจะรับเอาพัสดุ
หรือสิทธินั้น ๆ ไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากสภา หนวยการบริหารราชการสวน
ทองถิ่น
: ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีตําบลลี้ ไดเสนอญัตติตอทีป่ ระชุมสภาฯ

นายธนทรัพย มะนุภา
ประธานสภาเทศบาล
ตําบลลี้
: เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ที่เคารพ กระผม รอยตํารวจ เสนห มะโนจิตต
รอยตํารวจตรีเสนห
มะโนจิตต
ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลลี้
ขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบ รับมอบ
นายกเทศมนตรีตําบลลี้
ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพเลเซอรยหี่ อ ฟูจิ ซีร็อกซ รุน ดูโคปริ้น(DucoPrint)
M225z จํานวน 1 เครื่อง และเครื่องพิมพมัลติฟง กชั่นยี่หอ ฟูจิ ซีร็อกซ รุน ดูโคปริ้น
(DucoPrint) CM305df จํานวน 1 เครื่อง รวม 2 เครือ่ ง จาก หางหุนสวนจํากัด
นอรทเทิรน โอ.เอ.มารเก็ตติง้
เพื่อใชในการปฏิบัตริ าชการของสํานักปลัดเทศบาล
ตําบลลี้ ตามหนังสือหางหุนสวนจํากัด นอรทเทิรน โอ.เอ.มารเก็ตติ้ง ตามหนังสือรับ
เลขที่ 3302 และเลขที่ 3303 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559 ขออนุญาตทาน
ประธานสภาใหหัวหนาสํานักปลัดเทศบาลตําบลลี้นําเสนอขอมูลเพิ่มเติม
หัวหนาสํานักปลัด
: เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ ที่เคารพ ทางหางหุน สวนจํากัดนอรทเทิรน โอ.
นายวิชัย วงคบุญมา
เอ.มารเก็ตติง้ ไดแจงความประสงคจะขอบริจาคเครื่องปริ้นเตอรดังกลาวใหกับทาง
สํานักงานเทศบาลตําบลลี้ ทางสํานักปลัด ไดพิจารณาแลวเห็นวา เครื่องปริ้นเตอร
เปนอุปกรณสําคัญในการปฏิบัตริ าชการ การจัดพิมพหนังสือที่ใชในการติดตอ
ประสานงาน การจัดทําเอกสารสําคัญตาง ๆ ประกอบกับเครื่องปริ้นเตอรที่ใชงานใน
สํานักปลัดมีไมเพียงพอ จึงไดนําเสนอคณะผูบ ริหารเพื่อขอรับการพิจารณารับมอบ
ทั้งนี้ เพื่อใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการ
นายธนทรัพย มะนุภา : สมาชิกสภาทานใดที่จะอภิปรายเพิ่มเติม ขอเรียนเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
หากไมมีสมาชิกทานใดอภิปรายจะขอมติจากที่ประชุม ตอไปสมาชิกสภาเทศบาลตําบล
ตําบลลี้
ลี้ ทานใดเห็นชอบรับมอบครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพเลเซอรยี่หอ ฟูจิ ซีร็อกซ
รุน ดูโคปริ้น(DucoPrint) M225z จํานวน 1 เครื่อง และเครื่องพิมพมัลติฟงกชั่นยี่หอ
ฟูจิ ซีร็อกซ รุน ดูโคปริ้น(DucoPrint) CM305df จํานวน 1 เครื่อง รวม 2 เครื่อง
จาก หางหุนสวนจํากัด นอรทเทิรน โอ.เอ.มารเก็ตติ้ง เพื่อใชในการปฏิบัติราชการของ
สํานักปลัดเทศบาลตําบลลี้ (7 เสียง)
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลี้ทานใด ไมเห็นชอบ (ไมมี)
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลี้ทานใด งดออกเสียง (1 เสียง)
มติที่ประชุม
:
เห็นชอบ 7 เสียง
ไมเห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง
นายธนทรัพย มะนุภา : เรื่องที่ 2 เรื่องญัตติขอรับความเห็นชอบ รายการเงินอุดหนุนโครงการขอรับเงิน
ประธานสภาเทศบาล
อุดหนุนสนับสนุนภารกิจองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อประชาชน ประจําป
ตําบลลี้
งบประมาณ พ.ศ.2560 ใหกับสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดลําพูน
จํานวน เงิน 25,000.-บาท(สองหมื่นหาพันบาทถวน) ขอใหเลขานุการสภาเทศบาล
ตําบลลี้ ชี้แจง ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ
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นางสาวจิราพร
ตันสุวัฒน
เลขานุการสภาฯ

: เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ ที่เคารพ การพิจารณารายการเงินอุดหนุน
เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิม่ เติมถึง(ฉบับที่ 13) พ.ศ.
2552 มาตรา 67 เทศบาลอาจมีรายจายดังตอไปนี้ (8) เงินอุดหนุน มาตรา 67 ทวิ
การจายเงินตามมาตรา 67(8) และการจายเงินเพื่อการลงทุน เทศบาลจะกระทําได
เมื่อไดรบั ความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผูวาราชการจังหวัดอนุมัติแลว
: ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีตําบลลี้ ไดเสนอญัตติตอทีป่ ระชุมสภาฯ

นายธนทรัพย มะนุภา
ประธานสภาเทศบาล
ตําบลลี้
: เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ ที่เคารพ รายการเงินอุดหนุนโครงการขอรับ
รอยตํารวจตรีเสนห
มะโนจิตต
เงินอุดหนุนสนับสนุนภารกิจองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อประชาชน ประจําป
นายกเทศมนตรีตําบลลี้
งบประมาณ พ.ศ.2560 ใหกับสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดลําพูน
จํานวนเงิน25,000.-บาท(สองหมื่นหาพันบาทถวน)
ตามหนังสือที่วาการอําเภอลี้ ที่ ลพ 0023.12/ว211 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2559
เรื่อง สงโครงการขอรับเงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2560 ปรากฏในแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562)เพิ่มเติมฉบับที1่ หนา 6
ยุทธศาสตรจงั หวัดที่ 4 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความมั่นคง ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพิม่ ขีดความสามารถประชาชน
บนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน 5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานองคกรและการ
ใหบริการที่ดีแกประชาชน 5.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและเพิม่ ประสิทธิภาพการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีวัตถุประสงค เพื่อใชในการดําเนินกิจกรรม และ
การจัดทําบริหารสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น การบริหารบุคคล การงบประมาณ และการบริหารจัดการ มีวัตถุประสงคเพื่อ
การใหบริการแกประชาชนใหไดรบั ประโยชนโดยตรง
โดยมีสํานักงานสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นจังหวัดลําพูน เปนหนวยงานสนับสนุนการดําเนินการตามภารกิจของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนประโยชนของประชาชน เดิมทางสํานักงานสงเสริม
การปกครองทองถิ่นจังหวัดลําพูน ไดจัดทําโครงการขอรับการสนับสนุนโครงการศูนย
ประสานงาน ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําพูน งบประมาณ 25,000.บาท ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2560 หนา 75 ตอมา
ไดทําหนังสือแจงปรับเปลี่ยนโครงการตามหนังสือขางตน เพื่อใหเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
นายธนทรัพย มะนุภา : สมาชิกสภาทานใดทีจ่ ะอภิปราย สอบถามเพิ่มเติม ขอเรียนเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล
หากไมมสี มาชิกทานใดอภิปรายจะขอมติจากที่ประชุม ตอไป
ตําบลลี้
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลี้ ทานใดเห็นชอบรายการเงินอุดหนุนโครงการขอรับเงิน
อุดหนุนสนับสนุนภารกิจองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อประชาชน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2560 ใหกับสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดลําพูน
จํานวน เงิน 25,000.-บาท(สองหมื่นหาพันบาทถวน) (7 เสียง)
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลีท้ านใด ไมเห็นชอบ (ไมมี)
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลีท้ านใด งดออกเสียง (1 เสียง)
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มติที่ประชุม
นายธนทรัพย มะนุภา
ประธานสภาเทศบาล
ตําบลลี้

นางสาวจิราพร
ตันสุวัฒน
เลขานุการสภาฯ

:

เห็นชอบ 7 เสียง
ไมเห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง
: เรื่องที่ 3 ญัตติขอรับความเห็นชอบ
การโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2560 ในสวนของสํานักปลัด หมวดเงินอุดหนุน ประเภท เงิน
อุดหนุนสวนราชการ ซึง่ ไมไดตั้งงบประมาณไว และกองชาง งานไฟฟาถนน หมวด คา
ที่ดินและสิ่งกอสราง และหมวด เงินอุดหนุน ประเภท เงินอุดหนุนเอกชน เนื่องจาก
ไมไดตั้งงบประมาณรายจายไว และงบประมาณรายจายบางรายการคงเหลือไมเพียงพอ
สําหรับดําเนินการฯ ขอใหเลขานุการสภาเทศบาลตําบลลี้ ชี้แจง ระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวของ
: เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ ที่เคารพ การโอนเงินงบประมาณ เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย วิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2541 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 ขอ 27 “การโอน
เงินงบประมาณรายจายในหมวด คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ทําใหลกั ษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตัง้ จายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของ
สภาทองถิ่น” และตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่
13) พ.ศ.2552 มาตรา 67 เทศบาลอาจมีรายจายดังตอไปนี้ (8) เงินอุดหนุน
มาตรา 67 ทวิ การจายเงินตามมาตรา 67(8) และการจายเงินเพื่อการลงทุน เทศบาล
จะกระทําไดเมื่อไดรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล
: ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีตําบลลี้ ไดเสนอญัตติตอทีป่ ระชุมสภาฯ

นายธนทรัพย มะนุภา
ประธานสภาเทศบาล
ตําบลลี้
: เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ ที่เคารพ ขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบ ใน
รอยตํารวจตรีเสนห
มะโนจิตต
การพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2560 เพื่อใหสอดคลองกับ
นายกเทศมนตรีตําบลลี้
การปฏิบัติงาน ของพนักงานเทศบาล ในการแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชน
โดยมีหลักเกณฑและเหตุผล ดังนี้
โอนเพิ่ม
สํานักปลัด
1.แผนงาน
บริหารงานทั่วไป
งาน
บริหารทั่วไป
หมวด
เงินอุดหนุน
ประเภท
เงินอุดหนุนสวนราชการ
รายการ
อุ ด หนุ น สํ า นั ก งานส ง เสริ ม การปกครองท อ งถิ่ น จั ง หวั ด ลํ า พู น
ตามโครงการ
ขอรั บ เงิ น อุ ด หนุ น สนั บ สนุ น ภารกิ จ องค ก รปกครอง
สวนทองถิ่น เพื่อประชาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
งบประมาณตั้งไว ตั้งจายเปนรายการใหม
โอนเพิ่ม จํานวน 25,000. บาท งบคงเหลือหลังโอน 25,000.- บาท
รวมโอนเพิ่ม 1 รายการ จํานวนเงิน 25,000.- บาท (สองหมื่นหาพันบาทถวน)
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กองชาง
1.แผนงาน
เคหะและชุมชน
งาน
ไฟฟาถนน
หมวด
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
ประเภท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
รายการ
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบาน หมูที่ 5 บานฮอมตอ
งบประมาณตั้งไว
ตั้งจายเปนรายการใหม
โอนเพิ่ม
จํานวน 46,300.- บาท งบคงเหลือหลังโอน 46,300.- บาท
2.แผนงาน
เคหะและชุมชน
งาน
ไฟฟาถนน
หมวด
คาที่ดินและสิง่ กอสราง
ประเภท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
รายการ
ปรับปรุง/ซอมแซมถนนในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลลี้
งบประมาณตัง้ ไว จํานวน 150,000. บาท ขณะนี้คงเหลือ 100,000.- บาท
โอนเพิ่ม จํานวน 200,000.- บาท งบคงเหลือหลังโอน 300,000.- บาท
รวมโอนเพิ่ม 1 รายการ จํานวนเงิน 246,300.- (สองแสนสี่หมื่นหกพันสามรอยบาท
ถวน-)
รวมโอนเพิ่มทัง้ สิ้น 3 รายการ จํานวนเงิน 271,300.-บาท (-สองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่ง
พันสามรอยบาทถวน-)
โอนลด
สํานักปลัด
1.แผนงาน
บริหารงานทั่วไป
งาน
บริหารทั่วไป
หมวด
เงินอุดหนุน
ประเภท
เงินอุดหนุนสวนราชการ
รายการ
อุดหนุนสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดลําพูน
ตามโครงการศูนยประสานงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําพูน
งบประมาณตัง้ ไว
จํานวน 25,000.- บาท ขณะนี้คงเหลือ 25,000.- บาท
โอนลด
จํานวน 25,000.- บาท งบคงเหลือหลังโอน - บาท
รวมโอนลด 1 รายการ จํานวนเงิน 25,000.- บาท(-สองหมื่นหาพันบาทถวน-)
กองการศึกษา
1.แผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ
งาน
ศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น
หมวด
คาใชสอย
ประเภท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่น
รายการ
โครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจําป 2559
งบประมาณตั้งไว จํานวน 300,000.- บาท ขณะนี้คงเหลือ 50,000.- บาท
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โอนลด จํานวน 50,000.- บาท งบคงเหลือหลังโอน - บาท
รวมโอนลด 1 รายการ จํานวนเงิน 50,000.- บาท (-หาหมื่นบาทถวน-)
กองชาง
1.แผนงาน
เคหะและชุมชน
งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
หมวด
เงินเดือน (ฝายประจํา)
ประเภท
เงินเดือนพนักงาน
งบประมาณตัง้ ไว
จํานวน 1,795,620.- บาท
ขณะนี้คงเหลือ
1,055,333.- บาท
โอนลด จํานวน 196,300.-บาท งบคงเหลือหลังโอน 859,033.- บาท
รวมโอนลด 1 รายการ จํานวนเงิน 196,300.- บาท (-หนึ่งแสนเกาหมื่นหกพันสาม
รอยบาทถวน-)
รวมโอนลดทั้งสิ้น 3 รายการ งบประมาณทัง้ สิ้น 271,300.- บาท
(-สองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามรอยบาทถวน-)

นายธนทรัพย มะนุภา
ประธานสภาเทศบาล
ตําบลลี้
นายธราเทพ ปนทวัน
สมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลลี้

นางสาวจิราพร
ตันสุวัฒน
ปลัดเทศบาลตําบลลี้

เหตุผล
เทศบาลตําบลลี้ มีความจําเปนตองโอนงบประมาณเพื่อจายในหมวดเงินอุดหนุนและ
เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลลี้
ซึ่งตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย วิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2541 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 ขอ 27 การโอน
เงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิง่ กอสราง ทําใหลักษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตัง้ จายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของ
สภาทองถิ่น
ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติตอสภาเทศบาลตําบลลี้ เพือ่ โปรดพิจารณาอนุมัตกิ ารโอนเงิน
งบประมาณเพิม่ ในหมวดเงินอุดหนุนและหมวด คาที่ดินและสิง่ กอสราง งบประมาณ
จํานวน 271,300.- บาท (-สองแสนเจ็ดหมื่นหนึง่ พันสามรอยบาทถวน-)
: สมาชิกสภาทานใดที่จะอภิปราย สอบถามเพิ่มเติม ขอเรียนเชิญครับ
: เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ ที่เคารพ กระผม นายธราเทพ ปนทวัน สมาชิก
สภาเทศบาลตําบลลี้ ขอสอบถามการโอนเงินรายการปรับปรุง รายการที่ 1 เปนการ
อุดหนุนสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดลําพูน จํานวน 25,000.-บาท
ลําดับที่ 2 รายการโครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบาน หมูที่ 5 บานฮอมตอ
งบประมาณ 46,300.-บาท และลําดับที่ 3 รายการ ซอมแซมถนนในเขตพื้นที่
เทศบาลตําบลลี้ ไมทราบวามีแผนดําเนินการอยางไรบาง ขอทราบรายละเอียด
: เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ ที่เคารพ
สําหรับรายการแรกเปนการโอน
เงินจากโครงการเดิมที่ไดบรรจุไวในเทศบัญญัติแลว
แตไดทําการปรับเปลี่ยนชื่อ
โครงการใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการ จากเดิมโครงการขอรับการสนับสนุน
โครงการศูนยประสานงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําพูน งบประมาณ
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นายวิชาญ โนตะ
สมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลลี้

:

นายธนทรัพย มะนุภา
ประธานสภาเทศบาล
ตําบลลี้

:

มติที่ประชุม

:

ระเบียบวาระที่ 6
นายธนทรัพย มะนุภา
ประธานสภาเทศบาล
ตําบลลี้
นายธราเทพ ปนทวัน
สมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลลี้

:
:

25,000.-บาท ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2560
หนา 75 ตอมารับหนังสือแจงปรับเปลี่ยนโครงการเปนโครงการ ขอรับเงินอุดหนุน
สนับสนุนภารกิจองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อประชาชน ประจําป งบประมาณ
พ.ศ.2560 งบประมาณ 25,000.-บาทเทาเดิม รายการที่ 2 โครงการปรับปรุง
ระบบประปาหมูบ าน หมูที่ 5 บานฮอมตอ เปนการจัดซื้อครุภัณฑ เปนแท็งคเก็บน้ํา
ขนาด 2,500 ลิตร จํานวน 4 แท็งค เปนการจัดซื้อเพื่อทดแทนของเดิมที่ชํารุด
เสียหาย ของระบบประปาหมูบ าน รายการที่ 3 ปรับปรุง ซอมแซมถนนในเขตพื้นที่
เทศบาลตําบลลี้ เนื่องจากงบประมาณที่ตงั้ ไวในเทศบัญญัติเดิมไมเพียงพอ ประกอบกับ
มีถนนที่ชํารุดเสียหายยังไมไดรับการซอมแซม เชนถนนของหมูที่ 5 บานฮอมตอ ถนน
สายแมจอง ถนนสายเลียบคันคลองหมูท ี่ 12 และโครงการอื่น ๆ ที่จะตองดําเนินการ
ตอไป
เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ ที่เคารพ ขออนุญาตใหขอมูลเพิ่มเติม สําหรับ
ประปาของหมูที่ 5 บานฮอมตอ จากการสอบถามผูใหญบาน ทราบวาเปนแท็งคน้ํา
ของระบบประปาของราษฎรบริเวณวัดหลวงเกา ไดรับความเสีย หายจากวาตภัย
ประกอบกับมีอายุการใชงานมานาน ทําใหราษฎรผูใชน้ําไดรับความเดือดรอน เห็นวา
เปนเรื่องเรงดวนทีส่ มควรจะรีบดําเนินการ
สมาชิกสภาทานใดทีจ่ ะอภิปราย สอบถามเพิ่มเติม ขอเรียนเชิญครับ
หากไมมสี มาชิกทานใดอภิปรายจะขอมติจากที่ประชุม ตอไป
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลี้ ทานใดเห็นควรอนุมัติ การโอนเงินงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ในสวนของสํานักปลัด หมวดเงินอุดหนุน ประเภท
เงินอุดหนุนสวนราชการ ซึ่งไมไดตั้งงบประมาณไว และกองชาง งานไฟฟาถนน หมวด
คาที่ดินและสิง่ กอสราง และหมวด เงินอุดหนุน ประเภท เงินอุดหนุนเอกชน เนื่องจาก
ไมไดตั้งงบประมาณรายจายไว และงบประมาณรายจายบางรายการคงเหลือไมเพียงพอ
สําหรับดําเนินการฯ (7 เสียง)
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลีท้ านใด ไมอนุมัติ (ไมมี)
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลีท้ านใด งดออกเสียง (1 เสียง)
อนุมัติ 7 เสียง
ไมอนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง
เรื่องอื่น ๆ
สมาชิกสภาทานใด มีเรื่องอื่นทีจ่ ะเสนอตอที่ประชุม ขอเรียนเชิญครับ

: เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ ที่เคารพ ขอสอบถามผูบริหารเกี่ยวกับการขอ
ความอนุเคราะหซอมแซมรางระบายน้ําในหมูบาน และแกไขปญหาน้ําทวมของหมูที่
16 บานใหมน้ําผึ้ง ไดรับแจงจากทางผูใหญบานวาไดแจงเรือ่ งมายังเทศบาล ตั้งแต
วันที่ 22 สิงหาคม 2559 เพื่อขอรับการพิจารณาแกไขปญหาความเดือดรอน
ดังกลาวใหกับราษฎร
แตขณะนี้ยังไมไดการตอบรับหรือชี้แจงจากทางเทศบาลแต
อยางใด จึงขอทราบความคืบหนา เพื่อจะไดชี้แจงใหกับทางหมูบานทราบ ตอไป
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เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ที่เคารพ ในเรื่องปญหาความเดือดรอน ของ
รอยตํารวจตรีเสนห
ราษฎรหมูท ี่ 16 ทางคณะผูบ ริหารจะเรงดําเนินการ และจะแจงผลความคืบหนาให
มะโนจิตต
ทางหมูบานและสภาเทศบาลตําบลลี้ ทราบ ตอไป
นายกเทศมนตรีตําบลลี้
: เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ ที่เคารพ ขอสอบถามความคืบหนาการดําเนิน
นายวิชาญ โนตะ
สมาชิกสภาเทศบาล
โครงการในเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจายประจําป โครงการอาคารปองกันตลิง่ ฝาย
ตําบลลี้
นาออ ซึ่งตั้งอยูในเขตพื้นที่ หมูที่ 2 บานนากลาง และมีพื้นรับประโยชน หมูที่ 11
บานโฮง ไดรับการจัดสรรงบประมาณไวในเทศบัญญัตจิ ํานวน 200,000.-บาท ขอให
ฝายบริหารเรงรัดการพิจารณาดําเนินการ เพราะเกรงวาหากไมเรงดําเนินการในชวงฤดู
แลง หากเขาสูฤดูฝนก็อาจเปนปญหาในการเขาดําเนินการกอสราง เรือ่ งที่ 2 ไดรับ
การประสานงานมาจากราษฎรหมูท ี่ 9 บานปวงคํา ในเรื่องการขุดลอกหนาฝาย วาทาง
เทศบาลมีงบประมาณรองรับไวหรือไม หากมีงบประมาณในสวนนี้ทางราษฎรที่ไดรับ
ความเดือดรอนก็จะขอรับการพิจารณาใหความชวยเหลือ
เรื่องที่ 3 ขอทราบความคืบหนาการดําเนินโครงการตาง ๆ ที่ไดบรรจุไวในเทศบัญญัติ
วาไดมีการเตรียมการและดําเนินการถึงขั้นตอนไหนอยางไร
เรื่องที่ 4 ขอทราบความคืบหนาการดําเนินการโครงการที่จายขาดเงินสะสมในการ
กอสรางระบบประปา ของหมูที่ 5 หมูที่ 13 หมูที่ 8 และหมูที่ 16 เบื้องตนทราบวา
ไมมีผรู ับจางและอยูในขั้นตอนการขอใชวิธีพิเศษ มีความเปนหวงในเรือ่ งระยะเวลาการ
ใชเงินสะสมจะไมทันตามที่กําหนดไวในระเบียบฯ
: เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ ที่เคารพ โครงการที่บรรจุไวในเทศบัญญัติได
รอยตํารวจตรีเสนห
มะโนจิตต
เริ่มดําเนินการไดประมาณ 5 ถึง 6 โครงการ ขณะนี้อยูในชวงไตรมาสที่ 2 ของ
นายกเทศมนตรีตําบลลี้
ปงบประมาณ ในชวงไตรมาสแรก ทางคณะผูบ ริหารไดเนนการแกไขปญหาอุทกภัย
และวาตภัย ไดมีการจัดสรรงบประมาณตาง ๆ โดยการจายขาดเงินสะสมและขอรับ
งบประมาณจากกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เมื่อเขาสูชวงไตรมาสที่ 2 ก็ได
ดําเนินการในโครงการตาง ๆ ที่ บรรจุไวในเทศบัญญัติ สําหรับการเจาะบอบาดาล
ขณะนี้ไดดําเนินการของหมูที่ 3 บานปู และหมูที่ 12 บานใหมศิวิไลเรียบรอยแลว
โครงการขยายถนนคอนกรีต ของหมูที่ 1 บานแวนนาริน ขณะไดผูรับจางเรียบรอย
แลวคาดวาจะเขาดําเนินการในเร็ว ๆ นี้
โครงการวางระบบประปาหมูที่ 17 บาน
ผายอง ขณะก็ไดเริม่ ดําเนินการ โครงการทอลอดเหลี่ยม และโรงน้ําดืม่ ของหมูที่ 3
บานปู ขณะนี้อยูในระหวางจัดหาผูรบั จาง สําหรับการขุดลอกหนาฝายของหมูท ี่ 9
เปนโครงการที่ไดนําเสนอขอรับงบประมาณจากสวนกลาง
พรอมกับโครงการอื่น
ประกอบดวย โครงการของหมูที่ 9 จํานวน 2 โครงการ โครงการของหมูที่ 8 จํานวน
1 โครงการ นําเสนอของบประมาณจากปองกันจังหวัดลําพูน
: เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ ที่เคารพ ในสวนโครงการที่ขอรับงบประมาณ
นายวิชาญ โนตะ
สมาชิกสภาเทศบาล
สนับสนุนจากจังหวัดหรือจากสวนกลาง หากมีความลาชา หรือคาดวาไมไดรับการ
ตําบลลี้
ตอบสนอง ขอใหทางผูบ ริหารพิจารณาดําเนินการใหความชวยเหลือเปนกรณีไป
: เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ ที่เคารพ การดําเนินการเจาะบอบาดาลก็ได
รอยตํารวจตรีเสนห
มะโนจิตต
ดําเนินการไปแลวในบางสวน และไดรับการประสานงาน เพื่อทําการเคลื่อนยาย
นายกเทศมนตรีตําบลลี้
เครื่องจักรเขาพื้นที่ ก็ไดอํานวยความสะดวกใหเปนที่เรียบรอย สําหรับระบบประปา
แบบถังแซมเปญ ขณะนี้ไดดําเนินการขออนุมัติใชวิธีพิเศษ มีผูขอรับเอกสารไปจํานวน
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นายสนอง เสารสาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลลี้

:

นายธนทรัพย มะนุภา
ประธานสภาเทศบาล
ตําบลลี้

:

นายวิชัย วงคบุญมา
หัวหนาสํานักปลัด

:

นายธนทรัพย มะนุภา
ประธานสภาเทศบาล
ตําบลลี้
ปดประชุม

:
:

2 ถึง 3 ราย แตติดขัดปญหาเรื่องเอกสารหลักฐานประกอบการจาง และไดพยายาม
ติดตอผูรบั จางรายอื่น คาดวาจะสามารถดําเนินการไดในเร็ววันนี้ สําหรับอาคารปองกัน
ตลิ่งฝายนาออ หมูที่ 2 ขณะนี้ไดผูรับจางไดทําสัญญาเรียบรอยแลว จะเขาดําเนินการ
ในเร็วนี้
เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ ที่เคารพ ขอสอบถามเกีย่ วกับการเขารวม
ประชุมของฝายปกครอง อยางนอยขอใหมีตัวแทนรับทราบปญหาและแนวทางการ
พัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากเกรงวาจะมีการเขาใจคลาดเคลื่อน จึงอยาก
เห็นฝายปกครองมาเขารวมประชุมสภาฯ เพื่อรับทราบขอมูลและเขาใจการทํางานของ
สภาเพื่อปองกันการเขาใจคลาดเคลื่อน ในการบริหารหรือการพัฒนาในเขตพื้นที่
ในการแจงฝายปกครอง ทางสภามีหนังสือแจงไปยังกํานันผูใหญบานเปนทีเ่ รียบรอย
แลว และยังมีการประชาสัมพันธทางวิทยุชุมชนในเขตพืน้ ที่ และยังเปดโอกาสให
ประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจเขารวมรับฟงการประชุมทุกครั้ง ขอใหหัวหนาสํานัก
ปลัดในฐานะผูรบั ผิดชอบงานกิจการสภาฯ ใหขอมูลเพิม่ เติม
เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ ที่เคารพ ในการประชุมสภาฯ ทุกครั้งไดทํา
หนังสือแจง กํานันและผูใหญบานและมีการประชาสัมพันธทางสื่อวิทยุ ทําเปนหนังสือ
ราชการ ของกิจการสภา โดยมีทานประธานสภาฯ เปนผูลงนาม และในการสง
หนังสือ ทุกครั้งไดใหมกี ารลงลายมือรับหนังสือเปนทีเ่ รียบรอย สวนการทีท่ างฝาย
ปกครองจะไดเขามารวมหรือไมนั้น คงเปนดุลพินิจของฝายปกครอง ซึ่งอาจจะมีความ
จําเปนและเหตุผลสําคัญ
เบื้องตนไดประสานกับทางกํานันตําบลลี้ ไดรับแจงวาใน
การประชุมขอใหทางสภาฯ พิจารณากําหนดวันประชุมไมใหตรงกับการประชุมของ
ทางอําเภอ หากตรงกันทางกํานันผูใหญบานจําเปนจะตองไปเขารวมประชุมที่อําเภอ
ทําใหไมสามารถเขารวมประชุมกับทางสภาเทศบาลตําบลลี้ได
และในการจัดทํา
หนังสือของงานกิจการสภาแตละครัง้ ไดแจงไปยังอําเภอ
เพื่อขอความอนุเคราะห
ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบโดยทั่วกัน
สมาชิกสภาเทศบาลทานใด จะมีขอเสนอหรือขอคิดเห็นอื่นใดอีกขอเรียนเชิญ หากไมมี
สมาชิกสภาทานใดเสนอความเห็นอีก ขอปดการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1
ประจําป 2560
12:30 น.

(ลงชื่อ)......................................................
(นางสาวจิราพร ตันสุวัฒน)
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลลี้
(ลงชื่อ)......................................................
(นายวิชาญ โนตะ)
ประธานกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม
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(ลงชื่อ)......................................................
(นายธราเทพ ปนทวัน)
กรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(ลงชื่อ).........................................................
(นางวราภรณ ศรีเปน)
กรรมการตรวจบันทีกรายงานการประชุม
(ลงชื่อ)......................................................
(นางสมพร ยุวะบุตร)
เลขานุการกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(ลงชื่อ)......................................................
(นายธนทรัพย มะนุภา)
ประธานสภาเทศบาลตําบลลี้

