บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลลี้
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจําป ๒๕๖๐
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลลี้
******************************
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
ผูมาประชุม จํานวน ๑๐ คน
ลําดับ
ชื่อ – สกุล
๑. นายธนทรัพย มะนุภา
๒. นายนิกรณ เสนสุภา
๓. นางวราภรณ ศรีเปน
๔. นายสนอง เสารสาร
๕. นายชิด ฟุมฟองฟู
๖. นายวิชาญ โนตะ
๗. นางสมพร ยุวะบุตร
๘. นายยอด นุปากรณ
๙. นายธราเทพ ปนทวัน
๑๐. นางสาวจิราพร ตันสุวัฒน

ตําแหนง
ประธานสภาเทศบาลตําบลลี้
รองประธานสภาเทศบาลตําบลลี้
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลี้
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลี้
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลี้
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลี้
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลี้
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลี้
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลี้
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลลี้

หมายเหตุ
ธนทรัพย มะนุภา
นิกรณ เสนสุภา
วราภรณ ศรีเปน
สนอง เสารสาร
ชิด ฟุมฟองฟู
วิชาญ โนตะ
สมพร ยุวะบุตร
ยอด นุปากรณ
ธราเทพ ปนทวัน
จิราพร ตันสุวัฒน

ผูเขารวมประชุม จํานวน ๗ คน
ลําดับ
ชื่อ – สกุล
๑. ร.ต.ต.เสนห มะโนจิตต
๒. นายจํารัส ไชยชนะใหญ
๓. นางสาวปราณี อินธิยะ
๔. นายวิชัย วงคบุญมา
๕. นางพันทิวา โปธาคํา
๖. นางสาวจอมสุดา ณ ลําพูน
๗. นางสาวทองเพียร เขื่อนแกว

ตําแหนง
นายกเทศมนตรีตําบลลี้
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลลี้
เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลลี้
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลตําบลลี้
ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคมฯ
ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาฯ
ผูอํานวยการกองคลังฯ

หมายเหตุ
เสนห มะโนจิตต
จํารัส ไชยชนะใหญ
ปราณี อินธิยะ
วิชัย วงคบุญมา
พันทิวา โปธาคํา
จอมสุดา ณ ลําพูน
ทองเพียร เขื่อนแกว

ระเบียบวาระที่ ๑
ประธานสภาเทศบาลฯ

: เรื่องที่ประธานแจงตอที่ประชุม
เรื่อง แจงการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ –

-๒-

นายธนทรัพย มะนุภา
ที่ประชุม

๒๕๖๔) ของเทศบาลตําบลลี้ ตามเอกสารที่แนบ
: รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

: รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลลี้ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้ง
ที่ ๑ ประจําป ๒๕๖๐ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐
ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตําบลลี้ไดตรวจดูรายงานการประชุมสภาฯ ตาม
สําเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ หากมีการแกไขใหเสนอตอที่ประชุม
: เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ ที่เคารพ ขอแกไขบันทึกรายงานการ
ประชุมสภาฯ หนาที่ ๑๐ บรรทัดที่ ๑๓ เดิม ...เปนไปไดในชวงฤดูน้ําหลาก
ความเปดประตูระบายน้ําไวตลอด เพื่อใหน้ําสามารถไหลเวียน... เปน
...เปนไปไดในชวงฤดูน้ําหลากควรเปดประตูระบายน้ําไวตลอด เพื่อใหน้ํา
สามารถไหลเวียน...
: รับทราบ
: เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ ที่เคารพ ขอแกไขบันทึกรายงานการ
ประชุมสภาฯ หนาที่ ๑๔ บรรทัดที่ ๒๑ เดิม ...ทั่วไปทราบ เนื่องจากอาจมี
ความคาดเคลื่อนและยังไมชัดเจนในขอมูลเพราะยังไมไดรบั การ... เปน
...ทั่วไปทราบ เนื่องจากอาจมีความคลาดเคลือ่ นและยังไมชดั เจนในขอมูล
เพราะยังไมไดรบั การ...
: รับทราบ
: สําหรับระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบล
ลี้ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจําป ๒๕๖๐ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐
หากไมมสี มาชิกฯ ผูใดขอแกไขอีก ถือวาที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
สภาฯ

ประธานสภาเทศบาลฯ
นายธนทรัพย มะนุภา
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
นายวิชาญ โนตะ

ที่ประชุม
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
นายธราเทพ ปนทวัน

ที่ประชุม
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายธนทรัพย มะนุภา

ระเบียบวาระที่ ๓

: กระทูถาม
- ไมมี -

ระเบียบวาระที่ ๔

: เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว
- ไมมี -

ระเบียบวาระที่ ๕

: เรื่องที่เสนอใหม
- ไมมี -

-๓-

ระเบียบวาระที่ ๖
: เรื่องอื่นๆ
ประธานสภาเทศบาลฯ : สมาชิกสภาฯ ทานใด มีเรื่องอื่นที่จะเสนอ สอบถามทางผูบ ริหาร ตลอดจน
นายธนทรัพย มะนุภา
เจาหนาที่ ขอเรียนเชิญครับ
ผูอํานวยการกอง
: เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ ที่เคารพ ในสวนของโครงการแห
การศึกษา ศาสนา ฯ
เทียนพรรษาป ๒๕๖๐ กําหนดการทีไ่ ดแจกไปแลวนั้น เปนกําหนดการคราวๆ
นางสาวจอมสุดา
อาจมีการเปลี่ยนแปลง แตไดกําหนดไวแลวคือ วันพฤหัสบดี ที่ ๖ กรกฎาคม
ณ ลําพูน
๒๕๖๐ ดําเนินการหลอเทียนพรรษา ณ วัดปวงคํา โดยไดดําเนินการเชิญ
นักเรียนทุกโรงเรียนในเขตตําบลลี้เขามามีสวนรวม รวมทั้งประชาชนทั่วไปใน
/เขตตําบลลี้...
เขตตําบลลี้ ชวงเชา มีการสวดมนตไหวพระ นั่งสมาธิ และฟงเทศนเฉลิม
พระเกียรติ ชวงบายจะเปนกิจกรรมหลอเทียนพรรษา และจะแหเทียน
พรรษาพรอมกับเด็กนักเรียน จํานวน ๕ โรงเรียน ไปที่วัดปวงคํา แตทางเจา
อาวาสวัดปวงคํา แจงมาวาวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ทานฯ ไมอยู
กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง อาจเปนเจาคณะตําบล ที่จะเปนพระ
วิทยากรให และวันศุกร ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ดําเนินการแหเทียนพรรษา
ตามที่ไดปฏิบัติกันมาเปนประจําทุกป โดยถวายเทียนพรรษาใหกับวัดทัง้ หมด
ในตําบลลี้ จํานวน ๑๘ วัด โดยแยกออกเปน ๒ สาย แตกิจกรรมแหเทียน
พรรษาของเด็กนักเรียน ในชวงบายวันพฤหัสบดี ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นั้น
อาจเปนกิจกรรมการถวายเทียนพรรษาใหกับพระวิทยากร ในสวนนี้ก็จะได
ดําเนินการประชาสัมพันธไปยังผูใหญบานทุกหมูบานใหทราบ
ประธานสภาเทศบาลฯ : ขอขอบคุณทาง ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนา ฯ นางสาวจอมสุดา ณ
นายธนทรัพย มะนุภา
ลําพูน ที่ไดใหขอมูลและแจงใหทราบ ทางสมาชิกสภาฯ ทานใดที่มีเรือ่ งจะ
สอบถามขอเรียนเชิญครับ
นายกเทศมนตรีตําบลลี้ : เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ ที่เคารพ ขออนุญาตนําเสนอหนึ่งเรื่อง
รอยตํารวจตรีเสนห
สืบเนื่องจากชวงนี้ เปนชวงทีท่ างเทศบาลตําบลลี้ ไดรณรงคสนับสนุน
มะโนจิตต
นโยบายของจังหวัดลําพูน และนโยบายของรัฐบาลในกรณีทกี่ ารบริหาร
จัดการขยะ โดยทางจังหวัดลําพูนไดมีการรณรงคบริจาคขยะ แลวนําขยะ
ดังกลาวมาขายเพื่อทีจ่ ะนําเงินที่ไดมาสรางฝาย ที่เรียกวา “ขยะสรางฝาย”
พรอมกันนั้นทานมนัสฯ รองผูวาราชการจังหวัดลําพูน ก็ไดมนี โยบายเรื่องของ
การบริหารขยะเปยก คือการรณรงคไมใหมีขยะเปยกเกิดขึ้นในจังหวัดลําพูน
และจะนําจังหวัดลําพูนเปนจังหวัดนํารองในเรื่องการกําจัดขยะเปยกใน
จังหวัดลําพูน และทางอําเภอลี้ กระผมก็ไดหารือกับทานนายอําเภอลี้ ทาน

-๔-

ประธานสภาเทศบาลฯ
นายธนทรัพย มะนุภา

วิวัฒนฯ และทานนายอําเภอลี้กเ็ ห็นดวย อยากจะสนองนโยบายกับจังหวัด
ลําพูน เพราะฉะนั้นทานก็ไดเลือกตําบลลีเ้ ปนตําบลนํารองในการกําจัดขยะ
เปยก โดยเทศบาลตําบลลี้และเทศบาลตําบลวังดิน ซึง่ ทางเทศบาลตําบลลี้ก็
ยินดีเขารวมเปนชุมชนที่ปลอดขยะเปยก และในการประชุมประจําเดือน ใน
วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ทางรองผูวาราชการจังหวัดลําพูน ก็จะมารวมเปน
ประธานในการประชุมประจําเดือนฯ ดวย และทางทานนายอําเภอลี้ก็ไดให
จัดทําโครงการ และนําเสนอเรื่องดังกลาวตอทานรองผูวาราชการจังหวัด
ลําพูน ซึ่งไดดําเนินการสัง่ การไปยังหัวหนาสํานักปลัดฯ เพือ่ ที่จะไดสั่งตอไป
ยังเจาหนาทีท่ ี่เกี่ยวของ ไดดําเนินการในสวนที่ยงั ขาดตกบกพรองหรือวาเสริม
เติมเพือ่ ใหเกิดความสมบูรณมากกวานี้ ก็เลยขออนุญาตนําเรียนใหกบั ทาง
สภาฯ ไดรับทราบ และขอความรวมมือประชาสัมพันธแตเนิน่ ๆ เพื่อใหพี่นอง
ประชาชนชาวบานไดเตรียมตัวในแตละหมูบ าน และทางเทศบาลตําบลลีก้ ็จะ
ไดเขาไปใหความรูในเรื่องของการบริหารจัดการขยะเปยก แตจริงๆแลว
เทศบาลตําบลลี้ไดดําเนินการบริหารจัดการขยะนํารองมาตั้งแต
/หลายเดือนที่...
หลายเดือนทีผ่ านมาแลว โดยเฉพาะเปนการจัดการขยะ และก็นําขยะที่เหลือ
ใชทั้งหลายทั้งปวงเอามาทําเปนปุยใหกับตนพืช และก็ไดดําเนินการมาแลว
หลายหมูบาน ทัง้ อบรมทั้งสงเสริมใหชาวบานไดสานเสวียน เพื่อทีจ่ ะเก็บ
กวาดใบไมที่อยูในบริเวณบาน สถานทีส่ าธารณของหมูบ าน เพื่อใหเกิดความ
สะอาดปราศจากเชื้อโรคตางๆ ทางเทศบาลตําบลลีก้ ็ไดดําเนินการมากอน
หนานี้แลว และตอนนี้กม็ ีโครงการของทานรองผูวาราชการจังหวัดลําพูน ก็
คือโครงการกําจัดขยะเปยกเขามาอีกนะครับ ก็คิดวามันเสริมเติมพอดีเลย
และทางเทศบาลตําบลลี้ก็พรอมทีจ่ ะรับโครงการนี้เพื่อทีจ่ ะขับเคลือ่ นตาม
นโยบายของรองผูวาราชการจังหวัดลําพูน ขออนุญาตนําเรียนใหกับสมาชิก
สภาฯ ทุกทานไดกรุณาแจงใหกบั พี่นองชาวบานประชาชนในแตละพื้นที่ของ
ทานไดเขาใจตามนี้ดวย และทางเทศบาลตําบลลี้ก็จะจัดทีมงานเขาไปพูดคุย
ทําความเขาใจกับพี่นองชาวบานในแตละหมูบ านในเขตเทศบาลตําบลลี้
ขอขอบคุณครับ
: ขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรีตําบลลี้ ที่ไดพูดเรือ่ งการกําจัดขยะ โดยแยก
เปนขยะเปยก ในเขตเทศบาลตําบลลี้ เปนการบริหารจัดการอีกขั้นตอนหนึ่งที่
เกิดจากขยะในชุมชนแตละชุมชน ซึ่งปจจุบันเทศบาลตําบลลี้ ก็มีบอขยะหรือ
หลุมขยะของแตละหมูบ าน โดยเฉพาะแตละหมูบานมีการบริหารจัดการ
กําจัดขยะในชุมชนอยูแลว สวนนี้ทานนายกเทศมนตรีตําบลลี้ก็ไดมาเสริม

-๕-

สมาชิกสภาเทศบาลฯ
นายสนอง เสารสาร

เพิ่มเติมให โดยการรวมมือจากทางอําเภอลี้และจังหวัดลําพูน ก็ถือวาเปน
โครงการที่ดี
สมาชิกสภาฯทานใดทีจ่ ะมีความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือจะสอบถาม เรียนเชิญ
ครับ
: เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ ที่เคารพ กระผมมีเรือ่ งอื่นๆ ทีจ่ ะ
เรียนถามทางเจาหนาที่ฯ จํานวน ๕ เรื่อง ไดแก
๑.เรื่องเบี้ยยังชีพของผูส ูงอายุ
๒.ติดตามเรือ่ งเครื่องสูบน้ําเพื่อการเกษตรของหมู ๕ บานฮอมตอ
๓.เรื่องขอขยายเขตประปาหมูบ านในการแกไขภัยแลง
๔.เรื่องไฟฟาเพื่อการเกษตรที่ทาง อบจ. ขอประสานมาทางเทศบาลตําบลลี้
๕.เรื่องโครงการจายขาดเงินสะสมของลูกรัง สายปาดาง
เรื่องแรก เรื่องเบี้ยยังชีพของผูสงู อายุ อยากจะขอสอบถามทางเจาหนาที่ วา
กรณีที่วาในสวนของอายุของผูส ูงอายุที่ลงไว สมมติวา ๖๙ ป เวลาอายุครบ
๗๐ ป เงินจะเขาเลยหรือไม ทางผูส ูงอายุฝากสอบถามมา เวลาอายุครบ
แลวแตเวลาไปดูเงินที่ธนาคารก็ไมเห็นเงินเขา วาจะมีกําหนดกันที่ตรงจุดไหน
และระยะเวลาเดือนไหน เดือนที่เงินจะเขาตองครบรอบอยางไร จึงขอ
สอบถามมาในสวนนี้
เรื่องทีส่ อง จะเปนเรือ่ งของสูบน้ํา ที่ทางหัวหนาสูบน้ําทํานาของหมู ๕ ไดทํา
เรื่องเขามาติดตอ ติดตาม เรือ่ งชางทีจ่ ะออกไปซอมเครื่อง เพราะวาเครือ่ งใช
/งานมานาน...
งานมานานเปนปๆ และตอนนี้กเ็ ขาฤดูการทํานาแลว รูส ึกวาเครื่องจะเกิด
ปญหาที่วาทางหมอแบตหรือวาทางสวนน้ํามันเครื่องที่ไมพรอมการใชงาน ที่
ทางกลุมผูใชน้ําพะวงเรือ่ งวาเวลาเปดเครื่องสูบน้ําไปแลวกลัวเครื่องจะพัง
และไดนําหนังสือเขามาขอประสานไปยัง อบจ. ที่อยากจะใหมาดูเครื่อง
กอนที่จะใชงานลงงาน ฝากทางทานบริหารและทางเทศบาลตําบลลี้ชวย
ประสานทางชางที่ อบจ. ใหดวยครับ
เรื่องทีส่ าม เรือ่ งขอขยายเขตประปาที่ทําประปาจายขาดเงินสะสมครั้งที่แลว
พอดีตอนนี้คือหมู ๕ มีปญ
 หาในการขยายทอประปาสายเมน ที่จะตองเอาเขา
ไปถึงหมูบ านทีเ่ ขาจะตองไดใชน้ํา ตอนนี้ทอประปาที่ทําในโครงการนีก้ ็มีอยู
๕๐๐ เมตร แตเอาไปตอหมดแลวและยังไมถึงหมูบานทีเ่ ดือดรอนเรื่องน้ํา ก็
อยากจะปรึกษานําเรียนมาทางทานนายกเทศมนตรีตําบลลี้ วาเราจะทําวิธี
ไหนที่จะมีทอเมนทอประปาที่สง น้ําเขาไปในเสนทางที่ผูใชนา้ํ ไดรับความ
เดือดรอนและยังไมมีทอเมนผานเขาไป อยากจะนําเรียนปรึกษาทานนายกฯ
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เรื่องทีส่ ี่ จะเปนเรื่องสืบเนื่องมาจากที่ไดสง โครงการขอขยายเขตไฟฟาเพื่อ
การเกษตร ตอนนี้เอกสารมันมาคางอยูที่เทศบาลตําบลลี้ เพราะวาเราไมผาน
การประเมินคราวที่แลว ก็พอดีไดพบกับทาน สจ. ทานก็บอกวาอยากจะได
เอกสารตัวที่ของเทศบาลตําบลลี้ไดเก็บไว อยากจะขอเทศบาลตําบลลี้ สง
เอกสารตัวนี้เขาไปที่ อบจ. เพราะวาทาง อบจ. อาจจะมีงบประมาณในสวน
ที่วาคงเหลือ ที่จะเอามาชวยอุดหนุนในสวนของไฟฟาเพื่อการเกษตร อันนี้ก็
อยากจะนําเรียนปรึกษาทางหัวหนาสํานักปลัด คุณวิชัย วงคบุญมา วาเราจะ
มีแนวทางอยางไรที่จะนําเอกสารที่คางอยูนสี้ งไปยัง อบจ.ได
เรื่องที่หา จะเปนเรื่องของโครงการทําลูกรังสายปาดาง ตอนนี้ก็ไดผานการ
ตรวจไปเรียบรอยแลว หลังจากที่ตรวจไปแลว ฝนก็ไดตกลงมา ทําใหจุดที่ไป
ขุดทอ ตอนนี้คนที่จะใชเสนทางเขาไปทางสวนเขาไมไดเพราะวาดินที่เอาไป
ถมนั้นเปนดินใหม โดนน้ําและทะลุเปนหลุมใหญที่ปากทางของลุงศรีคร ทําให
ไมสามารถที่จะเขาไปในสวนไดนะครับ อันนี้ก็อยากจะนําเรียนปรึกษาไปยัง
ทานปลัดเทศบาลและทานนายกเทศมนตรีตําบลลี้ วาจะแกไขปญหาในเรื่อง
นี้อยางไรไดเรงดวนเพราะวาปญหาของพี่นอ งชาวบานทีจ่ ะใชเสนทางตอนนี้ก็
ใชเสนทางไมได ครับมีอยู ๕ เรือ่ งที่อยากจะสอบถามหรือวาปรึกษามายัง
ผูบริหารและเจาหนาที่ทเี่ กี่ยวของทุกฝาย ขอบคุณครับ
ประธานสภาเทศบาลฯ : ขอเรียนเชิญทางฝายผูบ ริหารและเจาหนาที่ทเี่ กี่ยวของ ไดตอบคําถามตามที่
นายธนทรัพย มะนุภา
ทานสมาชิกสภาเทศบาลฯ ไดสอบถามมา เรียนเชิญครับ
นายกเทศมนตรีตําบลลี้ : เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผูทรง
รอยตํารวจตรีเสนห
เกียรติทุกทานครับ ตามที่ทานสมาชิกสภาฯ ไดสอบถามมาทั้ง ๕ เรื่องนี้ เรื่อง
มะโนจิตต
ที่ ๑ เรื่องเบี้ยยังชีพนี้ จะขออนุญาตใหทางเจาหนาที่กองสวัสดิการฯได
ดําเนินการตอบคําถามและชี้แจงในขอนี้ เปนทีเ่ ขาใจในสภาฯ เรียนเชิญครับ
/ผูอํานวยการกอง...
ผูอํานวยการกอง
สวัสดิการสังคมฯ
นางพันทิวา โปธาคํา

: กราบเรียนทานประธานสภาฯ คณะผูบริหาร และสมาชิกสภาฯ ทุกทาน
ในสวนของเรื่องเบี้ยยังชีพผูส ูงอายุ กอนอื่นขอกราบเรียนวาในการจายเงิน
เบี้ยยังชีพ ทางกรมฯ ไดจัดสรรเงินมาเปนปงบประมาณ ไมไดเปนป พ.ศ.
ฉะนั้นเริ่มตนศักราชของปงบประมาณ คือเริม่ ตั้งแต ๑ ต.ค. ของทุกป ไป
จนถึง ๓๐ ก.ย.ของทุกป ใน ๑ ปงบประมาณนั้น ทางกรมฯ ไดคิดยอดเงิน
ของผูส ูงอายุรายหัวไวแลว อยางเชนประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ ทางกรมฯ
ไดคิดไวแลวตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๙ แลว เพราะฉะนั้นในการจายเบี้ยยังชีพราย
หัวคนที่เคยได ๖๐๐ บาท ที่อายุ ๖๙ ป นี้ ทั้งปงบประมาณนั้น จะไดอยู
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๖๐๐ บาท ไมใชวาพอครบเดือนเกิด เชน เกิดเดือนมีนาคม อายุครบ ๗๐ ป
บริบรู ณ จริง แตวาในปงบประมาณนั้นถือวาอายุ ๖๙ ป อยู จะมาเริ่มไดเงิน
๗๐๐ บาท อายุ ๗๐ ป ที่ ๑ ต.ค. ของปงบประมาณถัดไป หรือวาผูส งู อายุ
ครบ ๗๐ ปบริบรู ณในเดือน ม.ค. ก็จะไดรับเบี้ยยังชีพ ๖๐๐ บาท ไปจนถึง
วันที่ ๓๐ ก.ย. ของป พ.ศ. นั้น จนถึงวันที่ ๑ ต.ค. ของป พ.ศ.นั้น ถึงจะเริ่มได
๗๐๐ บาท ถือวาอายุครบ ๗๐ ปบริบรู ณที่ ๑ ต.ค. แตจะมีอกี เงื่อนหนึ่ง
สําหรับผูสงู อายุทเี่ กิดหลัง ๓๐ ก.ย. ก็คือ ๑ ต.ค. จนถึง ๓๑ ธ.ค. ของปนั้น
จะถือวาชากวาผูอื่น เหมือนกับเด็กนักเรียนที่ตัดที่ ๑๖ พ.ค. คนที่เกิดกอน
๑๖ พ.ค. ก็จะดันใหขึ้นกอนเกณฑได แตสําหรับผูส ูงอายุจะตัดที่ ๓๐ ก.ย.
ฝากนําเรียนใหกบั ผูสงู อายุ ทางทานสมาชิกฯ หลายทาน ก็ไดรับการสอบถาม
มาจากผูสงู อายุ ก็ไดเคยทําหนังสือชี้แจงไปยัง ผูใหญบาน แลว แตทาง
ผูสงู อายุไมคอยเชื่อ ก็เลยตองเขามาถามทางเทศบาลฯ อีกครั้ง ฝากทางสภา
ฯ ดวย ขอบคุณคะ
ประธานสภาเทศบาลฯ : ขอขอบคุณทางเจาหนาที่กองสวัสดิการฯ ตอไปเปนคําถามขอที่ ๒ เกี่ยวกับ
นายธนทรัพย มะนุภา
การสูบน้ําเพือ่ การเกษตร เชิญทางทานนายกเทศมนตรีตําบลลี้ครับ
นายกเทศมนตรีตําบลลี้ : เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ ที่เคารพ ขออนุญาตตอบคําถามในขอ
รอยตํารวจตรีเสนห
ที่ ๒ ในเรื่องของกรณีสูบน้ํา เนื่องจากเครือ่ งสูบน้ําเปนครุภณ
ั ฑของจังหวัด
มะโนจิตต
ลําพูน ซึ่งใหยืมมาใช เพราะฉะนั้นในการแกไข ซอมบํารุง เปนหนาที่ของ
อบจ. และทางเทศบาลตําบลลี้ไดรบั หนังสือแลววาความตองการของพี่นอง
ตองการใหไปตรวจสอบตรวจเช็คซอมแซมในสวนที่สึกหรอ กอนที่จะมีการใช
งาน ก็ตองขอขอบคุณทาง สมาชิกสภาฯ ที่มีความเปนหวงเปนใยในจุดนี้ ทาง
เทศบาลตําบลลี้ก็ไดนําเสนอเรือ่ งนี้ไปยังหนวยงานชางของ อบจ.ลําพูน เปนที่
เรียบรอยแลว
ขออนุญาตตอบคําถามในขอที่ ๓ เรือ่ งของการขยายเขตประปา ขอใหทาง
คณะกรรมการหมูบ านหรือวาคณะกรรมการชุมชนไปประชุมศึกษา และสรุป
ออกมาวาอยางไร มีความเห็นรวมกันวาอยางไร มีความตองการอยางไร และ
ตองการใหทางเทศบาลฯ ชวยเหลือแกไขอยางไร แลวแจงมายังเทศบาลฯ อัน
ไหนที่เขาระเบียบหรือไมเขาระเบียบในประเด็นที่มีความตองการก็มา
พิจารณารวมกัน ถามีในระเบียบในประเด็นที่ตองการก็สามารถดําเนินการได
/แตถาไมมี...
แตถาไมมีในระเบียบ ชาวบานอยากได แตมันไมมีในระเบียบ ไมไดบัญญัติไว
เราก็ไมสามารถที่จะดําเนินการได
สําหรับประเด็นคําถามขอที่ ๔ เรื่องกรณีขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตร ซึ่ง
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ประธานสภาเทศบาลฯ
นายธนทรัพย มะนุภา
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
นายธราเทพ ปนทวัน

คราวที่แลว ทางบานฮอมตอ ไดขอมาแลว และไมไดรบั การตอบสนอง
โครงการนี้ยังคงอยูที่เทศบาลตําบลลี้ เพราะฉะนั้นเมื่อทาง อบจ.ลําพูน มี
งบประมาณเหลือจาย ทาง สจ. ก็จะไดติดตามมาให โดยจะไดนําโครง
การนี้เขาไปดําเนินการขอความชวยเหลือในสวนของงบประมาณเหลือจาย
ของ อบจ. และขอฝากทางทานปลัดเทศบาลฯ สงมอบเอกสารไปใหกบั สจ.
เพื่อทีจ่ ะไดดําเนินการขอรับงบประมาณเขาใจวาจะเปนงบประมาณเหลือจาย
ของ อบจ. ตอไป
สําหรับประเด็นคําถามในขอที่ ๕ เรื่องลูกรังปาดาง ในสวนของถนนเสนนี้ทาง
เทศบาลฯ จะไดใหชางฯ ไปดูอีกที ไดความวาอยางไรจะนําเรียนใหทราบอีก
ครั้งครับ ขอบคุณครับ
: ขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรีตําบลลี้ ที่ไดตอบคําถามใหกับสมาชิกสภาฯ
ที่ไดสอบถามมาจํานวน ๕ คําถาม ตอไปสมาชิกสภาฯทานใดที่มีเรื่องที่จะ
สอบถามทางผูบริหาร ตลอดจนเจาหนาที่ ขอเรียนเชิญครับ
: เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ ที่เคารพ ขอสอบถาม ๓ เรื่อง เรือ่ ง
แรก อยากสอบถามในเรื่องของสถานการณคลังของเทศบาลตําบลลี้ วา
ปจจุบันนี้เงินคงเหลือเทาไร เขาเทาไรแลว และเรื่องที่ ๒ โครงการเทศบัญญัติ
ที่ยังคงคาง เพราะใกลจะเขาสูไตรมาศที่ ๔ แลว ไมรูวาการดําเนินการไปถึง
ไหนแลว และยังเหลืออีกกี่โครงการที่จะตองดําเนินการ ในโครงการเทศ
บัญญัตปิ ระจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ และเรื่องที่ ๓ เรื่องคัน อางขอบสระอาง
เก็บน้ําหวยโปง หมูที่ ๒ ที่ทางทานนายกฯ ไดเคยเขาไปดู ก็ขอความกรุณา
หากมีงบประมาณก็ขอซอมแซมใหดวย
: ขอเรียนเชิญทางผูบริหาร

ประธานสภาเทศบาลฯ
นายธนทรัพย มะนุภา
นายกเทศมนตรีตําบลลี้ : เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ ที่เคารพ ทานสมาชิกสภาเทศบาล
รอยตํารวจตรีเสนห
ตําบลลี้ ผูทรงเกียรติทุกทานครับ ประเด็นคําถามแรก ทานสมาชิกฯ ไดกรุณา
มะโนจิตต
ถามถึงสถานะทางการเงินการคลัง ทางเจาหนาที่การคลังและทางทาน
ปลัดเทศบาลฯ อยู ณ ที่ประชุมแหงนี้ จะขอมอบหมายให ผูอ ํานวยการกอง
คลังฯ เปนผูชี้แจงในเรื่องของสถานะทางการคลัง
ผูอํานวยการกองคลังฯ
: เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ ที่เคารพ ขอสรุปยอดรายรับรายจาย
นางสาวทองเพียร
ณ ปจจุบัน สรุปถึงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ยอดรับประมาณ ๔๐ ลาน
เขื่อนแกว
บาท ยอดรายจายประมาณ ๓๔ ลาน ตอนนี้เงินจะเหลือประมาณ ๕ ลานกวา
บาท ที่สามารถนํามาใชได และยังมีรายการเบิกจายตางๆ ยังคางอยู
ประมาณ ๑๒ ลานบาท และยังมีเงินที่คางรับของเดือน ส.ค. ก.ย. ของ

-๙-

ปงบประมาณ ๒๕๕๙ คือใกลสิ้นปงบประมาณ แตยังไมรูจํานวนเทาไร
/ที่แนชัด...
ที่แนชัด ในสวนของการคลัง ขอเรียนชี้แจงใหทราบเพียงเทานี้
ปลัดเทศบาลตําบลลี้
: เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ ที่เคารพ ทานสมาชิกสภาฯ และคณะ
ผูบริหาร ขอนําเรียนเพิ่มเติม สําหรับสถานการณคลัง คือเงินสามารถที่จะ
นางสาวจิราพร
นํามาใชไดจํานวน ๕ ลานกวาบาท แตยังคงเหลือรายการทีร่ อจายประมาณ
ตันสุวัฒน
๑๒ ลานบาท แสดงวาทางเทศบาลยังติดลบอยูประมาณ ๖ ลานกวาบาท
ตองรอใหเงินเขามาอีกประมาณ ๖ ลานกวาบาท เราก็จะสามารถดําเนินการ
โครงการตอไปได เงินจํานวน ๕ ลานกวาบาททีท่ าง ผอ.กองคลังฯ นําเรียน
ใหทราบนั้น จะสามารถนํามาใชจายไดเฉพาะรายจายทีจ่ ะตองจายไดที่คาง
จาย คือจายในรายจายประจํา ก็แสดงวาทางเทศบาลฯ ยังติดลบ อีก
ประมาณ ๖ ลานกวาบาท ตองรอประมาณเดือน ส.ค. เกือบที่จะเขาเดือน
ก.ย. ถึงจะรูวามีเงินพอทีจ่ ะทําโครงการทีเ่ หลือหรือไม
นายกเทศมนตรีตําบลลี้ : เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ ที่เคารพ ขออนุญาตนําเรียนเพิ่มเติม
รอยตํารวจตรีเสนห
คือ สถานการณคลังในปจจุบันนี้ เราตองยอมรับวา ในชวงปลายป
มะโนจิตต
งบประมาณจะเปนในลักษณะแบบนี้ คือถาเงินจะเขาก็จะเขาในชวยปลายป
งบประมาณ แตในชวงนี้เงินยังไมเขามา เพราะฉะนั้นเงินคงเหลือประมาณ ๕
ลานกวาบาท ซึง่ เงินจํานวนนี้ ก็จะมีในเรือ่ งทีจ่ ะตองรับภาระทั้งผูสงู อายุ เด็ก
ผูพิการ โรงเรียนตางๆ คานม คาอาหารกลางวัน ตางๆ จะรวมอยูในนี้ คือ
หมายถึงวาในกรณีทเี่ งินของสวนตางๆนี้ไมเขามา ในหมวดวงเงินของสวนนั้น
ไมเขามา ก็สามารถที่จะเอาเงินในสวนที่คงเหลือในเทศบัญญัตินี้ไปจายได
เพราะฉะนั้น ปจจุบันนีเ้ มื่อเงินยังไมเขามา ทางเทศบาลฯ ก็จะตองเตรียมเงิน
ไวสวนหนึ่งเพือ่ สํารองไว ในกรณีทจี่ ะตองมีการจาย เชน เบีย้ ยังชีพ คนชรา
ผูปวยตางๆ ฯลฯ ก็จะตองเตรียมไว เพราะฉะนั้นเงินคงเหลือแค ๕ ลานกวา
บาท ในชวงนี้โครงการหนักๆ โครงการอะไรที่ใหญๆเปนหลักแสน ก็คงจะ
เพลาๆ ในเรื่องของการดําเนินการไปกอน ถาเล็กๆนอยๆงานซอมงานอะไรที่
พอจะดูแลไดสามารถชวยเหลือเยียวยาความเดือดรอนเรงดวนตางๆ ก็คงจะ
พอทําไดอยู ขออนุญาตนําเรียนใหกบั ทีป่ ระชุมสภาฯ ไดรับทราบ
สวนคําถามขอที่ ๒ ในเรื่องของ โครงการเทศบัญญัติทเี่ หลือนั้น คาดวาจะ
สามารถดําเนินการไดหลังจากที่เงินเขามาแลว เพราะหากเงินเขามาแลวก็จะ
ไดรีบดําเนินการทันที ตอนนีเ้ งินยังไมเขามา
สวนคําถามขอที่ ๓ ในเรื่องของอางเก็บน้ําหวยโปงเปนงานของทางหนวยงาน
อําเภอลี้ ซึง่ เปนงานจางเหมาของทางอําเภอลี้ และจะดําเนินการติดตามให
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ประธานสภาเทศบาลฯ
นายธนทรัพย มะนุภา

:

สมาชิกสภาเทศบาลฯ
นายชิด ฟุมฟองฟู

:

ประธานสภาเทศบาลฯ
นายธนทรัพย มะนุภา

:

นายกเทศมนตรีตําบลลี้ :
รอยตํารวจตรีเสนห
มะโนจิตต

นิติกร
รอยโทธีทัต ธรรมสิทธิ์

:

นายกเทศมนตรีตําบลลี้ :
รอยตํารวจตรีเสนห
มะโนจิตต

ตอไป ขอขอบคุณในคําถามของสมาชิกสภาฯ ครับ
ขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรีตําบลลี้ ตอไปสมาชิกสภาฯ ทานใดที่จะมี
เรื่องสอบถามทางผูบ ริหาร ตลอดจนเจาหนาที่ เรียนเชิญครับ
สําหรับเรื่องที่ทางสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทานชิด ฟุมฟองฟู ไดสอบถามในที่
ประชุมครั้งกอนในเรือ่ งของฝายหวยลา เมื่อสัปดาหกอน กระผมไดไปติดตาม
สอบถามกับทางอําเภอลี้ สอบถามยังนายณัฏฐภัค อะโนตะ ปลัดอําเภอลี้
/ทานไดบอกวา...
ทานไดบอกวาสงเรื่องไปยังผูร ับเหมา ๒ ครั้งแลว ถาผูรบั เหมาไมออกมาซอม
ตอนนี้จะมีเงินคาประกัน ถาหมดสัญญา ทางทานปลัดจะนําเงินคาประกันไป
ซอมแซมให ฝากทางทานสมาชิกสภาฯ ไดแจงใหกบั ทางเจาของสวนได
รับทราบ ซึง่ สัญญาจะหมดประมาณเดือน พ.ย. เรียนเชิญทานสมาชิกสภาฯ
ชิด ฟุมฟองฟู ครับ
เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ ที่เคารพ ขอเพิ่มเติมในเรื่องฝายฯ
ตามที่ไดเขารวมประชุมสภาฯ ในครั้งกอน ก็ไดปรึกษาทางหัวหนาสํานักปลัด
ฯ ในการติดตามงานนั้นเปนในลักษณะคําพูด ก็เลยขอใหทําเปนหนังสือ และ
ไดขอใหทางผูใหญบานไดทําเรื่องเปนหนังสือใหเปนลายลักษณอักษรเพื่อใหดู
เปนกิจจะลักษณะ เลยไดทําเปนหนังสือสงเขามาในวันนี้
หนังสือนั้น ถาไดมาแลวก็ใหเสนอไปทางกองชางฯ เพื่อใหทางกองชางฯ ได
ถายเอกสารแลวสงไปใหทางอําเภอ แตถาทานไมไดนําไปสงเอง กระผมจะ
นําไปสงให มีเรื่องจะสอบถามในเรื่องเกี่ยวกับที่ดินที่ทางหัวหนาสํานักปลัดฯ
และนิติกร ไดไปติดตามมา ไมรูวามีความคืบหนาเปนอยางไรไปถึงไหน
อยากจะขอทราบความคืบหนาเกี่ยวกับสถานที่ ที่ดิน เรียนเชิญครับ
เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ ที่เคารพ สําหรับกรณีที่ดิน ที่สําหรับ
สรางสํานักงานเทศบาลตําบลลี้ ในที่ของธนารักษ นั้น ทางเทศบาลตําบลลี้ ก็
ไดมอบหมายใหทางทาน วิชัย วงคบุญมา หัวหนาสํานักปลัดฯ พรอมกับทาน
นิติกร ซึ่งมาใหม ก็ขออนุญาตในที่ประชุมสภาฯ แหงนี้ ใหนติ ิกรแนะนําตัว
ดวยครับ
เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ ที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลฯ คณะ
ผูบริหาร และผูเขารวมประชุมสภาฯ ทุกทานครับ กระผมรอยโทธีทัต ธรรม
สิทธิ์ นิติกร เทศบาลตําบลลี้ ครับ
เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ ที่เคารพ ในเรื่องขอที่ดินนั้น ได
มอบหมายใหทางหัวหนาสํานักปลัดฯ และนิติกร ประสานเรือ่ งนี้อยู สวน
รายละเอียดนั้น ขอเรียนเชิญทางทานหัวหนาสํานักปลัดฯ นายวิชัย วงคบุญ

- ๑๑ -

มา ไดใหรายละเอียดกับที่ประชุมสภาแหงนี้ เรียนเชิญครับ
หัวหนาสํานักปลัดฯ
: เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ ที่เคารพ ทานคณะผูบ ริหารและ
นายวิชัย วงคบุญมา
สมาชิกสภาฯ ทุกทานครับ สําหรับเรื่องที่ดิน ตามที่ไดเคยนําเรียนในทีป่ ระชุม
สภาฯ ไปแลวนั้น วาในการประชุมของคณะกรรมการ อนุญาตใหใชที่ดินของ
จังหวัดลําพูนนั้น ไดอนุญาตใหเทศบาลตําบลลี้ใช จํานวน ๑๓ ไร ตัดในสวน
ของสนามฟุตบอลออก จํานวน ๗ ไร ตามที่ไดขอไว จํานวน ๒๐ ไร ปจจุบัน
อยูในขั้นตอนของสํานักงานที่ดิน จะออกรังวัดเพื่อทําแผนที่ใหม ซึ่งในแผนที่
เดิมนั้นไดทําขอใชที่ดินไปจํานวน ๒๐ ไร ในการทีจ่ ะทําเอกสารประกอบเพื่อ
เสนอไปยังอธิบดีกรมที่ดิน เพื่อพิจารณาการขอใชและขอถอน ตามมาตรา ๘
และมาตรา ๙ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน จะตองทําแผนที่ใหถูกตองตามที่
ขอ สัปดาหทผี่ านมาก็ไดดําเนินการเสียคาธรรมเนียมในการออกรังวัดใหกับ
/สํานักงานที่ดิน...
สํานักงานที่ดินไปแลว เปนเงินจํานวน ๓,๕๗๐ บาท (สามพันหารอยเจ็ดสิบ
บาทถวน) กําหนดการในการออกสํารวจและรังวัดที่ดินในการทํา
แผนที่ใหม ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยทางสํานักงานที่ดินฯ ก็จะได
ดําเนินการออกมารังวัดและทําแผนที่ใหใหม เพื่อแนบกับเอกสารในการขอใช
ที่ดิน สงใหกับอธิบดีกรมที่ดิน เสร็จแลวตามขั้นตอน เมื่ออธิบดีกรมที่ดิน
เห็นชอบก็จะสงกลับมาใหทางผูวาราชการจังหวัดลําพูน พิจารณาอนุญาตให
ใชที่ดินชั่วคราวตามมาตรา ๙ แหงประมวลกฎหมายที่ดินกอน การเพิกถอน
และอนุญาตใหใชที่ดินถาวรนั้น ตองเขาสูคณะรัฐมนตรี ซึ่งก็จะไดดําเนินการ
ตอไป ปกติแลวก็จะออกใบอนุญาตใหใชที่ดินชั่วคราว ครั้งละ ๕ ป ซึ่งใน
กระบวนการขอใชชั่วคราวนั้น ไดหารือรวมกับ องคการบริหารสวนจังหวัด
ลําพูน และไดศึกษาขอมูลตางๆแลว ก็สามารถขอดําเนินการกอสรางได ซึง่
ตรงนี้ ทาง อบจ.ลําพูน ก็ไดเรงดําเนินการเพราะวาทาง อบจ.ลําพูน นั้น
จะตองดําเนินการใหเสร็จสิ้น กอนเดือน กันยายน ๒๕๖๐ ไมอยางนั้น
งบประมาณจะตกไป เพราะทาง อบจ.ลําพูน มีงบประมาณในการกอสราง
ทางเทศบาลตําบลลี้ ก็ไดดําเนินการในภาพรวมกับ อบจ.ลําพูน เนื่องจากมี
การประชุมพรอมกัน การเสนอเรื่องก็จะเสนอพรอมกัน เพราะฉะนั้น
กระบวนการในการขอใชที่ดินจํานนวน ๑๓ ไร คงจะสิ้นสุดถาไมมีอะไร
คลาดเคลื่อนก็จะแลวเสร็จ ภายในเดือน กันยายน ๒๕๖๐
นายกเทศมนตรีตําบลลี้ : เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ ที่เคารพ ขออนุญาตเพิ่มเติม เรือ่ งของ
เรื่องปญหามันสะดุดทีเ่ ทศบาลตําบลลี้ และปญหาไมไดเกิดจากเทศบาล
รอยตํารวจตรีเสนห
ตําบลลี้ เกิดจากสํานักงานที่ดินฯ เมือ่ ประชุมสภาฯ ครั้งที่แลว เราได
มะโนจิตต

- ๑๒ -

ดําเนินการขอใชที่ดินไปจํานวน ๒๐ ไร แตมีมติที่ประชุมออกมา ให
ดําเนินการใชไดจํานวน ๑๓ ไร เมื่อมีการอนุญาตใหใชที่ดินจํานวน ๑๓ ไร
แตทางที่ดินจังหวัดลําพูน ไมเรงรัดสงหนังสือแจงใหทางเทศบาลตําบลลี้
ดําเนินการให ทําใหเกิดการลาชา หนวยงานของรัฐทําใหเกิดความลาชา และ
ขออนุญาตนําเรียน ในเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ นี้ จะมีการพระราชทานเพลิง
พระศพ ของในหลวงรัชการที่ ๙ ซึ่งนโยบายของรัฐบาล ไดสงั่ การใหทุกพื้นที่
ในประเทศไทย เปนพื้นที่สเี หลืองชวงนั้น ไมวาจะเปน สถานที่ราชการ
หมูบาน ชุมชน ที่สาธารณะ ประดับประดาดวยสีเหลือง และกําหนดจุดที่จะ
วางดอกไมจันท เฉพาะของจังหวัด อําเภอ หรือทองถิ่น สถานที่ที่ทาง
เทศบาลตําบลลี้ขอใชที่ดินเพื่อสรางสํานักงาน เห็นควรสรางพื้นที่นี้ใหเปนสี
เหลืองอยางนอยๆ ประชาชนที่เดินทางผานไปมาจะไดเห็นวาพื้นที่ตรงนีเ้ ปน
พื้นที่ที่ทางเทศบาลตําบลลี้ ไดใชอยางตอเนื่อง จากที่เคยใชเปนพื้นทีจ่ ัด
กิจกรรมไมวาจะเปนงานกีฬา งานวันเด็ก ฯลฯ ปจจุบันก็ไมไดละทิ้ง ก็ยงั คง
ดําเนินการตามนโยบายของรัฐ และปจจุบันก็เห็นวาจะปลูกดอกทานตะวันให
เปนทุง ทานตะวันในพื้นที่ จํานวน ๑๓ ไร แหงนี้ ขออนุญาตนําเรียนใหทราบ
วา ปจจุบัน เจาหนาที่กองการเกษตรฯ ไดดําเนินการเพื่อที่จะปลูกดอก
/ทานตะวัน...
ทานตะวันในพื้นที่แหงนี้ ขออนุญาตนําเรียนใหทปี่ ระชุมสภาฯ ทราบ
ประธานสภาเทศบาลฯ : ขอขอบคุณทางทานนายกเทศมนตรี และหัวหนาสํานักปลัดฯ ไดชี้แจงเรื่องใน
นายธนทรัพย มะนุภา
การดําเนินการขอใชพื้นที่ในการกอสรางสํานักงานเทศบาลตําบลลี้จํานวน
๑๓ ไร สมาชิกสภาฯ ทานใดที่มีเรื่องจะสอบถาม เรียนเชิญครับ
นายกเทศมนตรีตําบลลี้ : เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ ที่เคารพ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน
รอยตํารวจตรีเสนห
๒๕๖๐ ที่ผานมา ทางคณะผูบริหารเทศบาลตําบลลี้ และสมาชิกสภาฯ บาง
มะโนจิตต
ทาน รวมกับเหมืองบานปู ก็ไดประชุมปรึกษากันในเรื่อง ขอรองเรียนของ
ประชาชน ที่อาศัยอยูบริเวณใกลเคียง เหมืองบานปู ทีม่ ีกลิ่นกํามะถัน เกิดขึ้น
สรางมลภาวะทีเ่ ปนพิษใหกับชุมชนบริเวณนั้น และสิ่งแวดลอมในบริเวณนั้น
จากการติดตาม จากการเปนตนเรื่อง ของการขอแกไขปญหานี้ ทางทาน
สมาชิกสภาเทศบาล นายธราเทพ ปนทวัน นายวิชาญ โนตะ ไดดําเนินการ
หาแนวทางแกไขปญหารวมกับเหมืองบานปู ซึ่งปจจุบันเหมืองบานปู ก็ได
เสนอในการแกไขปญหากําจัดกลิน่ ที่เปนพิษ ใหหมดไปจากพื้นที่บริเวณนั้น
จากการประชุมก็ไดกําหนดแนวทางและหลักการวิธีการในการดําเนินการ ขอ
อนุญาตทางทานสมาชิกสภาฯ ไดแจงในที่ประชุมแหงนี้ ทราบ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
: เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ ที่เคารพ เรื่องสืบเนือ่ งมาจากชุมชน

- ๑๓ -

นายธราเทพ ปนทวัน

ประธานสภาเทศบาลฯ
นายธนทรัพย มะนุภา
ปดประชุม

บานนากลางกับบานผายอง ไดยื่นเรื่องในการประสบปญหาเกี่ยวกับไฟไหม
ถานหินตรงบริเวณโครงการแกมลิงของเทศบาลตําบลลี้ บริเวณสันขอบอาง
โครงการแกมลิง ซึง่ มีอยู ๓ จุด จุดแรกระยะทางประมาณ ๑๐ เมตร จุดที่ ๒
และ ๓ ประมาณ ๓๐ – ๔๐ เมตร ลักษณะระยะทางยาวตอกันมา และสง
กลิ่นเหม็น ทําใหเกิดภูมิแพ ถาทานใดไดเคยเขาไปบริเวณนั้น ถาไดสูดดมเขา
ไปจะทําใหหายใจลําบาก หากสูดดมมากๆอาจเปนอันตรายถึงแกชีวิตได ยิ่ง
ถาเปนภูมิแพดวย ก็อาจจะไดรับผลกระทบจากกลิ่นนี้ดวย เพราะฉะนั้นทาง
ชุมชน ไดทําหนังสือมายังเทศบาลตําบลลี้ ก็ไดรับการแกไขปญหามาแลว
จํานวน ๒ ครั้ง คือการดําเนินการฉีดน้ําดับไฟ ซึ่งการแกไขปญหาดังกลาว
ไมไดเปนการแกไขปญหาที่ถาวร และทางเหมืองบานปู ก็ไดปรึกษากับทาง
ทานนายกเทศมนตรีตําบลลี้และทางหัวหนาสํานักปลัดฯ ก็ไดเสนอแนว
ทางแกไขซึ่งทางเหมืองบานปูมีประสบการณในการดําเนินการแกไข และเมื่อ
วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ผานมา ก็ไดมีการประชุม ณ ที่กําการเหมือง
บานปู และทางเหมืองบานปูก็ไดเสนองบประมาณเพื่อมาดําเนินการแกไขโดย
การขุดเอาถานหินออกและนําดินถมปด เพราะฉะนั้นในการดําเนินการนีจ้ ะ
อยูในบริเวณเขตของบานนากลาง บานผายอง และบานปู ในการดําเนินการ
แกไขปญหานั้น ทางหมูบานจะดําเนินการทําประชาคมกอนเปนอันดับแรก
แลวทําเรือ่ งเสนอขอแกไขปญหาไปยังเหมืองบานปู ในนามตัวแทนของ
หมูบานฯ ขอขอบคุณไปยังฝายบริหารฯ พรอมทัง้ เจาหนาทีท่ ุกทานที่ได
ติดตามและดําเนินการแกไขในเรือ่ งนี้ ขอบคุณครับ
: สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลี้ ทานใดมีเรื่องอื่นๆ จะเสนอ หรือสอบถามเรียน
เชิญครับ
ถาไมมี ขอขอบคุณทุกทาน ขอปดประชุม
: เวลา ๑๒:๐๐ น.
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