บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลลี้
สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑
วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลลี้
******************************
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
ผูมาประชุม จํานวน ๙ คน
ลําดับ
ชื่อ – สกุล
ตําแหนง
๑. นายธนทรัพย มะนุภา
ประธานสภาเทศบาลตําบลลี้
๒. นายนิกรณ เสนสุภา
รองประธานสภาเทศบาลตําบลลี้
๓. นางวราภรณ ศรีเปน
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลี้
๔. นายชิด ฟุมฟองฟู
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลี้
๕. นายสนอง เสารสาร
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลี้
๖. นายวิชาญ โนตะ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลี้
๗. นางสมพร ยุวะบุตร
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลี้
๘. นายยอด นุปากรณ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลี้
๙. นายธราเทพ ปนทวัน
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลี้
ผูลาประชุม

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

- ไมมี -

ผูขาดประชุม - ไมมี ผูเขารวมประชุม จํานวน ๑๓ คน
ลําดับ
ชื่อ – สกุล
๑. รอยตํารวจตรีเสนห มะโนจิตต
๒. นายสมเกียรติ ไชยสอน
๓. นายประวัติ ตะนะสา
๔. นายอํานวย เมาคําลี
๕. นายสุทัศน นิลปวน
๖. นางพันทิวา โปธาคํา
๗. นางสาวจอมสุดา ณ ลําพูน
๘. นางสาวทองเพียร เขื่อนแกว
๙. นางสาวสุกญ
ั ญา หมูคํา
๑๐. นายเกษม ดีนุ
๑๑. นายณัฐพล ทิพยชัย
๑๒. นายประจวบ คะอังกุ
๑๓. รอยโทธีทัต ธรรมสิทธิ์

ตําแหนง
นายกเทศมนตรีตําบลลี้
รองนายกเทศมนตรีตําบลลี้
ผูใหญบานหมูที่ ๘ บานมวงสามป
ผูใหญบานหมูที่ ๗ บานปาหก
นักวิชาการเกษตร
ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ
ผูอํานวยการกองคลัง
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
นายชางโยธาเทศบาลตําบลวังดิน
นายชางเขียนแบบ
พนักงานสูบน้ํา
นิติกร

หมายเหตุ
เสนห มะโนจิตต
สมเกียรติ ไชยสอน
ประวัติ ตะนะสา
อํานวย เมาคําลี
สุทัศน นิลปวน
พันทิวา โปธาคํา
จอมสุดา ณ ลําพูน
ทองเพียร เขื่อนแกว
สุกัญญา หมูคํา
เกษม ดีนุ
ณัฐพล ทิพยชัย
ประจวบ คะอังกุ
ธีทัต ธรรมสิทธิ์

-๒-

นายธนทรัพย มะนุภา
ประธานสภาเทศบาลฯ

: เนื่อ งจาก นายวิชัย วงคบุญ มา ตําแหนง เลขานุการสภาเทศบาลตําบลลี้
ไม อ ยู ไปเขาร วมกิ จ กรรมสานพลั ง ชุม ชนท อ งถิ่นเขม แข็ง สู เ ป าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ ๒ ประจําป ๒๕๖๑ หัวขอ “ศาสตรของพระราชากับ
ปฏิบัติการสรางเสริมสุขภาวะชุมชน” ในระหวางวันที่ ๑-๓ มีนาคม ๒๕๖๑
ณ หองประชุม Hall ๘ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็คเมืองทอง
ธานี อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔)
ขอ ๑๙ วรรคสอง “ในการประชุมสภาทองถิ่นครั้งใด ถาไมมีเลขานุการ
สภาทองถิ่น หรือมีแตไมอยู หรืออยูแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได หรือไมยอม
ปฏิบัติหนาที่ ใหส ภาทอ งถิ่นเลื อกสมาชิกสภาทอ งถิ่นหรื อขาราชการหรื อ
พนัก งานขององคก รปกครองส ว นท อ งถิ่ นนั้ นคนหนึ่ง เป น ผู ป ฏิบั ติห นา ที่
เลขานุการสภาทอ งถิ่นเฉพาะในการประชุมคราวนั้น โดยใหนําความในขอ
๑๓ และขอ ๒๖ วรรคสองมาใชบังคับโดยอนุโลม เวนแตการลงคะแนนเลือก
ใหกระทําดวยวิธีการยกมือ”
ขอ ๑๓ “วิธีเลือกเลขานุการสภาทองถิ่น ใหนําความในขอ ๘ มาใชบังคับ
โดยอนุโลม”
ขอ ๘ “วิธีเลือกเลขานุการสภาทองถิ่น ใหสมาชิกสภาทองถิ่นแตละคนมี
สิท ธิเ สนอชื่อสมาชิก สภาทอ งถิ่นคนหนึ่ง ที่ ตนเห็นวาสมควรให เ ปนผู ดํารง
ตําแหนงเลขานุการสภาทองถิ่น การเสนอนั้นตองมีสมาชิกสภาทองถิ่นรับรอง
ไมนอยกวาสองคน โดยใหสมาชิกสภาทองถิ่นแตละคนมีสิทธิรับรองไดเพียง
ครั้งเดียว ชื่อที่ เสนอไม จํากัดจํานวน และใหสมาชิกสภาท องถิ่นลงคะแนน
เลือกจากชื่อเหลานั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผูที่ถูกเสนอชื่อคนละ
หนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแลวใหประธานที่ประชุมประกาศคะแนนตอที่ประชุม
สภาทองถิ่น ผูไดคะแนนสูงสุดเปนผูไดรับเลือก ถามีผูไดคะแนนสูงสุดเทากัน
หลายคนใหเลือกใหมเฉพาะผูที่ไดคะแนนสูงสุดนั้นโดยใชวิธีเดิม ถาผลการ
เลือกใหมปรากฏวายังมีผูไดคะแนนสูงสุดเทากันอีก ใหใชวิธีจับฉลากเฉพาะผู
ที่ไดคะแนนสูงสุดเทากัน”
ขอ ๑๘ “ใหสภาทองถิ่นเลือกพนักงานหรือขาราชการสวนทองถิ่นของ
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น นั้ น หรื อ สมาชิ ก สภาท อ งถิ่ น นั้ น คนหนึ่ ง
เปนเลขานุการสภาทองถิ่น ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงความรูความสามารถอันจะเปน
ประโยชนตอสภาทองถิ่น”
ขอ ๑๔ “ในการเลือกเลขานุการสภาทองถิ่นถามีการเสนอชื่อผูสมควร
ไดรับการแตงตั้งเพียงหนึ่งคน ใหถือวาผูนั้นไดรับเลือก”
ตอไปจะใหสมาชิกสภาเทศบาลตําบลลี้ เลือกสมาชิกสภาเทศบาลตําบลลี้
หรือขาราชการหรือพนักงานของเทศบาลตําบลลี้คนหนึ่ง เปนผูปฏิบัติหนาที่
เลขานุการสภาทองถิ่นชั่วคราว โดยการเสนอนั้นตองมีสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลลี้รับรองไมนอยกวาสองคน โดยใหสมาชิกสภาเทศบาลตําบลลี้แตละคน

-๓-

มีสิทธิรั บรองไดเพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไมจํากัดจํานวน เชิญสมาชิกสภา
เทศบาลตําบลลี้เสนอชื่อครับ
เรียนท านประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ ที่เคารพ กระผมนายวิชาญ โนตะ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลี้ เพื่อใหการดําเนินการประชุมสภาเทศบาลตําบล
ลี้ เ ป น ไปด ว ยความเรี ย บร อ ย กระผมขอเสนอ ร อ ยโทธี ทั ต ธรรมสิ ท ธิ์
ตําแหนง นิติกรเทศบาลตําบลลี้ เปนผูปฏิบัติหนาที่เลขานุการสภาเทศบาล
ตําบลลี้
ขอสมาชิก สภาเทศบาลตําบลลี้รั บ รองดวยครับ ซึ่ งตามระเบี ยบฯ ตอ งมี
สมาชิกสภาเทศบาลรับรองไมนอยกวาสองคน
เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ที่เคารพ กระผมนายธราเทพ ปนทวัน
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลี้ ขอรับรองการเสนอชื่อ รอยโทธีทัต ธรรมสิทธิ์
เปนผูปฏิบัติหนาที่เลขานุการสภาเทศบาลตําบลลี้ ของทานวิชาญ โนตะ
เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ที่เคารพ กระผมนายชิด ฟุมฟองฟู
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลี้ ขอรับรองการเสนอชื่อ รอยโทธีทัต ธรรมสิทธิ์
เป นผู ปฏิบัติห นาที่เ ลขานุก ารสภาเทศบาลตําบลลี้ ของทานวิชาญ โนตะ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลี้ทานใดจะเสนอผูที่ปฏิบัติหนาที่เลขานุการสภา
เท ศบา ล ตํ าบ ล ลี้ เ ชิ ญ ครั บ ถ า ไม มี ต าม ข อ ๑ ๔ ขอ ง ร ะเ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอ บัง คับ การประชุม สภาท อ งถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
(แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔) “ในการเลือกประธานสภาทองถิ่น
รองประธานสภาทอ งถิ่น หรื อ เลขานุก ารสภาท อ งถิ่น ถามี ก ารเสนอชื่อ ผู
สมควรไดรับการแตงตั้งเพียงตําแหนงละหนึ่งคน ใหถือวาผูนั้นไดรับเลือก”
เมื่อมีการเสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งใหเปนผูปฏิบัติหนาที่เลขานุการ
สภาท องถิ่นเพี ยงหนึ่งคน ฉะนั้นจึง มีมติให รอยโทธีทัต ธรรมสิ ทธิ์ เปนผู
ปฏิ บั ติ ห น าที่ เ ลขานุ ก ารสภาเทศบาลตํ าบลลี้ เ ฉพาะในการประชุ ม สภา
เทศบาลตําบลลี้ครั้งนี้

นายวิชาญ โนตะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

:

นายธนทรัพย มะนุภา
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายธราเทพ ปนทวัน
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

:

นายชิด ฟุมฟองฟู
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

:

นายธนทรัพย มะนุภา
ประธานสภาเทศบาลฯ

:

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ

:

ระเบียบวาระที่ ๑
นายธนทรัพย มะนุภา
ประธานสภาเทศบาลฯ

เรื่องที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม
: ไดรับหนังหนังสือที่ ลพ ๕๕๑๐๑/๑๙๖.๑ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานผลการดําเนินการตามขอสรุปในที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลลี้
สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ นายกเทศมนตรีตําบลลี้
ไดรายงานแจงใหทราบวาญัตติการขอติดตั้งเสาสัญญาณโทรคมนาคมในพื้นที่
บานแพะหนองหา หมูที่ ๑๓ ตําบลลี้ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ไดประสานกับ
บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)/บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต
จํ ากั ด และบริ ษั ท ดีแทคไตรเน็ต จํ ากั ด แจ ง วาไม ส ามารถดําเนินการนํ า
บุ คลากรที่ มี ความเชี่ยวชาญดานคลื่ นสั ญ ญาณมาอธิบ ายให กั บ ราษฎรได
รับทราบขอมูลไดทันในสมัยประชุมสภาเทศบาลตําบลลี้สมัยสามัญ สมัยแรก
ประจํ าป พ.ศ. ๒๕๖๑ และกํ านันตําบลลี้ แจ ง วาจะดําเนินการประชาคม
หมู บ า นพร อ มกั น ในวั น ที่ บ ริ ษั ท ฯ ได นํ า บุ ค ลากรที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญ

:

-๔-

ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ

ด า นคลื่ น สั ญ ญาณมาอธิ บ ายให กั บ ราษฎรได รั บ ทราบข อ มู ล และญั ต ติ
โครงการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยแบบครบวงจร กลุม cluster
โซนใต ไดป ระสานกั บ ผู นําหมู บ านแล ว ไม ส ามารถดําเนินการประชาคม
หมูบานใหแลวเสร็จไดทันในสมัยประชุมสภาเทศบาลตําบลลี้สมัยสามัญ สมัย
แรก ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑
: รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

: รับรองรายงานการประชุม
- ไมมี -

ระเบียบวาระที่ ๓

: กระทูถาม
- ไมมี -

ระเบียบวาระที่ ๔

: เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาเทศบาลตําบลลี้ตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว
- ไมมี -

เรื่องที่เสนอใหม
: ญัตติขออนุญาตกอสรางศาลาอเนกประสงคฌาปนสถานหนองบัวแดง หมู
ที่ ๗ บานปาหก ตําบลลี้ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน เชิญนายกเทศมนตรีตําบล
ลี้ ครับ
รอยตํารวจตรีเสนห
: เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ที่เคารพ ขาพเจารอยตํารวจตรี เสนห
ม ะ โ น จิ ต ต ตํ า แ ห น ง น า ย ก เ ท ศ ม น ต รี ตํ า บ ล ลี้ ข อ เ ส น อ ญั ต ติ
มะโนจิตต
นายกเทศมนตรีตําบลลี้
การขออนุญาตกอสรางศาลาอเนกประสงคฌาปนสถานหนองบัวแดง หมูที่ 7
บานปาหก ตําบลลี้ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ของเทศบาลตําบลวังดิน โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้ หลักการ สืบเนื่องจากเทศบาลตําบลวังดินไดยื่น
หนังสือขออนุญาตกอสรางศาลาเอนกประสงคบริเวณฌาปนสถานหนองบัว
แดง หมูที่ 7 บานปาหก ตําบลลี้ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ฌาปนสถานดังกลาว
มีประชาชนในพื้ นที่เทศบาลตําบลลี้ หมูที่ 7 บานปาหก หมูที่ ๘ บานมวง
สามป หมูที่ ๑๓ บานแพะหนองหา และหมูที่ 15 บานพระธาตุหาดวง ซึ่งอยู
ในเขตของเทศบาลตําบลวัง ดิน ไดเขาใชในการประกอบพิ ธีฌาปนกิ จ ศพ
รวมกัน ปจจุบันสถานที่ดังกลาวมีความคับแคบไมสามารถรองรับประชาชน
ไดอยางเพียงพอ ประกอบกับสถานที่เดิมมีสภาพคอนขางเกาและทรุดโทรม
เทศบาลตําบลวัง ดินจึ งขออนุญาตกอ สร างทั้ งหมดโดยใชง บประมาณของ
เทศบาลตําบลวัง ดิน เหตุ ผล/ระเบี ย บที่เ กี่ย วข อง ตามพระราชบั ญ ญั ติ
เทศบาล พ.ศ.2496 สวนที่ 3 หนาที่ของเทศบาล บทที่ 3 ทวิ การทําการ
นอกเขตเทศบาล และการทําการรวมกับบุคคลอื่น มาตรา 57 ทวิ เทศบาล
อาจทํากิจการนอกเขต เมื่อ
(๑) การนั้นจําเปนตอ งทําและเปนการที่เกี่ ยวเนื่องกั บกิจการที่ดําเนิน
ระเบียบวาระที่ ๕
นายธนทรัพย มะนุภา
ประธานสภาเทศบาลฯ

-๕-

นายธนทรัพย มะนุภา
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายเกษม ดีนุ
นายชางโยธาเทศบาล
ตําบลวังดิน

:

นายธนทรัพย มะนุภา
ประธานสภาเทศบาลฯ

:

นายอํานวย เมาคําลี
ผูใหญบานหมูที่ ๗ บาน
ปาหก ตําบลลี้ อําเภอลี้
จังหวัดลําพูน

:

นายธนทรัพย มะนุภา
ประธานสภาเทศบาลฯ

:

นายประวัติ ตะนะสา

:

:

ตามอํานาจหนาที่อยูภายในเขตของตน
(๒) ไดรับความยินยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมการสุขาภิบาล สภา
จังหวัดหรือสภาตําบลแหงทองถิ่นที่เกี่ยวของและ
(๓) ไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
ทั้ง นี้ เพื่ อแก ไขป ญ หาดังกล าว ขอเสนอญั ตติขอรั บ ความยินยอมจากสภา
เทศบาลตําบลลี้เพื่อแจงผลการดําเนินการใหเทศบาลตําบลวังดินไดรับทราบ
และดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
ขอไดโปรดนําเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลลี้ เพื่อพิจารณาตอไป
เชิญ ผู แ ทนของเทศบาลตํา บลวัง ดิน ชี้แ จงให กั บ สภาเทศบาลตํา บลลี้ ไ ด
รับทราบ เชิญครับ
เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ที่เคารพ กระผมนายเกษม ดีนุ นาย
ชางโยธาเทศบาลตําบลวังดิน เปนผูแทนของเทศบาลตําบลวังดิน ขอเรียน
ชี้แจงใหที่ ประชุม สภาฯ ไดรั บ ทราบดังนี้ ตามที่ เ ทศบาลตําบลวังดินไดขอ
อนุญาตกอสรางศาลาอเนกประสงคฌาปนสถานหนองบัวแดงฯ โครงสราง
อาคารดังกลาวเปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กกวาง ๘ เมตร ยาว ๑๕ เมตร
ใชงบประมาณในการกอสรางจํานวน ๔๒๐,๘๐๐.- บาท โดยเทศบาลตําบลวัง
ดินสนับ สนุน งบประมาณและขั้นตอนการก อ สร าง แต เ นื่ อ งจากสถานที่
กอสรางตั้งอยูในเขตของเทศบาลตําบลลี้ จึง ไดเสนอเรื่ องเพื่ อขอรั บความ
ยินยอมจากสภาเทศบาลตําบลลี้ เมื่อไดรับความยินยอมแลวจะไดนําเรื่องเขา
สูสภาเทศบาลตําบลวังดินเพื่อขออนุมัติใชงบประมาณทํ าการนอกเขตตาม
ขั้นตอนตอไป
ขอบคุณผูแทนของเทศบาลตําบลวังดินที่ ไดชี้แจงใหที่ประชุมสภาเทศบาล
ตําบลลี้ไดรับทราบ ขอเชิญผูใหญบานหมูที่ ๗ บานปาหก ตําบลลี้ อําเภอลี้
จังหวัดลําพูน ไดชี้แจงใหกับที่ประชุมสภาฯ ไดรับทราบ เชิญครับ
เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ที่เคารพ กระผมนายอํานวย เมาคําลี
ผูใหญบานหมูที่ ๗ บานปาหก ตําบลลี้ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ขอเรียนชี้แจง
ใหกับที่ประชุมสภาฯ ไดรับทราบดังนี้ ฌาปนสถานหนองบัวแดง อยูในเขต
ของหมูที่ ๗ บานปาหก ตําบลลี้ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ไดปรึกษาหารือกับ
ผูใหญบานทั้ง ๔ หมูบาน และไดนําเรื่องเขาหารือกับคณะกรรมการหมูบาน
หมู ที่ ๗ บ านปาหก แล ว ทางราษฎรในหมู บานก็เ ห็นดวย และยินดีที่ท าง
เทศบาลตําบลลี้และเทศบาลตําบลวังดินไดเล็งเห็นความสําคัญของราษฎรทั้ง
๔ หมูบาน จึงขอขอบคุณสภาเทศบาลตําบลลี้ตลอดทั้งผูบริหารที่ดําเนินการ
ประสานงานให ขอขอบคุณครับ
ขอบคุณทานอํานวย เมาคําลี ผูใหญบานหมูที่ ๗ บานปาหก ตําบลลี้ อําเภอ
ลี้ จังหวัดลําพูน ที่ไดชี้แจงใหกับสภาฯ ไดรับทราบ ขอเชิญผูใหญบานหมูที่ ๘
บานมวงสามป ตําบลลี้ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ไดชี้แจงใหกับที่ประชุมสภาฯ
ไดรับทราบ เชิญครับ
เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ที่เคารพ กระผมนายประวัติ ตะนะสา

-๖-

ผูใหญบานหมูที่ ๘ บาน
มวงสามป ตําบลลี้
อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน

นายธนทรัพย มะนุภา
ประธานสภาเทศบาลฯ

:

นายเกษม ดีนุ
นายชางโยธาเทศบาล
ตําบลวังดิน

:

นายธนทรัพย มะนุภา
ประธานสภาเทศบาลฯ

:

นายวิชาญ โนตะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

:

นายเกษม ดีนุ

:

ผูใหญบานหมูที่ ๘ บานมวงสามป ตําบลลี้ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ขอเรียน
ชี้แจงใหกับที่ประชุมสภาฯ ไดรับทราบดังนี้ ปจจุบันการเคลื่อนยายศพเขา
สูฌาปนสถาน จะเขาทางดานหลังของฌาปนสถานฯ ทางเจาคณะอําเภอได
ขอใหเปลี่ยนการเคลื่อนยายศพไปเขาทางดานหนาของฌาปนสถานฯ เพื่อให
สะดวกและง ายต อ การเคลื่ อ นยา ยศพ ไดห ารื อ กั บ ทางผู ใ หญ บ านทั้ ง ๔
หมูบานแลว หากไดรับงบประมาณในการกอสรางศาลาอเนกประสงคมาแลว
หากมีงบประมาณคงเหลือก็จะหารือขอปรับปรุงทางเขาฌาปนสถานอีกครั้ง
เปนการชี้แจงใหกับสภาฯไดรับทราบกอนวาจะมีการดําเนินการในลักษณะ
เชนนี้ และยินดีที่ท างเทศบาลตําบลลี้ และเทศบาลตําบลวัง ดินไดเ ล็ง เห็ น
ความสําคัญ ของราษฎรทั้ ง ๔ หมู บาน จึง ขอขอบคุณสภาเทศบาลตําบลลี้
ตลอดทั้งผูบริหารที่ดําเนินการประสานงานให ขอขอบคุณครับ
ขอบคุณทานประวัติ ตะนะสา ผูใหญบานหมูที่ ๘ บานมวงสามป ตําบลลี้
อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ที่ไดชี้แจงใหกับสภาฯ ไดรับทราบ ขอสอบถามผูแทน
เทศบาลตําบลวัง ดินวา หมู ที่ ๑๕ บ านพระธาตุห าดวง ตําบลลี้ อํ าเภอลี้
จัง หวัดลํ าพู น ไดมีก ารประชาคมหมูบ านในการขอรั บงบประมาณในการ
กอ สร างศาลาอเนกประสงคฯ และไดนําเสนอให กั บ เทศบาลตําบลวัง ดิน
หรือไม
เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ที่เคารพ กระผมนายเกษม ดีนุ นาย
ชางโยธาเทศบาลตําบลวังดิน ขอตอบคําถามดังนี้ ทางหมูที่ ๑๕ บานพระธาตุ
หาดวง มี แผนชุม ชนของหมู บาน และไดผ านการประชาคมหมู บ าน มี ม ติ
เห็นชอบใหเทศบาลตําบลวังดินกอสรางศาลาอเนกประสงคฯ ดังกลาว
ขอบคุณผู แ ทนของเทศบาลตําบลวัง ดินที่ ไดตอบคํา ถามให ที่ ป ระชุม สภา
เทศบาลตําบลลี้ไดรับทราบ สมาชิกสภาฯ หรือท านใดมีเรื่องที่จะสอบถาม
หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เชิญครับ
เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ที่เคารพ กระผมนายวิชาญ โนตะ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลี้ ขอเรียนสอบถาม ตามที่ไดหารือกันในที่ประชุม
สภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๑
ไดส รุ ป ขอรั บ เอกสารประกอบในการพิ จ ารณาให ค วามยิน ยอม ดั ง นี้ ๑.
เอกสารในการขออนุญาตกอสรางนอกเขต จากเทศบาลตําบลวังดิน ๒.บันทึก
การประชาคมหมู บ านทั้ง ๔ หมูบ าน ที่ใชป ระโยชนรวมกัน ๓.บันทึ กการ
ประชุมสภาเทศบาลตําบลวังดินในการพิจารณากอสรางศาลาอเนกประสงคฯ
ที่ไดมี มติใหกอ สรางนอกเขต ทางสภาเทศบาลตําบลลี้ ยังไม ไดรั บเอกสาร
ดังกลาวเพื่อ ประกอบในการพิจารณา และตามที่ สภาเทศบาลตําบลวังดิน
เจาของงบประมาณไดมีการรับหลักการในสภาเทศบาลตําบลวังดินแตยงั ไมได
มี ก ารลงมติ ใ ห ค วามเห็ น ชอบ ขอเรี ย นสอบถามวา จะมี ก ารประชุ ม สภา
เทศบาลตําบลวังดินเพื่อ พิจ ารณาให ความเห็นชอบในเรื่องกอ สรางอาคาร
อเนกประสงคฯ เมื่อใด
เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ที่เคารพ กระผมนายเกษม ดีนุ นาย

-๗-

นายชางโยธาเทศบาล
ตําบลวังดิน

นายวิชาญ โนตะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

:

นายเกษม ดีนุ
นายชางโยธาเทศบาล
ตําบลวังดิน

:

นายธนทรัพย มะนุภา
ประธานสภาเทศบาลฯ

:

นายชิด ฟุมฟองฟู
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

:

นายธนทรัพย มะนุภา
ประธานสภาเทศบาลฯ

:

นายวิชาญ โนตะ

:

ชางโยธาเทศบาลตําบลวัง ดิน ขอตอบคําถามท านสมาชิก สภาฯผ านท าน
ประธานสภาฯ ดังนี้ จากการประชุมสภาเทศบาลตําบลวังดินครั้งลาสุดที่ผาน
มานั้น ไดมีการรับหลักการในเรื่องการกอสรางอาคารอเนกประสงคฌาปน
สถานฯ เรียบรอยแลว ปจจุบันอยูระหวางขอความยินยอมจากสภาเทศบาล
ตําบลลี้ เมื่อสภาเทศบาลตําบลลี้ยินยอมแลว จะดําเนินการเปดประชุมสภา
เทศบาลตําบลวังดิน เพื่อขออนุมัติใชงบประมาณทําการนอกเขตตามขั้นตอน
ตอไป
เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ที่เคารพ กระผมนายวิชาญ โนตะ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลี้ แสดงวาสภาเทศบาลตําบลวังดินตองการบันทึก
การประชุม ที่ มี ม ติ ให ความยิน ยอมจากสภาเทศบาลตํ าบลลี้ เพื่ อ ใช เ ป น
หลั ก ฐานประกอบในการดําเนินการเบิ ก งบประมาณตอ ไป อยากให ท าง
ผู ใหญ บ านไดตรวจสอบแบบแปลนตามที่ ไดส ง มา รายการอุ ป กรณ ครบ
ถูกตองหรือไม การกอสรางอาคารอเนกประสงคฯ เปนการสนับสนุนอุปกรณ
สวนเรื่องแรงงานเปนแรงงานจากราษฎรในหมูบานใชหรือไม
เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ที่เคารพ กระผมนายเกษม ดีนุ นาย
ชางโยธาเทศบาลตําบลวัง ดิน ขอตอบคําถามท านสมาชิก สภาฯผ านท าน
ประธานสภาฯ การสนับสนุนงบประมาณในการกอสรางอาคารอเนกประสงค
ฯ จะเปนการสนับสนุนโดยดําเนินการตามระเบียบพัสดุมีการจางผูรับเหมา
เขามาดําเนินการทั้งคาวัสดุอุปกรณและคาแรง ซึ่งในแบบและการประมาณ
ราคาไดคํานวณไวหมดแลวครับ
ขอบคุณผู แ ทนของเทศบาลตําบลวัง ดินที่ ไดตอบคํา ถามให ที่ ป ระชุม สภา
เทศบาลตําบลลี้ไดรับทราบ สมาชิกสภาฯ หรือท านใดมีเรื่องที่จะสอบถาม
หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เชิญครับ
เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ที่เคารพ กระผมนายชิด ฟุมฟองฟู
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลี้ ในการพิจารณาใหความยินยอมในการกอสราง
อาคารอเนกประสงคฌาปนสถานหนองบัวแดงฯ ซึ่ง เป นสถานที่ใชในการ
ประกอบพิ ธีก รรมทางศาสนา มี ร าษฎรเขาใชป ระโยชนร วมกั นจํ านวน ๔
หมูบาน คือหมูที่ ๗ บานปาหก หมูที่ ๘ บานมวงสามป หมูที่ ๑๓ บานแพะ
หนองหา และหมูที่ ๑๕ บานพระธาตุหาดวง บางครั้งมีการประกอบพิธีกรรม
พรอมกันโดยไมไดมีการนัดหมายเพราะเหตุที่มีหลายหมูบาน ชวงฤดูฝนก็จะมี
ปญหาในเรื่องที่หลบฝนไมเพียงพอ กระผมเห็นดวยที่จะใหมีการยินยอมให
ก อ สร า งอาคารอเนกประสงคดั ง กล า ว และในส ว นของเทศบาลตํา บลลี้
ขอขอบคุณเทศบาลตําบลวัง ดินที่ ไดส นับ สนุนงบประมาณในการก อ สร าง
อาคารอเนกประสงคฯ เพื่อใชเปนสาธารณประโยชนของราษฎรครับ
ขอบคุณท านชิด ฟุม ฟองฟู สมาชิก สภาเทศบาลตําบลลี้ ที่ ไดแสดงความ
คิดเห็นใหที่ประชุมสภาฯ ไดรับทราบ สมาชิกสภาฯ หรือทานใดมีเรื่องที่จะ
สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เชิญครับ
เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ที่เคารพ กระผมนายวิชาญ โนตะ
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มติที่ประชุมสภาฯ
นายอํานวย เมาคําลี
ผูใหญบานหมูที่ ๗ บาน
ปาหก ตําบลลี้ อําเภอลี้
จังหวัดลําพูน

ระเบียบวาระที่ ๖
นายธนทรัพย มะนุภา
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายสุทัศน นิลปวน
นักวิชาการเกษตรฯ

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลี้ ตามญัตติที่ทานนายกเทศมนตรีตําบลลี้ ไดเสนอ
ต อ สภาเทศบาลตํ า บลลี้ พิ จ ารณาในเรื่ อ งขออนุ ญ าตก อ สร า งอาคาร
อเนกประสงคฌาปนสถานหนองบัวแดงฯ โดยใชงบประมาณของเทศบาล
ตําบลวั ง ดิ นทํ าการนอกเขต กระผมในนามสมาชิ ก สภาเทศบาลตํา บลลี้
ขอขอบคุณสภาเทศบาลตําบลวังดิน คณะผูบริหารรวมทั้งเจาหนาที่ทุกภาค
สวนของเทศบาลตําบลวังดิน ที่ไดสนับสนุนงบประมาณเขามาแกไขปญหา
ใหกับราษฎรจํานวน ๔ หมูบานดังกลาว แสดงใหเห็นถึงสัมพันธภาพที่ดีตอ
กันระหวางเทศบาล ถือเปนเรื่องที่ดีเปนอยางยิ่ง กระผมเห็นดวยเปนอยางยิ่ง
: ขอบคุณท านวิช าญ โนตะ สมาชิก สภาเทศบาลตําบลลี้ ที่ ไดแสดงความ
คิดเห็นใหที่ประชุมสภาฯ ไดรับทราบ สมาชิกสภาฯ หรือทานใดมีเรื่องที่จะ
สอบถามหรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เชิญครั บ หากไมมี จะขอมติในที่
ประชุม
สมาชิกสภาเทศบาล ทานใดเห็นชอบใหความยินยอมใหเทศบาลตําบลวัง
ดินกอสรางศาลาอเนกประสงคฌาปนสถานหนองบัวแดง หมูที่ 7 บานปาหก
ตําบลลี้ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน (๘ เสียง)
สมาชิกสภาเทศบาลทานใด ไมเห็นชอบ (ไมมี)
สมาชิกสภาเทศบาลทานใด งดออกเสียง (1 เสียง)
เห็นชอบ ๘ เสียง
:
ไมเห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง
: เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ที่เคารพ กระผมนายอํานวย เมาคําลี
ผูใหญบานหมูที่ ๗ บานปาหก ตําบลลี้ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ในนามของ
ผูนําหมูบานขอเปนผูแทนทานกํานันตําบลลี้ ผูใหญบานและราษฎรหมูที่ ๗
บานปาหก หมูที่ ๘ บานมวงสามป หมูที่ ๑๓ บานแพะหนองหา และหมู ที่
๑๕ บ านพระธาตุห าดวง ขอขอบคุณสภาเทศบาลตําบลลี้ สภาเทศบาล
ตําบลวัง ดิน ผูบ ริห ารรวมทั้ง เจ าหนาที่ ที่เ กี่ ยวขอ งทุ ก ฝาย ที่ไดดําเนินการ
ขับเคลื่อนโครงการกอสรางอาคารอเนกประสงคฌาปนสถานหนองบัวแดงฯ
มา ณ ที่นี้ดวยครับ ขอกราบขอบพระคุณครับ
เรื่องอื่นๆ
: สมาชิ ก สภาฯ หรื อ ท า นใด มี เ รื่ อ งอื่ น ที่ จ ะเสนอ สอบถามทางผู บ ริ ห าร
ตลอดจนเจาหนาที่ เชิญครับ
: เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ที่เคารพ กระผมนายสุทัศน นิลปวน
นัก วิชาการเกษตรชํานาญการเทศบาลตําบลลี้ สืบ เนื่องจากพื้ นที่ ในเขต
เทศบาลตําบลลี้ ไดรับผลกระทบจากอุทกภัย คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบ
เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง เยียวยาเกษตรกรครัวเรือนละ
๓,๐๐๐.- บาท มีการรองเรียนจากเกษตรวาไดรับเงินเยียวยาลาชา ปจจุบัน
ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรไดโอนเงินใหกับเกษตรกร
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นายวิชาญ โนตะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

:

นายสุทัศน นิลปวน
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นายธนทรัพย มะนุภา
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:
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:

เรียบรอยแลว ขอใหแจงและประชาสัมพันธใหกับกลุมเกษตรกรไดรับทราบ
ดวยครับ
ขอบคุณนักวิชาการเกษตรเทศบาลตําบลลี้ ที่ไดชี้แจงใหกับสภาฯ ไดรับทราบ
มีสมาชิกสภาฯ หรือท านใด มีเรื่ องอื่นๆ จะเสนอ ชี้แจงหรือสอบถามเรียน
เชิญครับ
เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ที่เคารพ กระผมนายวิชาญ โนตะ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลี้ ขอสอบถามเรื่องแรกที่มีการรองเรียนนั้นเป น
เรื่องเกี่ยวกับอะไร เรื่องที่ ๒ เปนการเยียวยาใหกับเกษตรกรที่ไดขึ้นทะเบียน
เกษตรกรถูกตองหรือไม เรื่องที่ ๓ เรื่องของสมุดบัญชีเกษตรกร ในการขึ้น
บัญชีเกษตรกรนั้น บางครัวเรือนไมมีพื้นที่ในการทําเกษตรกรรม และจากการ
ที่ไดไปปรึกษากับเกษตรอําเภอ ไดรับคําแนะนําวาใหทําเกษตรกรรมในเรื่อง
ของการเลี้ ยงสั ตวในครั วเรื อ น เชนนี้ จะสามารถขึ้นทะเบี ยนเกษตรกรได
หรือไม
เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ที่เคารพ กระผมนายสุทัศน นิลปวน
นักวิชาการเกษตรชํานาญการเทศบาลตําบลลี้ ขอตอบคําถามใหกับสภาชิก
สภาฯ ที่ไดสอบถามผานทานประธานสภาฯ เรื่องแรกเปนเรื่องเกี่ยวกับการที่
เกษตรกรผูไดรับเงินเยียวยารองเรียนวาเกษตรกรที่ไดรับความเสียหายจาก
อุท กภัยกับ ผู ที่ ไม ไดรั บ ความเสี ยหาย ไดรับ เงิ นเยียวยาเทากั น เรื่ อ งที่ ๒
เยียวยาให กับ เกษตรกรที่ ไดขึ้นทะเบียนเกษตรกรและตองมีก ารปรั บสมุ ด
บัญชีที่เรียกกันวาสมุดเขียว คือตองมีรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีเกษตรกรมี
การยืนยันบั ญ ชีในทุ ก ๆป เชน เมื่ อ เกษตรกรไดทํ าเกษตรกรรมในป ไหน
จะตองมีรายการเคลื่อนไหวทางบัญชียันยันการทํา หากไมมีการเคลื่อนไหว
ทางบั ญ ชียืนยันการทํ าเกษตรกรรม ก็ แสดงไดวาเกษตรกรไม ไดมี ก ารทํ า
เกษตรกรรมในปนั้น เปนตน เรื่องที่ ๓ ผูที่จะขึ้นทะเบียนเกษตรกรนั้นคือผูที่
มีพื้นที่ในการทําเกษตรกรรม ซึ่งจะไปขึ้นทะเบียนกับกรมสงเสริมการเกษตร
คือสํานักงานเกษตรอําเภอ สําหรับ ผูที่ไม มีพื้นที่ทําการเกษตรกรรมคือผู ที่
เลี้ยงสัตวในครัวเรือน ก็จะใหไปขึ้นทะเบียนกับสํานักงานปศุสัตวอําเภอ ผูที่
เลี้ยงสัตวประมงก็จะใหไปขึ้นทะเบียนกับสํานักงานประมงอําเภอปจจุบันปศุ
สัตวอํ าเภอรัก ษาราชการแทน แตผู ที่เ ลี้ ยงสั ตวในครั วเรื อ นและเลี้ยงสั ตว
ประมงนั้นจะไมไดรับบัญชีหรือที่เรียกวาสมุดเขียว แตจะมีฐานขอมูลในระบบ
ส ว นกลาง หากได รั บ ความเสี ย หายก็ จ ะได รั บ เงิ น ช ว ยเหลื อ เยี ย วยา
เชนเดียวกัน เนื่องจากสามหนวยงานนี้อยูในกระทรวงเดียวกัน
ขอสอบถาม กรณีเกษตรกรชาวสวนลําไยไดแจงความเสียหาย ตนลําไยถูกลม
พัดจนตนลํ าไยลม ในป ที่ผ านมา แตไม ไดรับ ความชวยเหลือ หรือ ไดรั บการ
เยียวยา กรณีเชนนี้ใชระบบในการเยียวยาระบบเดียวกันหรือไม
เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ที่เคารพ กระผมนายสุทัศน นิลปวน
นัก วิชาการเกษตรชํานาญการเทศบาลตําบลลี้ ขอตอบคําถาม คือ การ
ชว ยเหลื อ เยีย วยาเกษตรกรในอดี ตนั้ นไม ว า จะเสี ยหายจากวาตภั ยหรื อ
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อุทกภัยนั้นจะแจงความเสียหายเปนรายๆไป แตปจจุบันทางหนวยตรวจคือ
ศตง. แจงวาองคกรปกครองสวนทองถิ่น ยังไมไดรับโอนภารกิจของกระทรวง
เกษตรฯ ในเรื่ อ งของวาตภัย และไดมี ม ติคณะรั ฐ มนตรี อ อกมาชวยเหลื อ
เยียวยาใหกับเกษตรกรในเรื่องของอุทกภัยเทานั้น จะเห็นไดจาก เมื่อปที่ผาน
มาเกษตรกรผูปลูกขาวไดรับความเสียหายจากอุทกภัยจะไดรับการชวยเหลือ
เยียวยา และมีเกษตรกรผูปลูกขาวไดรับความเสียหายจากวาตภัยทําใหตน
ขาวลมแตก็ไมไดรับการชวยเหลือและเยียวยา เนื่องจากไมเขาหลักเกณฑใน
การชวยเหลื อ เยียวยาเพราะไม ไดเสี ยหายจากอุ ท กภัย ปจ จุ บันกระทรวง
เกษตรฯ จะชวยเหลือเยียวยาตามมติของคณะรัฐมนตรีเทานั้น
ขอบคุณนักวิชาการเกษตรเทศบาลตําบลลี้ ที่ไดตอบคําถามใหกับสภาฯ ไดรับ
ทราบ ฝากไปยังสมาชิกสภาฯ ชวยประชาสัมพันธชี้แจงใหกับกลุมเกษตรใน
พื้นที่รับผิดชอบของแตละทานตลอดทั้งผูนําชุมชนใหไดรับทราบและเขาใจ
และขอให เ ทศบาลตํา บลลี้ ได แ นบเอกสารเกี่ ย วกั บ ระเบี ย บและมติข อง
คณะรัฐมนตรีในเรื่องนี้ แจงใหกับผูนําหมูบานเพื่อใหผูนําหมูบานไดไปชี้แจง
ใหกับราษฎรในหมูบานไดรับทราบ มีสมาชิกสภาฯ หรือทานใด มีเรื่องอื่นๆ
จะเสนอ ชี้แจงหรือสอบถามเรียนเชิญครับ
เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ที่เคารพ กระผมนายชิด ฟุมฟองฟู
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลี้ ขอแจง ใหที่ ประชุมสภาฯ ไดรับ ทราบ กรณีที่
เกษตรกรบางรายที่ไดรับเงินเยียวยา ๓,๐๐๐.- บาท ไดนําสมุดบัญชีไปปรับ
ปรากฏวาไมมี เงิ นเขาบัญ ชี อาจเป นเพราะเกษตรกรบางรายมีส มุ ดบั ญ ชี
หลายเลมทั้งบัญชีของตนเอง บัญชีเพื่อบิดา มารดา หรือเพื่อบุตร ในการโอน
เงินเขาบัญชีนั้นจะเปนการโอนเขาตามรายชื่อเมื่อพบบัญชีใดกอนก็จะโอนเงิน
เขาบัญชีนั้น ฝากแจงหรือประชาสัมพันธใหกับเกษตรกรไดรับทราบดวยวาให
นําสมุดบัญชีที่เปนชื่อของเกษตรกรทุกเลมไปปรับดูวาเงินจะเขาบัญชีเลมใด
ขอบคุณทานชิด ฟุมฟองฟู สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลี้ ที่ไดแจงใหกับสภาฯ
ไดรั บ ทราบ ฝากไปยัง สมาชิก สภาฯ ชวยประชาสั ม พั นธชี้แจงให กั บ กลุ ม
เกษตรในพื้นที่รับผิดชอบของแตล ะทานตลอดทั้ งผูนําชุมชนใหไดรั บทราบ
และเขาใจดวยครับ มีสมาชิกสภาฯ หรือทานใด มีเรื่องอื่นๆ จะเสนอ ชี้แจง
หรือสอบถามเรียนเชิญครับ
เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ที่เคารพ ดิฉันนางพันทิวา โปธาคํา
ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลตําบลลี้ ขอชี้แจงและประชาสัมพันธ
ในวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เทศบาลตําบลลี้รวมกับชมรมแมบานตําบลลี้
จัดงานวันสตรีสากล ที่สวนสามแสน ลักษณะของกิจกรรมจะมีการเดินขบวน
ของกลุ ม สตรี แ ม บ า น ขบวนเริ่ ม ต นที่ ส ะพานหมู ที่ ๑๐ บ า นกลาง ถนน
พหลโยธิน ๑๐๖ เดินไปที่สวนสามแสน มีพิธีเปด พิธีการมอบเกียรติบัตรแก
สตรีผูเสียสละเพื่อสวนรวม และอบรมใหความรูดานสุขภาพ ใชเวลาประมาณ
ครึ่งวัน
ขอบคุณผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม ที่ไดชี้แจงใหกับสภาฯ ไดรับทราบ
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มีสมาชิกสภาฯ หรือท านใด มีเรื่ องอื่นๆ จะเสนอ ชี้แจงหรือสอบถามเรียน
เชิญครับ
: เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ที่เคารพ ดิฉันนางสาวทองเพียร เขื่อน
นางสาวทองเพียร
แกว ผูอํ านวยการกองคลั งเทศบาลตําบลลี้ ขอรายงานรายรับรายจายของ
เขื่อนแกว
เทศบาลตําบลลี้ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแตตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง
ผูอํานวยการกองคลังฯ
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายรับ ๒๙,๑๖๔,๘๐๖.๓๙ บาท รายจาย
๑๘,๗๑๖,๙๙๘.๘๑ บาท คงเหลือ ๑๐,๔๔๗,๘๐๗.๕๘ บาท มีฎีกาที่รอการ
เบิกจาย จํานวน ๑๐,๐๘๒,๑๓๓.๐๔ บาท จะคงเหลือ ๓๖๕,๖๗๔.๕๔ บาท
และขอสรุ ป โครงการจั ดเก็ บ ภาษีเ คลื่ อ นที่ ปง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ –
๒๕๖๑ ภาษีโรงเรือนและที่ดินเพิ่มขึ้น ๑๙.๑๒ % ภาษีบํารุงทองที่เพิ่มขึ้น
๒๙.๘๗ % ภาษีปายลดลง ๒๙.๔๙ % ใบอนุญาตสะสมอาหารเพิ่ มขึ้น
๑๑.๙๑ % ใบอนุญ าตอั นตรายเพิ่ม ขึ้น ๗.๗๒ % มีภาษีป ายลดลงจาก
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทางกองคลังกําลังดําเนินการตรวจสอบวาลดลง
เพราะสาเหตุใดและจะไดแจงใหกับที่ประชุมสภาฯ ไดรับทราบอีกครั้ง
: ขอบคุณผูอํานวยการกองคลัง ที่ไดชี้แจงใหกับสภาฯ ไดรับทราบ มีสมาชิก
นายธนทรัพย มะนุภา
สภาฯ หรือทานใด มีเรื่องอื่นๆ จะเสนอ ชี้แจงหรือสอบถามเรียนเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาลฯ
นางสาวสุกญ
ั ญา หมูคํา : เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ที่เคารพ ดิฉันนางสาวสุกัญญา หมูคํา
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการเทศบาลตําบลลี้ เนื่องจากนายวิชัย
นักวิเคราะหนโยบาย
วงคบุ ญ มา หั วหนา สํ านัก ปลั ด ไม อ ยู ไปเขา ร วมกิ จ กรรมสานพลั ง ชุม ชน
และแผนฯ
ทอ งถิ่นเขม แข็ง สู เ ป าหมายการพั ฒ นาที่ ยั่ง ยืน ครั้ ง ที่ ๒ ประจํ าป ๒๕๖๑
หัวขอ “ศาสตรของพระราชากับ ปฏิบั ติการสร างเสริมสุ ขภาวะชุมชน” ใน
ระหวางวันที่ ๑-๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุม Hall ๘ ศูนยแสดงสินคา
และการประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จึงให
ดิฉันเขารวมประชุมแทน ขอชี้แจงเรื่อง โครงการไทยนิยมยั่งยืน เนื่องจากไดมี
การแตงตั้งคณะทํางานทีมวิทยากรเพื่อลงไปทําการประชาคมหมูบานในเขต
เทศบาลตําบลลี้ บางทานอาจสงสัยวาทําไมไมมีเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลลี้
เขาไปดําเนินการรวมดวย สาเหตุเนื่องจากเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลลีไ้ มได
รับการแตงตั้งใหเปนคณะทํางาน เพราะคําสั่งการแตงตั้งจะออกโดยอําเภอลี้
โดยคณะทํางานจะเป นเจาหนาที่ของอําเภอลี้รวมกับ เจาหนาที่ ขององคก ร
ปกครองสวนท องถิ่นในแตล ะตําบลแยกออกเปนตําบลในเขตอําเภอลี้ ซึ่ ง
ตําบลลี้มีองคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวน ๒ องคกร คือเทศบาลตําบลวัง
ดินและเทศบาลตําบลลี้ ทางอําเภอลี้ไดจัดตั้งคณะทํางานเพียงคณะเดียวโดย
มีปลัดอําเภอประจําตําบลเปนประธานกรรมการ และปลัดองคกรปกครอง
ส ว นท อ งถิ่ น เป น เลขานุ ก ารโดยตํ า แหน ง ซึ่ ง ประธานได คั ด เลื อ กให
ปลั ด เทศบาลตํ าบลวัง ดิ น เป น เลขานุก าร และเจ าหน าที่ ใ นคณะทํ า งาน
คัดเลือกโดยเลขานุการ จึงเปนเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลวังดินทั้งหมด ไมมี
เจาหนาที่ของเทศบาลตําบลลี้รวมเปนคณะทํางาน ขอเรียนชี้แจงขอเท็จจริง
ใหทราบ
ประธานสภาเทศบาลฯ
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นายธนทรัพย มะนุภา
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายวิชาญ โนตะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
นางสาวสุกญ
ั ญา หมูคํา
นักวิเคราะหนโยบาย
และแผนฯ
นายธนทรัพย มะนุภา
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายสนอง เสารสาร
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

นายธนทรัพย มะนุภา
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายประจวบ คะอังกุ
พนักงานสูบน้ําฯ

: ขอบคุณนักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการเทศบาลตําบลลี้ ที่ไดชี้แจง
ใหกับ สภาฯ ไดรั บทราบ มีส มาชิก สภาฯ หรือ ทานใด มีเ รื่องอื่ นๆ จะเสนอ
ชี้แจงหรือสอบถามเรียนเชิญครับ
: เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ที่เคารพ กระผมนายวิชาญ โนตะ
สมาชิก สภาเทศบาลตําบลลี้ ขอเรี ยนสอบถาม กรณีจ ะประสานขอให ส ง
เจาหนาที่ของเทศบาลตําบลลี้เขาการรวมสังเกตการ จะตองประสานกับใคร
: เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ที่เคารพ ดิฉันนางสาวสุกัญญา หมูคํา
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการเทศบาลตําบลลี้ ขอใหประสานกับ
ทานนายกเทศมนตรีตําบลลี้โดยตรงหรือประสานกับปลัดเทศบาลตําบลลี้ซึ่ง
ปจจุบันหัวหนาสํานักปลัดเปนผูรักษาราชการแทน
: ขอบคุณนักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการเทศบาลตําบลลี้ ที่ไดตอบ
คําถามใหกับสภาฯ ไดรับทราบ มีสมาชิกสภาฯ หรือทานใด มีเรื่องอื่นๆ จะ
เสนอ ชี้แจงหรือสอบถาม เรียนเชิญครับ
: เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ที่เคารพ กระผมนายสนอง เสารสาร
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลี้ ขอขอบคุณคณะผูบริหารของเทศบาลตําบลลี้
และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของที่ไดดําเนินการตามโครงการซอมแซมถนนหมูที่ ๕
บานฮอมตอ เสร็จเรียบรอยแลว ทําใหราษฎรในหมูบานและผูที่สัญจรผานไป
มา ไดใชประโยชนในถนนที่ปลอดภัย และโครงการกอสรางอุโมงคทอเหลี่ยม
ของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว และมีเรื่อง
เรียนสอบถามจํานวน ๒ เรื่อง เรื่องแรกติดตามโครงการซอมแซมถนนเขา
พื้นที่การเกษตรและอุโมงคทอเหลี่ยมทุงแมสาย ไดเสนอเรื่องใหกับเทศบาล
ตําบลลี้มาระยะหนึ่งแลว เนื่องจากถนนและอุโมงคดังกลาวไดรับผลกระทบ
จากอุทกภัยในปที่ผานมา ปจจุบันยังไมไดรับการซอมแซม อยากทราบวาได
ดําเนินการไปถึงไหนแลว เรื่องที่ ๒ ติดตามโครงการขอขยายเขตประปาของ
หมูบาน หมูที่ ๕ บานฮอมตอ เนื่องจากไดเสนอโครงการดังกลาวตั้งแตการ
ประชุม สภาฯ สมั ยวิส ามัญ ครั้ งที่ ๒ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่ อวันที่ ๒๕
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ป จจุ บั นเขาสู ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล ว จะ
สามารถดําเนินการไดหรือไม
: เชิญคณะผูบริหารหรือเจาหนาที่ที่เกี่ยวของไดตอบคําถาม เชิญครับ
: เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ที่เคารพ กระผมนายประจวบ คะอังกุ
พนั ก งานสู บ น้ํ า เทศบาลตํ า บลลี้ เนื่ อ งจากนายปภาวิ น ป ญ ญาเทพ
ผูอํานวยการกองชาง ไมอยู จึงมอบหมายใหกระผมเขารวมประชุมแทน ขอ
ตอบคําถามใหกับสมาชิกสภาฯ ผานทานประธานสภาฯ เรื่องแรกโครงการ
ซอมแซมถนนเขาพื้นที่การเกษตรและอุโมงคทอเหลี่ยมทุงแมสาย ปจจุบันอยู
ระหวางดําเนินการในการตรวจสอบและประมาณการ เรื่องที่ ๒ โครงการขอ
ขยายเขตประปาของหมูบาน หมูที่ ๕ บานฮอมตอ กําลังจะเสนอโครงการ
ใหกับคณะผูบริหารขอใชงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ มาดําเนินการ

- ๑๓ -

นายธนทรัพย มะนุภา
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายวิชาญ โนตะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

นายธนทรัพย มะนุภา
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายสมเกียรติ ไชยสอน
รองนายกเทศมนตรีฯ

รอยโทธีทัต ธรรมสิทธิ์
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: ขอบคุณพนักงานสูบน้ําผูแทนผูอํานวยการกองชางเทศบาลตําบลลี้ ที่ไดตอบ
คําถามใหกับสภาฯ ไดรับทราบ มีสมาชิกสภาฯ หรือทานใด มีเรื่องอื่นๆ จะ
เสนอ ชี้แจงหรือสอบถาม เรียนเชิญครับ
: เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ที่เคารพ กระผมนายวิชาญ โนตะ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลี้ มีเ รื่องสอบถามคณะผูบ ริหารและเจาหนาที่ ที่
เกี่ ยวข อ งผ านท านประธานสภาฯ จํ านวน ๓ เรื่ อ ง เรื่ อ งแรกติดตามการ
กอสรางสํานักงานเทศบาลตําบลลี้แหงใหม ปจจุบันดําเนินการถึงขั้นตอนใด
แลว เรื่องที่ ๒ ติดตามการซอมแซมฝายหวยแมลอง หมูที่ ๑๖ บานใหมน้ําผึ้ง
ปจจุบันดําเนินการถึงขั้นตอนใดแลว เรื่องที่ ๓ ติดตามการซอมแซมฝายหวย
บานปวงคํา ปจจุบันดําเนินการถึงขั้นตอนใดแลว
: เชิญคณะผูบริหารหรือเจาหนาที่ที่เกี่ยวของไดตอบคําถาม เชิญครับ
: เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ที่เคารพ กระผมนายสมเกียรติ ไชย
สอน รองนายกเทศมนตรี ตําบลลี้ ขอตอบคําถามใหกับ สมาชิก สภาฯ ผาน
ทานประธานสภาฯ เรื่องแรกติดตามการกอสรางสํานักงานเทศบาลตําบลลี้
แหงใหมทานนายกเทศมนตรีตําบลลี้ไดมอบหมายใหหัวหนาสํานักปลัดกับนิติ
กรไปดําเนินการแตเนื่องดวยหัวหนาสํานักปลัดไมอยู จึงใหนิติกรเปนผูตอบ
คําถามและชี้แจง เรื่องที่ ๒ และเรื่องที่ ๓ มอบใหกองชางเปนผูตอบคําถาม
และชี้แจง
: เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ที่เคารพ กระผมรอยโทธีทัต ธรรม
สิท ธิ์ นิติกรปฏิบัติการเทศบาลตําบลลี้ ขอตอบคําถามใหกั บสมาชิก สภาฯ
ผานทานประธานสภาฯ ในเรื่องการกอสรางสํานักงานเทศบาลตําบลลี้แหง
ใหม พื้นที่ตรงขามโรงพยาบาลลี้ นั้น ไดเขาไปปรึกษาหารือกับสํานักงานที่ดิน
จังหวัดลําพูน มีทานรองนายกฯ ประทีปฯ หัวหนาสํานักปลัด และกระผมนิติ
กร ร วมกั บ คณะอาจารยวิท ยาลั ยเทคโนโลยีและการจั ดการขององคก าร
บริ ห ารจั งหวัดลํ าพูนดวย และไดรั บ คําแนะนําวาให เ ริ่ม กระบวนการใหม
ทั้งหมด ตั้งแต ๑. การยื่นคําขอใชประโยชนในที่ดินสาธารณะ ๒.การจัดทํา
แผนที่ ๓.การประกาศเพื่อใหประชาชนทั่วไปทราบ ๔.จัดประชุมประชาคม
ราษฎรในพื้นที่เพื่อรับฟงความคิดเห็น ๕. ความเห็นของหนวยงานที่เกี่ยวของ
๖. การสอบสวนประวัติความเปนมา ๗. การประชุมคณะกรรมการพิจารณา
อนุญาตของจังหวัด ซึ่งปจจุบันอยูระหวางดําเนินการในขั้นตอนที่ ๒ คือการ
จัดทํ าแผนที่ เหตุที่ มีก ารตองมาจัดทํ าแผนที่ รั งวัดใหมเ นื่องจาก เทศบาล
ตําบลลี้ไดขอใชประโยชนในที่ดินสาธารณะ จํานวน ๑๓ ไร ไปยังสํานักงาน
ที่ ดิ น จั ง หวั ด ลํ าพู น ทางสํ า นัก งานที่ ดิ น จั ง หวั ด ลํ าพู น ได ส ง เรื่ อ งเพื่ อ ขอ
ความเห็ นจากหนวยงานที่ เ กี่ ยวขอ ง คือ สํ านัก งานการปฏิรู ป ที่ ดินจั ง หวัด
ลําพูน ซึ่งไดแจงกลับมาวาพื้นที่ที่เทศบาลตําบลลี้ขอใชจํานวน ๑๓ ไรนั้น อยู
ในเขตของสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลําพูน ประมาณ ๒ งาน เพื่อไมให
เปนการยุงยากในการดําเนินการขอใชประโยชนในที่ดิน จึงไดหารือกับทาง
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ทานนายกเทศมนตรีตําบลลี้และไมแนใจวาไดหารือในที่ประชุมสภาฯ หรือไม
แตก็ ไดดําเนินการสง เรื่ องขอรั งวัดใหม ไปยังที่ ดินจัง หวัดลําพูนสาขาลี้ ซึ่ ง
เจาหนาที่ของที่ดินจังหวัดลําพูนสาขาลี้ ไดมาดําเนินการรังวัดเสร็จเรียบรอย
แล ว เมื่ อ วั น ที่ ๑๔ ธั น วาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยตั ด พื้ น ที่ ที่ อ ยู ใ นเขตของ
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพูนออกไปจํานวนประมาณ ๒ งาน สรุปเปน
การขอใชที่ดินประมาณ ๑๒ ไรเศษ ซึ่งทางสํานักงานที่ดินจังหวัดลําพูนสาขา
ลี้ จะแจงจํานวนพื้นที่ที่ขอใชจริงๆ ใหทราบอีกครั้ง เมื่อเสร็จจากขั้นตอนนี้
แลวก็จะเปนขั้นตอนของการประกาศเพื่อใหประชาชนทั่วไปไดรับทราบ โดย
ปดที่สํานักงานที่ดินจังหวัด/สาขา ที่วาการอําเภอ ที่ทําการกํานัน และบริเวณ
ที่ดิน ๓๐ วัน หากไมมีผูคัดคานก็จะสรุปเรื่องพรอมความเห็นใหผูวาราชการ
จังหวัด หลังจากนั้นก็จะตองดําเนินการจัดประชุมประชาคมราษฎรหมูบาน
ทางสํานักงานที่ดินจังหวัดลําพูนแนะนําวาในบันทึกประชาคมนั้นจะตองมีคํา
วา “ไม มี ผ ลกระทบตอ การใชป ระโยชนร วมกั นของประชาชน” เดิม ที่ ไ ด
ประชาคมราษฎรไปแลวนั้นไมมีคํานี้ เลยตองมีการดําเนินการประชาคมใหม
การดําเนินการขอใชที่ดินนี้ ไมใชหนวยงานเทศบาลตําบลลี้เพียงหนวยงาน
เดียวเทานั้น มีองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนและสํานักงานขนสงจังหวัด
ลํ าพู น สาขาลี้ ด วย ที่ ตอ งดําเนินการเช นเดี ยวกั น เนื่อ งจากเป น การขอใช
ประโยชนในที่ดินสาธารณะประโยชนเชนเดียวกันในพื้นที่ใกลเคียงกัน
: เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ที่เคารพ กระผมนายประจวบ คะอังกุ
พนั ก งานสู บ น้ํ า เทศบาลตํ า บลลี้ เนื่ อ งจากนายปภาวิ น ป ญ ญาเทพ
ผูอํานวยการกองชาง ไมอยู จึงมอบหมายใหกระผมเขารวมประชุมแทน ขอ
ตอบคําถามใหกับสมาชิกสภาฯ ผานทานประธานสภาฯ เรื่องแรกเรื่องการ
ซอมแซมฝายหวยแมลอง หมูที่ ๑๖ บานใหมน้ําผึ้ง เนื่องจากฝายหวยแมลอง
อยูในเขตปาไม ปจจุบันยังอยูระหวางศึกษาระเบียบขอกฎหมายที่เกี่ยวของใน
การขออนุญาตดําเนินการ เรื่องที่ ๒ การซอมแซมฝายหวยบานปวงคํา ทาง
ผูรับเหมาไดเขาดําเนินการซอมแซมเรียบรอยแลว
: ขอบคุณนิติกรเทศบาลตําบลลี้และพนักงานสูบน้ําเทศบาลตําบลลี้ ที่ไดตอบ
คําถามใหกับสภาฯ ไดรับทราบ มีสมาชิกสภาฯ หรือทานใด มีเรื่องอื่นๆ จะ
เสนอ ชี้แจงหรือสอบถาม เรียนเชิญครับ
: เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลลี้ที่เคารพ กระผมนายวิชาญ โนตะ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลี้ ในเรื่องของการกอสรางสํานักงานเทศบาลตําบล
ลี้ แ ห ง ใหม นั้ น ข อ ติ ด ขั ด หรื อ ข อ ขั ด ข อ งดั ง กล า วก็ เ นื่ อ งด ว ยระเบี ย บข อ
กฎหมาย ทางสภาฯ ก็เขาใจ สาเหตุที่ไดนํามาถามในที่ประชุมสภาฯ แหงนี้ก็
เพื่ อ ตอ งการทราบถึง ความเคลื่ อ นไหววาเจ าหนาที่ ผู ที่ เ กี่ ยวขอ งทุ ก คนได
ดําเนินการไมไดปลอยทิ้งไวหรือไมมีการติดตาม ซึ่งอยากใหทุกคนไดรับทราบ
วาทางสภาเทศบาลตําบลลี้ ยัง คงเฝ าติดตามในเรื่ อ งนี้ เมื่ อ ไดท ราบความ
เคลื่ อ นไหวว า ยั ง คงมี ก ารดํ า เนิ น การอย า งต อ เนื่ อ ง ได ท ราบถึ ง ป ญ หา
ขอ ขัดขอ งรวมทั้ ง วิธีก ารแก ไขป ญ หา ก็ คงเป น หนาที่ ของคณะผู บ ริ ห ารที่
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ปดประชุม

จะตองรับไปเพื่อดําเนินการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น อยางนอยก็สามารถตอบ
คําถามใหกั บ ประชาชนไดรับ ทราบ ก็ ถือวาในเรื่อ งการกอ สรางสํานักงาน
เทศบาลตําบลลี้แหงใหมยังคงดําเนินการอยูไมไดปลอยทิ้งขวาง ยังถือวามี
ความคืบหนาอยู
: มีสมาชิกสภาฯ หรือทานใด มีเรื่องอื่นๆ จะเสนอ ชี้แจงหรือสอบถาม เรียน
เชิญครับ ถาไมมี กระผมมีขอหารื อกับสมาชิก สภาฯ เรื่อ งการจัดฝก อบรม
โครงการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภา
ทองถิ่น ดวยจังหวัดลําพูน โดยสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด
ลําพู น มีความประสงคจ ะดําเนินการจั ดฝ กอบรมโครงการเสริม สร างและ
พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาทองถิ่นใหสอดคลองกับ
รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย และระเบี ย บกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ ง
ประจํ าป ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่ ง คาดว าจะดํ าเนิน การในชวงเดือ น
มี น าคม ๒๕๖๑ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ เสริ ม สร า งความรู ความเข า ใจ
หลั ก การปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องสมาชิ ก สภาท อ งถิ่ น ให เ ป น ไปตามระเบี ย บ
กฎหมาย นโยบายของรัฐบาลและใหสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แห ง ราชอาณาจั ก รไทยฉบั บ ป จ จุ บั น ระยะเวลาการฝ ก อบรม ๓ วั น
คาลงทะเบียนจํานวน ๓,๙๐๐ บาท เพื่อเปนคาที่พักคาอาหารและคาใชจาย
ตลอดหลั ก สู ตร จึ ง ขอหารื อ สมาชิก สภาฯ มี ท านใดสนใจที่ จ ะเขารั บ การ
ฝกอบรมเพื่อจะไดสงรายชื่อใหสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นอําเภอลี้
ทราบ ถาไมมี สรุปวาไมมีทานใดเขารับการฝกอบรม สมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลลี้ ทานใดมีเรื่องอื่นๆ จะเสนอ หรือสอบถามเรียนเชิญครับ
ถาไมมี ขอขอบคุณทุกทาน ขอปดประชุมสภาเทศบาลตําบลลี้ สมัยสามัญ
สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑
: เวลา ๑๒:๐๐ น.
(ลงชื่อ) รอยโท.......................................................ผูบันทึกการประชุม
(ธีทัต ธรรมสิทธิ์)
ปฏิบัติหนาที่เลขานุการสภาเทศบาลตําบลลี้
(ลงชื่อ)............................................................
(นายวิชาญ โนตะ)
ประธานกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(ลงชื่อ)............................................................
(นายธราเทพ ปนทวัน)
กรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม

- ๑๖ -

(ลงชื่อ)............................................................
(นางวราภรณ ศรีเปน)
กรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(ลงชื่อ)............................................................
(นางสมพร ยุวะบุตร)
เลขานุการกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)............................................................
(นายธนทรัพย มะนุภา)
ประธานสภาเทศบาลตําบลลี้
วันที่.......................................

