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ประกาศเทศบาลต าบลกอ้ 
เร่ือง  รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลก้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที ่1 

ประจ าปี พ.ศ.๒๕64 
********************************** 

  ตามที่  สภาเทศบาลต าบลก้อ ได้ประชุมสภาสมัยสามัญประจ าปี พ.ศ.2564 โดยอาศัย
อ านาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และฉบับที่แก้ไขเ พ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 หมวด 2 การประชุม ข้อ 36 (3) 
สภาเทศบาลต าบลก้อ ก าหนดสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2564 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.
2564 ถึงวันที่ 30  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.2564   นั้น 

  บัดนี้  สภาเทศบาลต าบลก้อ ได้ประชุมสภาเทศบาลต าบลก้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 
ประจ าปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 16 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอปิดประกาศ
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลก้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2564 
ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบโดยทั่วกัน  

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือนสิงหาคม  พ.ศ.๒๕64 

  
 

    ลงชื่อ............................................... 
 (นางสาวเพ็ญนภา  ปาสายออ) 
ประธานสภาเทศบาลต าบลก้อ 
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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลก้อ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 เม่ือวันที่ 16 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลก้อ เวลา 09.00 น. 
**************************** 

ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นางสาวเพ็ญนภา  ปาสายออ ประธานสภาเทศบาลต าบลก้อ เพ็ญนภา  ปาสายออ 
2. นายธนัช  มูลใจ รองประธานสภาเทศบาลต าบลก้อ ธนัช  มูลใจ 
3. นายสิทธิพงษ์  เคลื่อนแก้ว เลขานุการสภาเทศบาลต าบลก้อ สิทธิพงษ์  เคลื่อนแก้ว 
4. นางจีญาภรณ์  ทาฝั้น สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 จีญาภรณ์  ทาฝั้น 
5. นายอนิวัฒน์  สุชัย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 อนิวัฒน์  สุชัย 
6. นางสาวโชติกา  วงศ์แหว้น สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 โชติกา  วงศ์แหว้น 
7. นายวีระยุทธ    มาลา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 วีระยุทธ    มาลา 
8. นางสาคร   ทาเล่ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 สาคร   ทาเล่ 
9. นางร าพรรณ์   นนท์สุภี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 ร าพรรณ์   นนท์สุภี 
10. นายปรีชา  รินท้าว สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 ปรีชา  รินท้าว 
11. นายโสภณ  มาติ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 โสภณ  มาติ 
12. นางสาวนัฐมน  ทาเล่ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 นัฐมน  ทาเล่ 

 
ผู้มาร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นายอุดม  เชียงยศ นายกเทศมนตรีต าบลก้อ อุดม  เชียงยศ 
2. นายพิชญะ  สุยะมัน รองนายกเทศมนตรีต าบลก้อ พิชญะ  สุยะมัน 
3. นายละออ  อู่ทรัพย์ รองนายกเทศมนตรีต าบลก้อ ละออ  อู่ทรัพย์ 
4. นายประทาน  หม่นสุ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลก้อ ประทาน  หม่นสุ 
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเบญจมาศ  วันหลี เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลก้อ เบญจมาศ  วันหลี 
6. นางสาวอรมรรัตน์ พิพิธเสถียรกุล หัวหน้าส านักปลัด อรมรรัตน์ พิพิธเสถียรกุล 
7. นายจิตรกร  อุ่นเรือน ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม จิตรกร  อุ่นเรือน 
8. นางลภัสรดา  ดงค าฟู ผู้อ านวยการกองยุททธศาสตร์และ

งบประมาณ 
ลภัสรดา  ดงค าฟู 

9. นางสาวภาวิณี  แต้ค า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ภาวิณี  แต้ค า 
10. นางสาววิภาพร ปัญญา นักจัดการงานทั่วไป วิภาพร ปัญญา 
11. นายสุขสวัฏดิ์  นันศ์ป้อม ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สุขสวัฏดิ์  นันศ์ป้อม 
12. นางสาวกัญญ์พิชญา  ไชยค า นักวิชาการคลัง กัญญ์พิชญา  ไชยค า 
13. นายเปรมชัย  จันสุ พนักงานจ้างเหมาบริการ เปรมชัย  จันส ุ
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เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ มาครบองค์ประชุมแล้ว นายสิทธิพงษ์  เคลื่อนแก้ว เลขานุการสภา
เทศบาลต าบลก้อ เชิญนางสาวเพ็ญนภา  ปาสายออ ประธานสภาฯ กล่าวสวัสดีสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน เข้าที่
ประชุมและกล่าวเปิดการประชุม 
เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1.เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  1.ตามท่ี  สภาเทศบาลต าบลก้อ ได้มีก าหนดการประชุมสภาเทศบาลต าบลก้อ สมัย

สามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2564 ตั้งแต่วันที่ 1 -30  เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 จึงได้เชิญ
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อมาประชุมในครั้งนี้ 

2.เทศบาลต าบลก้อ ได้จัดท าร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.
2565 และได้เสนอญัตติขอรับความเห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ.2565 ต่อสภาเทศบาลต าบลก้อเพ่ือพิจารณา พร้อมทั้งได้เสนอญัตติขอรับความเห็นชอบ 
การจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี พ.ศ.2564 เพ่ือด าเนินการช าระเงินต้น ตามสัญญากู้เงินจาก
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เนื่องจากเงินสะสมมีผลต่างจ านวน 59,082.16 
บาท ซึ่งในวาระต่อจากนี้ไปจะได้เสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลก้อได้พิจารณา
ต่อไป 

   
ที่ประชุม -รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2. เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2564 
วันที่ 30 กรกฎาคม 2564) 
ประธานสภาฯ -มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อท่านใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

หรือไม่ หากไม่มีแล้วขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองการประชุม เพ่ือให้ประธานสภาลงนามรับรอง
ต่อไป 

มติที่ประชุม -รับรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3. กระทู้ถาม (ถ้ามี) 
ที่ประชมุ  -ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 4. เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 
  -ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 5. เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
ประธานสภาฯ -ส าหรับในวาระที่ 5 นี้ เป็นการพิจารณาญัตติขอรับความเห็นชอบ การจ่ายขาดเงินสะสม 

ประจ าปี พ.ศ.2564 เพ่ือด าเนินการช าระเงินต้น ตามสัญญากู้เงินจากธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร เนื่องจากเงินสะสมมีผลต่างจ านวน 59,082.16 บาท และญัตติเรื่อง
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 โดยเรียงล าดับการพิจารณาดังนี้ 

5.1.ญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบ การจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี  พ.ศ.2564 เพื่อ
ด าเนินการช าระเงินต้น ตามสัญญากู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เนื่องจากเงิน
สะสมมีผลต่างจ านวน 59,082.16 บาท  
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ประธานสภาฯ -ต่อไปขอให้ผู้บริหารเทศบาลต าบลก้อ เป็นผู้เสนอหลักการและเหตุผลของการขอความ
เห็นชอบ ขอจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี พ.ศ.2564 เพ่ือด าเนินการช าระเงินต้น ตามสัญญากู้
เงินจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เนื่องจากเงินสะสมมีผลต่างจ านวน 
59,082.16 บาท 

นายอุดม  เชียงยศ นายกเทศมนตรีต าบลก้อ  -เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ ทุกท่าน 
ต่อไปเป็นการเสนอหลักการและเหตุผลการขอความเห็นชอบ ขอจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี 
พ.ศ.2564 เพ่ือด าเนินการช าระเงินต้น ตามสัญญากู้เงินจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร เนื่องจากเงินสะสมมีผลต่างจ านวน 59,082.16 บาท  

ข้าพเจ้า  นายอุดม  เชียงยศ  นายกเทศมนตรีต าบลก้อ ขอเรียนเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบการ
จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี พ.ศ.2564 เพ่ือด าเนินการช าระเงินต้น ตามสัญญากู้เงินจากธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลี้ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้  

หลักการ ตามที่กองคลัง เทศบาลต าบลก้อ ได้ตรวจสอบงบประมาณ พ.ศ.2564 พบว่างบเงินสะสม
ซึ่งมีผลต่างที่ท าให้ยอดเงินสะสมมากกว่าความเป็นจริง จ านวน 59,062.16 บาท สาเหตุอันเนื่องมาจาก 
       1.โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ยาว24.00 เมตร สูง 4.50 เมตร 
พร้อมป้ายโครงการตามรูปแบบรายละเอียดของเทศบาลต าบลก้อก าหนด จ านวนวงเงินกู้ 2 ,553,000บาท
เบิกจ่ายจริงตามหน้าที่ฎีกาจ านวน 2,522,531.91 บาท คงเหลือ 30,468.09 บาท 
       2.โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง 15.00เมตร สูง 4.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ
ตามรูปแบบรายละเอียดของเทศบาลต าบลก้อก าหนด จ านวนวงเงินกู้ 1 ,235,000 บาท เบิกจ่ายจริงตาม
หน้าที่ฎีกาจ านวน 1,235,000 บาท ปรากฏว่ามีหน่วยตรวจสอบจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดินได้เรียกเงิน
คืนเนื่องจากการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรูปรายการที่ก าหนดไว้ เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ซึ่ง
เจ้าหน้าที่ได้บันทึกไว้เป็นรายจ่ายจากเงินกู้รอการชดใช้ จ านวน 28,614.07 บาท และต่อมาการบันทึกบัญชี
ในระบบ E-LAAS ได้มีการปรับปรุงโดยระบบอัตโนมัติ 
       จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น จะพบว่าการบันทึกบัญชีในระบบ E-LAAS ได้บันทึกเข้าบัญชีเงินสะสมจ านวน 
59,082.16 บาท (ห้าหมื่นเก้าพันแปดสิบสองบาทสิบหกสตางค์) ท าให้ยอดเงินสะสมมีผลต่างไม่สามารถ
น าไปใช้ได้ 

เหตุผล เพ่ือให้งบการเงินของเทศบาลต าบลก้อ มีความถูกต้อง ครบถ้วน จึงอาศัยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่4) พ.ศ.2561 หมวด 9 การถอนเงินรายรับ
และจ าหน่ายหนี้สูญ ข้อ 94 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินรายรับและต่อมามีการขอคืนในลักษณะ
ของลาภไม่ควรได้ และข้อ 96(2)ขอเงินคืนภายหลังจากปีงบประมาณที่รับเงินรายรับ เมื่อตรวจสอบแล้วเห็น
ว่าถูกต้องให้องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นจ่ายขาดเงินสะสมได้โดยต้องได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 
         ดังนั้น ข้าพเจ้า นายอุดม เชียงยศ นายกเทศมนตรีต าบลก้อ จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล เพ่ือโปรด
พิจารณาให้ความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือด าเนินการจ่ายช าระคืน
เป็นเงินต้นให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา ลี้ 
 
ประธานสภาฯ  -ตามท่ีผู้บริหารเทศบาลต าบลก้อ ได้น าเสนอรายละเอียดการขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบ

ในการจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือน าเนินการจ่ายช าระคืนเป็นเงิน
ต้นให้กับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลี้ มีสมาชิกท่านไหนมีข้อสงสัยหรือ
จะอภิปรายหรือไม่ 
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นายโสภณ  มาติ สท  เขต 1 -เรียนประธานสภา ขอเรียนถามไปยังผู้บริหารเทศบาลต าบลก้อว่า ตามที่
ได้ท่านได้เสนอญัตติจ่ายขาดเงินสะสม ขอสอบถามเกี่ยวกับเงินสะสมตามความเป็นจริงอยาก
ทราบว่าเงินสะสมนี้มาตั่งแต่ปี พ.ศ.2560 ไม่ทราบว่าท าไม่ด าเนินการคืนเงินให้ธนาคารในปีนั้น 

ประธานสภา ฯ - เชิญนายกเทศมนตรีหรือเจ้าหน้าที่ชี้แจงและเพ่ือตอบในข้อที่สมาชิกสภาซักถาม 
นายอุดม  เชียงยศ นายกเทศมนตรีต าบลก้อ –ขอมอบหมายให้นักวิชาการคลังเป็นผู้ท าหน้าที่ในการตอบ

ค าถามชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ 
นางสาวกัญญ์พิชญา ไชยค า นักวิชาการคลัง –เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน สืบเนื่องมาจาก

ตามที่เทศบาลต าบลก้อ ได้ท าสัญญากู้เงินจากธนาคารเพ่ือการเกษตรเพ่ือด าเนินการตาม
โครงการดังนี้                

1.ก่อสร้ า งอาคาร เอนกประสงค์  2 ,553 ,000 บาทเบิกจ่ ายจริ งตามหน้าฎีกาจ านวน 
2,522,531.91 บาทคงเหลือ 28,614.07บาท                                

2.ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาด15.00เมตร ยาว24.00เมตร สูง4.50เมตร จ านวนเงินกู้
1,235,000เบิกจ่ายจริงตามหน้าฎีกาจ านวน1,235,000บาท  

ต่อมาปรากฏว่ามีหน่วยตรวจสอบจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดินได้เรียกเงินคืนเนื่องจากการก่อสร้าง
ไม่เป็นไปตามรูปแบบรูปรายการที่ก าหนดไว้ เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้บันทึกไว้เป็น
รายจ่ายจากเงินกู้รอการชดใช้ จ านวน 28,614.07 บาท และต่อมาการบันทึกบัญชีในระบบ E-LAAS ได้มี
การปรับปรุงโดยระบบอัตโนมัติ 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น จะพบว่าการบันทึกบัญชีในระบบ E-LAAS ได้บันทึกเข้าบัญชีเงินสะสม
จ านวน 59,082.16 บาท(ห้าหมื่นเก้าพันแปดสิบสองบาทสิบหกสตางค์) ท าให้ยอดเงินสะสมมีผลต่างไม่
สามารถน าไปใช้ได้จึงต้องน าเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือด าเนินการจ่ายช าระคืนเป็นเงิน
ต้นให้กับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา ลี้ 
นายโสภณ มาติ สท.เขต 2- ในเมื่อปี พ.ศ.2560 เริ่มเข้าระบบ e-laas เริ่มเข้าระบบแล้วนั้น ในปี พ.ศ.

2561-2562 ท าไมไม่ด าเนินการน าเข้าระบบให้ถูกต้องเรียบร้อย 
นางสาวกัญญ์พิชญา ไชยค า นักวิชาการคลัง –ขอเรียนว่า ซึ่งขณะนั้นในระบบบันทึกบัญชี e-laas ช่วงนั้นยัง

ไมไ่ดป้รับปรุง พอหลังจากนั้นมาระบบได้ท าการปรับปรุงช่วงหลังจากปีงบประมาณ พ.ศ.2563-
2564 จึงได้บันทึกเข้าบัญชีเงินสะสม 

ประธานสภา ฯ -สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากไม่มี ขอสมาชิกสภาลงมติให้
ความเห็นชอบโดยการยกมือ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 10 เสียง 
  1.นางสาวเพ็ญนภา  ปาสายออ  ประธานสภาเทศบาลต าบลก้อ 

2.นายธนัช  มูลใจ   รองประธานสภาเทศบาลต าบลก้อ  
  3.นายสิทธิพงษ์  เคลื่อนแก้ว  เลขานุการสมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ 
  4.นางจีญาภรณ์  ทาฝั้น   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
  5.นายอนิวัฒน์  สุชัย   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
  6.นางสาวโชติกา  วงค์แหว้น  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
  7.นายวีระยุทธ  มาลา   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
  8.นางสาคร  ทาเล่   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
  9.นางร าพรรณ์  นนท์สุภี   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
  10.นางสาวณัฐมน  ทาเล่   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
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มติที่ประชุม -ไม่เห็นชอบ  จ านวน - เสียง  
มติที่ประชุม -งดออกเสียง   จ านวน 2 เสียง  

1.นายโสภณ  มาติ    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
 2.นายปรีชา รินท้าว  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
 

5.2.ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ.2565  
ประธานสภาฯ -เชิญผู้บริหารเทศบาลต าบลก้อ น าเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.

2565 ต่อสภาเทศบาลต าบลก้อเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ เชิญนายกเทศมนตรีต าบลก้อ 
กล่าวเสนอหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 ต่อที่ประชุม
สภาเทศบาลต าบลก้อพิจารณา 

นายอุดม  เชียงยศ นายกเทศมนตรีต าบลก้อ –ในนามคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลก้อ ขอเสนอหลักการแห่ง
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลก้อ ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้  

-ค าแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เรียน
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ บัดนี้  ถึงเวลาที่ผู้บริหารของเทศบาล
ต าบลก้อ จะได้เสนอเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ต่อสภาเทศบาลต าบลก้ออีกครั้ง
หนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลก้อ จึงขอกล่าวต่อประธานและสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลก้อ ทุกท่านได้รับทราบถึงสถานการณ์คลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังต่อไปนี้ 

1.สถานะการคลัง 
1.1.งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วันที่ 30  กันยายน 2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะ    
การเงินดังนี ้

1.1.1.เงินฝากธนาคาร จ านวน 14,529,075.41 บาท 
1.1.2.เงินสะสม จ านวน 38,124,277.56 บาท 
1.1.3.เงินทุนส ารองสะสม จ านวน 7,888,881.80 บาท 
1.1.4.รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 1 โครงการ รวม 

528.00 บาท 
1.1.5.รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท 

1.2.เงินกู้คงค้าง จ านวน 1,883,674.75 บาท 
2.การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
    (2.1)รายรับจริง จ านวน 23,494,862.63 บาท ประกอบด้วย 
 หมวดภาษีอากร         จ านวน                       11,770.60    บาท 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต      จ านวน            439,454.90  บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน        จ านวน            115,905.03 บาท 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโรคและการพาณิชย์ จ านวน                       0.00   บาท 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด        จ านวน    53,410.00  บาท 
 หมวดรายได้จากทุน        จ านวน             0.00  บาท 
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 หมวดภาษีจัดสรร        จ านวน       12,469,311.10   บาท 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป        จ านวน       10,405,011.00   บาท 
    (2.2)เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 1,983,025.00บาท 
    (2.3)รายจ่ายจริง จ านวน 22,087,007.41 บาท ประกอบด้วย 
 งบกลาง        จ านวน          6297124.81  บาท 
 งบบุคลากร       จ านวน          9183333.00  บาท 
 งบด าเนินงาน       จ านวน          5203441.54  บาท 
 งบลงทุน       จ านวน            671168.06  บาท 
 งบเงินอุดหนุน       จ านวน            706940.00  บาท 
 งบรายจ่ายอื่น       จ านวน              19,000.00  บาท 
 
  (2.4)รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 1,983,025.00บาท 
  (2.5)รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จ านวน 1,137,500.00 บาท 
  (2.6)รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม 0.00 บาท 
  (2.7)รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท 
 

ค าแถลงงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
เทศบาลต าบลก้อ 

 อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 
1.รายรับ 
 ประมาณการ 

ปี 2563 
ประมาณการ 

ปี 2564 
ประมาณการ 

ปี 2565 
รายได้จัดเก็บเอง    
หมวดภาษีอากร 11,770.60 18,000.00 14,000.00 
หมวดค่ า ธ ร รม เนี ย ม  ค่ า ปรั บ  แล ะ
ใบอนุญาต 

439,545.90 118,800.00 119,200.00 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 115,905.03 102,000.00  102,000.00 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 53,410.00 60,100.00 50,100.00 
หมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00 

รวมรายได้จัดเก็บ 620,540.53 298,900.00 285,300.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

     หมวดภาษีจัดสรร 12,469,311.10 14,297,600.00 14,300,000.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

12,469,311.10 14,297,600.00 14,300,000.00 

ราย ได้ ที่ รั ฐบ าล อุดหนุ น ให้ อ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

     หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 10,405,011.00 12,100,500.00 11,882,587.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร 10405011.00 12100500.00 11882587.00 
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ปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวม 23,494,862.63 26,697,000.00 26,467,887.00 

 
ค าแถลงงบประมาณ  

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เทศบาลต าบลก้อ  

อ าเภอลี้   จังหวัดล าพูน 
2.รายจ่าย 

รายจ่าย ประมาณการ  
ปี 2563 

ประมาณการ  
ปี 2564 

ประมาณการ 
ปี 2565 

จ่ายจากงบประมาณ    
     งบกลาง 6,297,124.81 7,045,230.00 7,273,659.00 
     งบบุคลากร 9,183,333.00 9,252,986.00 10,260,540.00 
     งบด าเนินงาน 5,203,441.54 6,748,152.00 6,447,498.00 
     งบลงทุน 671,168.06 2,670,650.00 1,488,190.00 
     งบเงินอุดหนุน 706,940.00 960,000.00 978,000.00 
     งบรายจ่ายอื่น 19,000.00 20,000.00 20,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 22,081,007.41 26,697,000.00 26,467,887.00 
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ เทศบาลต าบลก้อ 
 อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

 
ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป  
     แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,260,550 
     แผนงานการรักษาความสงบภายใน 396,000 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
     แผนงานการศึกษา 2,807,638 
     แผนงานสาธารณสุข 1,016,000 
     แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,378,880 
     แผนงานเคหะและชุมชน 1,502,160 
     แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 142,500 
     แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 210,000 
ด้านการเศรษฐกิจ  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,257,500 
     แผนงานการเกษตร 223,000 
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ด้านการด าเนนิงานอ่ืน  
     แผนงานงบกลาง 7,273,659 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 26,467,887 
-ต่อไปขอน าเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับรายจ่ายตามแผนงานและงบประมาณรายจ่าย เทศบาลต าบล

ก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ดังนี้ 
 

รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งบ/งาน 
งานบริหาร 
งานทั่วไป 

งานวางแผนสถิติ 
และวิชาการ 

งานบริหาร 
งานคลัง 

งานควบคุมภายใน 
และการตรวจสอบ 

ภายใน 

งาน 
สารสนเทศ รวม 

งบบุคลากร 4469160 922800 1910660 238,440 0 7,541,060 
     เงินเดือน 
(ฝ่ายการเมือง) 

2,624,640 0 0 0 0 
2,624,640 

     เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) 

1,844,520 922,800 1,910,660 238,440 0 
4,916,420 

งบด าเนินงาน 1,895,000 214,800 366,000 0 108,000 1178,000 
     
ค่าตอบแทน 

178,000 74,800 88,000 0 0 
340,800 

     ค่าใช้สอย 605,800 259,700 225,800 0 10,8000 1,178,000 
     ค่าวัสด ุ 375,000 70,000.00 50,000.00 0 0 495,000 
     ค่า
สาธารณูปโภค 

570,000 0 0 0 0 
570,000 

งบลงทุน 110,690 0 5,000 0 0 115,690 
     ค่าครุภัณฑ์ 110,690 0 5,000 0 0 115,690 
งบรายจ่ายอ่ืน 0 20,000.00 0 0 0 20,000.00 
     รายจ่ายอื่น 0 20,000.00 0 0 0 20,000.00 

รวม 6,474,850 1,157,600 2,281,660 238,440 108,000 10,260,550 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

งบ/งาน 
งานบริหารงานทั่วไป 
เกี่ยวกับการรักษา 
ความสงบภายใน 

งานป้องกันบรรเทา 
สาธารณภัย 

งานจราจร รวม 

งบด าเนินงาน 226,000 110,000 30,000 366,000 
     ค่าใช้สอย 226,000 40,000 30,000 296,000 
     ค่าวัสด ุ 0 70,000 0 70,000 
งบลงทุน 30,000 0 0 30,000 
     ค่าครุภัณฑ์ 30,000 0 0 30,000 

รวม 256,000 110,000 30,000 396,000 
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แผนงานการศึกษา 

งบ/งาน 
งานบริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับการศึกษา 

งานระดับก่อนวัยเรียน 
และประถมศึกษา 

รวม 

งบบุคลากร 0 1,084,440 1,084,440 
     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 1,084,440 1,084,440 
งบด าเนินงาน 55,000 870,198 925,198 
     ค่าใช้สอย 10,000.00 354,430 364,430 
     ค่าวัสด ุ 45,000 495,768 540,768 
     ค่าตอบแทน 0 20,000 20,000 
งบเงินอุดหนุน 0 798,000 798,000 
     เงินอุดหนุน 0.00 798,000 798,000 

รวม 55,000 2,752,638 2,807,638 
 
แผนงานสาธารณสุข 

งบ/งาน 
งานบริหารงานทั่วไป 
เกี่ยวกับสาธารณสุข 

งานบริการสาธารณสุข 
และงานสาธารณสุขอื่น 

งานศูนย์ 
บริการสาธารณสุข 

รวม 

งบด าเนินงาน 108,000 818,000 10,000 936,000 
ค่าใช้สอย 108,000 598,000 10,000 716,000 
ค่าวัสดุ 0 220,000 0 220,000 
งบเงินอุดหนุน 0 80,000 0 80,000 
เงินอุดหนุน 0 80,000 0 80,000 

รวม 108,000 898,000 10,000 1,016,000 
 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

งบ/งาน 
งานบริหารงานทั่วไป 

เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 
งานสวัสดิการสังคม 
และสังคมสงเคราะห์ 

รวม 

งบบุคลาการ 1,091,880 0 1,091,880 
     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,091,880 0 1,091,880 
งบด าเนินงาน 67,000 220,000 287,000 
     ค่าตอบแทน 4,000 0 4,000 
     ค่าใช้สอย 30,000 220,000 250,000 
     ค่าวัสด ุ 33,000 0 33,000 

รวม 1,158,880 220,000 1,378,880 
 
แผนงานเคหะและชุมชน 

งบ/งาน 
งานบริหารงานทั่วไป 

เกี่ยวกับเคหะ 
งานไฟฟ้า 
และประปา 

งานก าจัดขยะมูลฝอย 
และสิ่งปฏิกูล 

รวม 
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และชุมชน 
งบบุคลากร 543,160 0 0 543,160 
     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 543,160 0 0 543,160 
งบด าเนินงาน 3,350,000 178,000 316,000 829,000 
     ค่าตอบแทน 52,000 0 0 52,000 
     ค่าใช้สอย 251,000 128,000 246,000 625,000 
     ค่าวัสด ุ 32,000 50,000 70,000 152,000 
งบลงทุน 130,000 0 0 130,000 
     ค่าครุภัณฑ์ 30,000 0 0 30,000 
     ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

100,000 0 0 
100,000 

รวม 1,008,160 178,000 316,000 1,502,160 
 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

งบ/งาน 
งานส่งเสริมและ 

สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
รวม 

งบด าเนินงาน 82,500 82,500 
      ค่าใช้สอย 82,500 82,500 
งบเงินอุดหนุน 60,000 60,000 
     เงินอุดหนุน 60,000 60,000 

รวม 142,500 142,500 
 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

งบ/งาน 
งานกีฬา 

และนันทนาการ 
งานศาสนา 

วัฒนธรรมท้องถิ่น 
งานวิชาการวางแผน 

และส่งเสริมการท่องเที่ยว 
รวม 

งบด าเนินงาน 40,000 85,000 45,000 170,000 
     ค่าใช้สอย 40,000 85,000 45,000 170,000 
งบเงินอุดหนุน 0 40,000 0 40,000 
     เงินอุดหนุน 0 40,000 0 40,000 

รวม 40,000 125,000 45,000 210,000 
 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งบ/งาน งานก่อสร้าง รวม 
งบด าเนินงาน 45,000 45,000 
ค่าวัสดุ 45,000 45,000 
งบลงทุน 1,212,500 1,212,500 
ค่าครุภัณฑ์ 7,500 7,500 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 1,205,000 1,205,000 
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รวม 1,257,500 1,257,500 
แผนงานการเกษตร 

งบ/งาน งานส่งเสริมการเกษตร 
งานสิ่งแวดล้อม 

และทรัพยากรธรรมชาติ 
รวม 

งบด าเนินงาน 113,000 110,000 223,000 
     ค่าใช้สอย 108,000 110,000 218,000 
     ค่าวัสด ุ 5,000 0 5,000 

รวม 113,000 110,000 223,000 
 
นายอุดม เชียงยศ นายกเทศมนตรีต าบลก้อ  -ในส่วนของรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จะได้น าเสนอรายละเอียดให้ที่
ประชุมได้รับทราบและพิจารณาไปพร้อมๆกัน ดังต่อไปนี้ 
1.งานบริหารงานทั่วไป     
   แผนงานบริหารงานทั่วไป                             รวม  10,260,550   บาท 
   แผนงานการรักษาความสงบภายใน                 รวม   396,000       บาท 
2.งานบริการชุมชนและสังคม  
 แผนงานการศึกษา                                     รวม  2,807,638    บาท 
    แผนงานสาธารณสุข                                    รวม  1,016,000    บาท 
    แผนงานสังคมสงเคราะห์                              รวม  1,378,880    บาท 
    แผนงานเคหะและชุมชน                              รวม  1,502,160    บาท 
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน               รวม  142,500      บาท 
    แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม และนันทนาการ  รวม  210,000      บาท 
3.ด้านการเศรษฐกิจ 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                  รวม  1,257,500    บาท 
    แผนงานการเกษตร                                    รวม   223,000      บาท 
4.ด้านการด าเนินงานอ่ืน 
    แผนงบกลาง                                             รวม  7,273,659   บาท 
   งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น      รวม  2,6467,887  บาท 

 
นายอุดม  เชียงยศ นายกเทศมนตรีต าบลก้อ -ในนามคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลก้อ ขอเสนอหลักการแห่ง

ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลก้อ
พิจารณา และในส่วนรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปี
งบประมาณ 2565 เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้ น 
26,467,887.00  บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็นแผนงานต่างๆ ตามเอกสารที่แจกให้กับสมาชิกสภาทุกท่านไปแล้วนั้น ทั้งหมดที่
กล่าวมาแล้วนี้คือหลักการและเหตุผลของร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.
2565 มีท่านใดจะสอบถามในรายละเอียดหรือไม่ 

ประธานสภาฯ  -มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอหรือสอบถามหรือว่าจะขออภิปรายเชิญเสนอได้ 
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นายธนัช มูลใจ รองประธานสภา - เรียนประธานสภาที่เคารพขอเรียนปรึกษาผู้บริหาร เรื่องที่ 1. เรื่อง
แผนงานโครงการในร่างเทศบัญญัติเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐานซึ่งเป็นแผนหรือผลงานที่จับต้องได้เป็น
รูปธรรมซึ่งชาวบ้านได้ให้ความส าคัญกับโครงสร้างพ้ืนฐานในนาม สท.เขต 1 ขอเรียนปรึกษา
คณะผู้บริหารว่าท าไมต้องตั้งเทศบัญญัติงบประมาณ 300,000 บาท ตลอด เพราะจ านวนเงินนี้
เวลาท าโครงการแต่ละโครงการมันไม่เสร็จอยากให้คณะผู้บริหารตั้งงบในเทศบัญญัติโดยพิจารณา
จากพ้ืนที่ที่จะด าเนินงานแต่ละจุดและตั้งงบประมาณให้สอดคล้องให้ส าเร็จไปที่ละโครงการขอ
ปรึกษากับคณะผู้บริหารในเรื่องนี้ด้วยและฝากเรียนปรึกษาเรื่องการตั้งเทศบัญญัติเรื่องเงิน
ประจ าต าแหน่งของส านักปลัดได้ตั้งไว้ในเทศบัญญัติจาก 42,000 บาท เพ่ิมขึ้นเป็น 100,000
บาท ขอผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ชี้แจงตรงนี้ด้วย   

                   2.สอบถามเรื่องเทศบัญญัติหน้าที่ 20/142 เรื่องการตั้งงบประมาณเพ่ือเป็นค่าเดินทางไป
ราชการ จากเดิมท่ีตั้งไว้ 60,000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตั้งเพิ่มจากเดิมเป็น 80,000
บาท อยากทราบว่าตอนนี้ช่วงโควิดคุณเดินทางไปไหนบ้างขอผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ชี้แจงด้วย 

                   3.เรื่องวัสดุเชื้อเพลิงที่ตั้งไว้จากเดิม 180,000 บาท แต่เทศบัญญัติปี พ.ศ.2565 ได้ตั้งเพ่ิม
เป็น 200,000 บาท อยากทราบว่าช่วงโรคระบาดอย่างนี้เราจะเดินทางไปราชการพ้ืนที่ไกล
ไม่ได้ ขอค าชี้แจงจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องด้วย 

4.เรียนปรึกษาเทศบัญญัติโครงการจ้างเหมาพนักงานปฏิบัติงานด้านผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
จ านวน 1 คน งบประมาณ 108,000 สอบถามว่าต าแหน่งนี้จะจ้างใครมีความจ าเป็นมากน้อย
แค่ไหนขอคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องชี้แจงอธิบายให้สมาชิกสภาด้วย 

5.ค่าวัสดุส านักงานเทศบัญญัติปี พ.ศ.2564 ตั้งไว้ 40,000 บาท แต่เทศบัญญัติปี พ.ศ.
2565 ตั้งไว้ 50,000 บาท อยากทราบว่าเพ่ิมเพราะเหตุผลอะไรขอผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่
ชี้แจง 

6.ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เทศบัญญัติปี พ.ศ.2564 ตั้งไว้ 5,000 บาท แต่เทศบัญญัติปี 
พ.ศ.2565 ตั้งไว้ 10,000 บาท อยากทราบรายละเอียดในการเพ่ิม 

7.ค่าไฟฟ้าที่เพ่ิมมาคือจ าเป็นต้องจ่ายค่าไปรษณีย์ค่าโทรศัพท์เพ่ิมขึ้นมาอย่างละ 2,000 
บาทถึง 3,000 บาท แต่สิ่งเหล่านี้จ าเป็นทางสภาและผม นายธนัช มูลใจ รองประธานสภาใน
ฐานะ สท.เขต 1 เข้าใจในความจ าเป็น 

ทั้งหมดทั้งมวลของเทศบัญญัติที่เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ.2564 รวมเป็นเงิน 261,000 บาท ถ้า
เอาเงินตัวนี้ไปปรับเพ่ิมกับโครงสร้างพ้ืนฐานจะท าถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 3 หมู่ 4 ได้121 
เมตร ถ้าท าแท้งน้ าหมู่ 2 ได้ 7 แท้งถ้าท าฝาปิดรางระบายน้ าหมู่ 2 ได้ 140 เมตร ถ้าท า
โครงการก่อสร้างล าเหมืองลุ่มก้อทุ่งหมู่ 1 ได้อีก 101 เมตร กระผมเป็นนักการเมืองก็ต้องอยาก
ท าในสิ่งที่จับต้องได้โครงสร้างพ้ืนฐานท าไมต้องตั้งงบแค่ 300,000 บาท ทุกปีท าไมไม่ตั้งไว้ 3-
4 แสนบาทต่อปีหรือท าให้เสร็จเป็นงานๆ ไปขอนายกและคณะผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องตอบเป็นข้อๆ และอธิบายเหตุผลให้สมาชิกสภาได้รับรู้ด้วยครับ 

 
ประธานสภาฯ –ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีเป็นผู้ชี้แจงให้กับสมาชิกสภาด้วย 
นายอุดม เชียงยศ นายกเทศมนตรีฯ – ตามท่ีสมาชิกได้สอบถามมานั้น ขอมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชี้แจง 
นางสาวอมรรัตน์ พิพิธเสถียรกุล หัวหน้าส านักปลัด รักษาการแทน ผอ. กองช่าง-เรียนประธานสภาที่

เคารพขอชี้แจงเป็นข้อๆ  
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1.เรื่องเงินประจ าต าแหน่งที่ปี พ.ศ.2565 ของส านักปลัดได้ตั้งไว้รอปลัดที่ทางเทศบาลต าบลก้อ
ได้ยื่นเรื่องขอไปทางส่วนกลางเพ่ือรับปลัดมาประจ าเทศบาลต าบลก้อจึงต้องกันงบไว้ เป็นค่า
ประจ าต าแหน่งของปลัดเทศบาลจาก 42,000 บาท เป็น 100,000 บาท 
2.ขอตอบเรื่องเทศบัญญัติท่ีตั้งไว้เป็นเงินใช้เดินทางไปราชการ 1 ปีงบประมาณทางเทศบาลเรามี
งานไปราชการมันเป็นความจ าเป็นของเจ้าหน้าที่ที่จะต้องไปติดต่อราชการจึงจ าเป็นต้องตั้งงบ
ติดต่อราชการไว้เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆได้ติดต่อราชการเพ่ืองานต่างทางราชการได้ด าเนินไป
ได้โดยไม่ติดขัด 

                3.ขอชี้แจงเรื่องเทศบัญญัติวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นถึงจะมีสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 แต่
รถเทศบาลต้องออกไปราชการทุกวันและราคาน้ ามันวันนี้ราคาพุ่งขึ้นตลอดเวลาจึงจ าเป็นต้องตั้ง
เทศบัญญัติเรื่องวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

                 4.ขอชี้แจงเรื่องเทศบัญญัติการตั้งงบประมาณการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
เนื่องจากงานของส านักปลัดตอนนี้ได้รับจากกองแผนมาอีกหลายอย่างบุคคลากรของส านักปลัด
ไม่เพียงพอเลยต้องตั้งงบประมาณเพ่ือจ้างบุคคลากรมาท างานเพ่ือท าให้องค์กรมีประสิทธิภาพใน
การท างาน  

                  5.ค่าวัสดุส านักงานที่เพ่ิมข้ึนเพราะมันเป็นของจ าเป็นเพราะเป็นวัสดุที่ไม่คงทนถาวรและช่วงยุค
โควิดนี้ท าให้ราคาของต่างๆปรับขึ้น 

                 6.ค่าโฆษณาและเผยแพร่เป็นการตั้งไว้ให้สอดคล้องกับยุคสมัยปัจจุบันต้องใช้เสื่อโฆษณาเพ่ือการ
เผยแพร่ข่าวสารของเทศบาลเพ่ือให้ประชาชนต าบลก้อได้รับรู้ข่าวสารต่างๆได้อย่างรวดเร็วและ
เข้าถึงทุกกลุ่มวัย 

นายอุดม เชียงยศ นายกเทศมนตรีฯ – ขอตอบเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐานที่ท่านรองประธานสภาได้เรียนถามคือ
ทางคณะผู้บริหารเล็งเห็นความส าคัญของโครงสร้างพ้ืนฐานที่ยังคงตั้งไว้ที่ 300 ,000 บาท 
เหมือนเดิมเพราะระบบการเงินในองค์กรเทศบาลอย่างที่ทราบกันอยู่ว่างบประมาณที่จัดตั้งใน
เทศบัญญัตกิับงบที่ทางรัฐบาลได้จัดสรรให้ไม่สอดคล้องกันท าให้เรายังไม่ได้ท าโครงสร้างพ้ืนฐาน
ของหมู่ที่ 3 และหมู่ 4 แต่ทางผู้บริหารไม่ได้นิ่งนอนใจถ้าทางรัฐบาลจัดสรรงบที่เหลือให้จะให้
ช่างรีบด าเนินการโครงสร้างพ้ืนฐานให้หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ได้โดยเร็วปีงบประมาณต่อไปถ้า
สถานการณ์เงินเราดีอาจจะได้ปรับกันแต่เทศบัญญัติปี พ.ศ.2565 ขอคงไว้ที่300,000 บาท
ก่อน                     

ประธานสภาฯ – สมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถามอีกหรือไม่ 
นางสาวนัฐมน ทาเล่ สท.เขต2-เรียนประธานสภาขอเรียนสอบถามถึงคณะผู้บริหารอยากทราบว่า

งบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติโครงการล าพูนน่าเยือน บ้านเฮือนน่าอยู่ที่ตั้งไว้ 30 ,000 บาท
อยากทราบว่าแต่ละหมู่บ้านจะสามารถใช้งบประมาณนี้ได้ไม่ 

นางสาวอมรรัตน์ พิพิธเสถียรกุล หัวหน้าส านักปลัด รักษาการแทน ผอ. กองช่าง– เรียนประธานสภาที่
เคารพขอชี้แจงเรื่องโครงการล าพูนน่าเยือน บ้านเฮือนน่าอยู่ โครงการนี้เป็นโครงการของผู้ว่า
ราชการจังหวัดล าพูนซึ่งโครงการนี้แต่ละหมู่บ้านร่วมตัวตั้งโครงการสามารถเบิกงบประมาณนี้ไป
ด าเนินการได้แต่ต้องให้สอดคล้องกับโครงการ 

ประธานสภาฯ – สมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถามและอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่  
นายโสภณ มาติ สท.เขต2 – เรียนประธานสภาที่เคารพประธานต้องบอกเจ้าหน้าที่ถ้าประธานไม่ได้อนุญาต

ห้ามลุกตอบโดยพาลการ 
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ประธานสภาฯ –ผู้บริหารได้ขออนุญาตประธานสภาให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านสมาชิก
อาจจะไม่ทันสังเกต 

นายโสภณ มาติ สท.เขต2 -เรียนประธานสภาที่ เคารพอยากทราบเรื่องเงินสะสมหน้าที่  1 ที่มีอยู่ 
38,124,277.56 บาท จ านวนเงินตัวเลขนี้เป็นเงินสะสมของเทศบาลต าบลก้อ ท าไมตัวเลขสูง
เกินจริงและตอนนี้เงินสะสมเราเหลือเท่าไหร่ขอผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่อธิบายด้วยและเรียน
สอบถามเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน 

นายอุดม เชียงยศ นายกเทศมนตรีฯ -จากการที่ผู้บริหารได้เรียกเจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้องเรื่องเงินสะสมมา
ตรวจสอบ ณ  ปัจจุบัน เงินสะสมในบัญชีของเทศบาล มีอยู่ประมาณ  หกล้านกว่าบาท  โดยยอด
ที่ปรากฏอยู่ในร่างเทศบัญญัติเป็นจ านวนตัวเลขที่ดึงมาจากระบบ e-lass 

นางสาวกัญฌ์พิชญา ไชยค า นักวิชาการคลังช านานการ-ส าหรับยอดเงินสะสมที่แสดงออกมาให้เห็นนั้น ขอ
เรียนชี้แจงให้ทราบว่า เหมือนที่ได้ชี้แจงข้างต้นในรายการขอจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือจ่ายช าระหนี้
เงินกู้แล้วนั้น เกี่ยวกับการบันทึกบัญชีในระบบ e-lass ซึ่งในระบบบัญชีให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นน าข้อมูลทรัพย์สินที่ทางเทศบาลต าบลก้อด าเนินการก่อสร้างหรือว่าจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้ง
ทรัพย์สินต่างๆ บันทึกในระบบบัญชี เมื่อสิ้นปีงบประมาณในแต่ละปี เงินที่เหลือจะตกเป็นเงิน
สะสมซึ่งรวมทั้งมูลค่าของทรัพย์สินที่มีอยู่จึงท าให้ยอดรวมเป็นเงินสะสมเป็นจ านวนที่สมาชิกสภา
ได้รับทราบนั้น และในทางระบบบัญชีสถานะการเงินการคลัง เงินสะสมที่สามารถน ามาใช้ในการ
จ่ายขาดเงินสะสมนั้นไม่ใช่ยอดท่ีแสดงรวมนี้  

นายโสภณ มาติ สท.เขต2 – ถ้าเป็นไปได้อยากให้ทางผู้บริหารและเจ้าหน้าที่แยกจ านวนเงินที่ใช้ได้และไม่ได้ 
เพ่ือจะได้เห็นตัวเลขเงินที่สามารถน ามาพัฒนาในด้านต่างๆได้ 

นางสาวเพ็ญนภา ปาสายออ ประธานสภาฯ – สมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถามและอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่  
นายวีระยุทธ   มาลา สท.เขต 1 – เรียนประธานสภา 1.ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  ตามร่างเทศ

บัญญัติ พ.ศ.2565 หน้าที่ 90/142 จากเดิมเทศบัญญัติ พ.ศ.2564 ตั้งไว้ที่  80,000 บาท 
ร่างเทศบัญญัติ พ.ศ.2565 ตั้งไว้  150,000  บาท อยากเรียนถามผู้บริหารว่า มีความจ า
เป็นมากน้อยเพียงใดที่จะต้องเพ่ิมงบประมาณค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  

2.เนื้อหารายละเอียดในเทศบัญญัติปี พ.ศ.2565  โครงการบ้านเทิดไท้ ทางผู้บริหารไม่
บรรจุเข้าในเทศบัญญัติ  อยากเรียนถามทางผู้บริหารว่าจะตัดงบประมาณในส่วนนี้ หรือหากมี
การท าบ้านเทิดไท จะน างบประมาณส่วนใดเข้ามาด าเนินการ 

นายธนัช มูลใจ รองประธานสภา –เรียนประธานสภาขอเสริมโครงการบ้านเทิดไทม้ันเป็นโครงการที่ช่วยเหลือ
ชาวบ้านผู้ยากไร้ผู้พิการเป็นโครงการที่เป็นรูปธรรมชัดเจน ไม่น่าตัดออกจากเทศบัญญัติขอนายก
ตอบข้อซักถาม 

นายอุดม เชียงยศ นายกเทศมนตรีฯ - โครงการบ้านเทิดไท ทางผู้บริหารได้ปรึกษากับคณะผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วว่าโครงการบ้านเทิดไทเราจ ายังด าเนินการอยู่ในปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565 แต่งบประมาณที่จะน ามาด าเนินงานนั้นทางผู้บริหารมอบให้ นายพิชญะ สุยะมัน 
รองนายกและ ผอ.กองสวัสดิการและสังคมติดต่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน า
งบประมาณเข้ามาด าเนินการในโครงการนี้ ส่วนในเรื่องวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ขอ
อนุญาตขอให้เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องชี้แจงให้กับสมาชิกสภา 

นางสาวอมรรัตน์ พิพิธเสถียรกุล หัวหน้าส านักปลัด รักษาการแทน ผอ. กองช่าง–วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้ประสานงานกับหัวหน้า  รพสต.ก้อ  จึงได้รับข้อมูลว่า จากที่
เทศบาลได้ท าการแจกทรายอะเบทให้กับประชาชนในเขตเทศบาลต าบลก้อในปีที่ผ่านมานั้น ไม่
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เพียงพอต่อการป้องกันและลดพาหะน าโรค เช่น ยุง ได้เนื่องจากเรามีการแจกเพียงแค่ปีละครั้ง 
เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกัน ในปี  พ.ศ.2565 ทางเทศบาลจะมีการแจกทรายอะเบท 
ปีละ 4 ครั้ง ตามไตรมาศ (1 ครั้ง / 3 เดือน)  และเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน โรคระบาด 
covid-19 ยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ยังจ าเป็นที่จะต้องใช้วัสดุทางการแพทย์ เช่น น้ ายา
ฆ่าเชื้อ  ฯลฯ ส่งผลให้ทางผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เพิ่มงบประมาณจากเดิม จึงเรียนเพ่ือทราบ 

นายวีระยุทธ   มาลา สท.เขต 1 – โครงการวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ในร่างเทศ พ.ศ.2565 หน้าที่ 
90/142 ลักษณะโครงการซ้ ากับ โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคต่างๆที่
เกิดขึ้นในเขตเทศบาลต าบลก้อ งบประมาณ  50,000  บาท  ในหน้าที่ 84/142 หรือไม่  
อย่างไร 

นางสาวอมรรัตน์ พิพิธเสถียรกุล หัวหน้าส านักปลัด รักษาการแทน ผอ. กองช่าง– เป็นโครงการที่ไม่ซ้ าซ้อน
กัน เพราะลักษณะการด าเนินโครงการไม่เหมือนกัน 

นายโสภณ มาติ สท.เขต  2 -  จากการที่สมาชิกทุกท่านได้ถามผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทาง
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ก็สามารถตอบค าถามได้ทุกข้อ ทุกโครงการ ทางสมาชิกยังสามารถน าเข้า
ไปพิจารณาญัตติ ในวาระท่ีสอง หลังจากรับหลักการได้ 

ประธานสภาฯ – จากการที่สมาชิกซักถามและอภิปรายในแต่ละเรื่องก็เพียงแต่ต้องการหลักการและเหตุผลใน
แต่ละโครงการอย่างชัดเจน  ถือว่า  ท าได้ และเป็นอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภา  หลังจาก
กระบวนการรับหลักการ ท่านสมาชิกสามารถพิจารณาในวาระแปรญัตติต่อไปได้ 

นายธนัช มูลใจ รองประธานสภา -กระผมเห็นด้วยกับประธานสภา คือ สมาชิกสามารถถามในสิ่งที่ไม่เข้าใจ 
เพ่ือให้ได้ค าตอบจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 

นายวีระยุทธ   มาลา สท.เขต 1 - ขอสอบถามเกี่ยวกับการขยายเขตไฟฟ้า ในพ้ืนที่ต าบลก้อ ว่าจะมีการ
ด าเนินการหรือไม่ อย่างไร 

นายอุดม เชียงยศ นายกเทศมนตรีฯ - ขออนุญาตประธานสภา กระผมขอให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการนี้
ตอบเกี่ยวกับประเด็นนี้ 

นางลภัสรดา  ดงค าฟู ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ-เรียนประธานสภาและสมาชิกสภา 
เรื่องการขยายเขตไฟฟ้า เนื่องจากมีข้อหารือ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2562 เกี่ยวกับการสนับสนุนการ
ขยายเขตไฟฟ้าเขตไฟฟ้าในพ้ืนที่ต าบลก้อ  ต้องน าบรรจุเข้าแผน และท าเป็นโครงการไปขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณจากการไฟฟ้า  เพราะการไฟฟ้ามีอ านาจและหน้าที่ในการขยายเขต 
ทางเทศบาลได้น าบรรจุเข้าแผนเป็นที่เรียบร้อย ต้องติดตามว่าทางไฟฟ้าสาขาลี้จะเข้ามา
ด าเนินการต่อไป 

นายวีระยุทธ   มาลา สท.เขต 1 -  จากการสังเกตในร่างเทศบัญญัติ พ.ศ.2565 จะเห็นว่ามีโครงการที่มีการ
ตั้งงบประมาณไว้เพียงเล็กน้อยเช่น โครงการดอกฝ้ายบานที่บ้านก้อ และอีกหลายๆโครงการ  
อยากเรียนถามทางผู้บริหารว่าโครงการเหล่านี้เราตั้งงบเพ่ือการขอจัดสรรงบจาก อบจ.ท าใมไม่
ตั้งงบไว้โครงการละ5,000บาทขอชี้แจงด้วย 

นายอุดม เชียงยศ นายกเทศมนตรีฯ –เรียนประธานสภาขอตอบเพ่ือนสมาชิกที่เรียนถามเรื่องโครงการต่างๆ
ที่ตั้งไว้โครงการต่างๆต้องตั้งไว้เพราะเจ้าหน้าที่ต้องใช้โครงการเหล่านี้ประเมิณ LPAและโครงการ
ต่างๆถ้าโครงการต่างๆได้จัดท าจริงงบ5,000ไม่พอกับการจัดโครงการ 

นางลภัสรดา  ดงค าฟู ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ- โครงการเหล่านี้ที่น ามาบรรจุในร่าง
เทศบัญญัติ พ.ศ.2565  เพราะเป็นโครงการที่เสนอไปบรรจุในแผนขององค์การบริหารส่วน
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จังหวัดล าพูน ผู้บริหารต้องตั้งไว้ในร่างเทศบัญญัติ พ.ศ.2565 เพ่ือขอรับเ งินอุดหนุนจาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนในโครงการเหล่านี้ 

ประธานสภาฯ – สมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถามและอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 
นายอนิวัฒน์  สุชัย  สท.เขต 1 -เรียนประธานสภา กระผม อยากให้ผู้บริหารให้แต่ละกอง แสดงผลการ

ด าเนินงานให้กับสมาชิกสภาได้รับได้รับทราบในทุก ๆปี 
นายอุดม เชียงยศ นายกเทศมนตรีฯ -  ทางผู้บริหารจะให้แต่ละกองแสดงผลการด าเนินงานให้กับผู้บริหาร 

สมาชิกสภา หลังจากสิ้นปีงบประมาณในแต่ละปี และที่ผ่านมาทางเทศบาลก็ได้ท าเป็นประจ าทุก
ปีต่อเนื่อง 

นายวีระยุทธ   มาลา สท.เขต 1 -  โครงการแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันในพ้ืนที่ต าบลก้อ ในร่างเทศบัญญัติ 
พ.ศ.2565 หน้า 141/142 ทางเทศบาลจะด าเนินการอย่างไรกับโครงการนี้ จะร่วมกับฝ่าย
ปกครองหรือทางเทศบาลจะด าเนินการโครงการในรูปแบบใด  

นายอุดม เชียงยศ นายกเทศมนตรีฯ - โครงการแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันในพ้ืนที่ต าบลก้อ ในร่างข้อบัญญัติ 
พ.ศ.2565  ในปีงบประมาณนี้ ทางผู้บริหารมีแนวคิดที่จะให้เทศบาลมีบทบาทด้านการช่วย
แก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันในพ้ืนที่ต าบลก้อมากขึ้น โดยการตั้งคณะท างานในเทศบาลเพ่ือ
ช่วยเหลือฝ่ายปกครองในการช่วยแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันในพ้ืนที่ต าบลก้อได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ประธานสภาฯ – สมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถามและอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่  
นายอนิวัฒน์  สุชัย  สท.เขต 1 – เรียนประธานสภา กระผมอยากเรียนถามผู้บริหารเกี่ยวกับโครงการทดสอบ
น้ าเพื่ออุปโภค  บริโภค ลักษณะการด าเนินโครงการเป็นอย่างไร 
นางสาวอมรรัตน์ พิพิธเสถียรกุล หัวหน้าส านักปลัด รักษาการแทน ผอ. กองช่าง – โครงการนี้เป็นโครงการ

ที่ด าเนินการตามหนังสือสั่งการ เพ่ือตรวจสอบคุณภาพในต าบลก้อ 
ประธานสภาฯ – สมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถามและอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย

เพ่ิมเติม ขอปิดการอภิปราย  และเมื่อผู้บริหารท้องถิ่น ชี้แจงหลักการและเหตุผลแห่งร่าง
ข้อบัญญัติ พ.ศ.2565 เรียบร้อยแล้ว ต่อไปเข้าสู่วาระรับหลักการ สมาชิกท่านใดเห็นชอบกับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติประจ าปี พ.ศ.2565 ของเทศบาลต าบลก้อ อ าเภอ ลี้ จังหวัดล าพูน 
ขอให้สมาชิกสภาลงมติให้ความเห็นชอบโดยการยกมือ  

มติที่ประชุม เห็นชอบ 12 เสียง 
  1.นางสาวเพ็ญนภา  ปาสายออ  ประธานสภาเทศบาลต าบลก้อ 

2.นายธนัช  มูลใจ   รองประธานสภาเทศบาลต าบลก้อ  
  3.นายสิทธิพงษ์  เคลื่อนแก้ว  เลขานุการสมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ 
  4.นางจีญาภรณ์  ทาฝั้น   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
  5.นายอนิวัฒน์  สุชัย   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
  6.นางสาวโชติกา  วงค์แหว้น  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
  7.นายวีระยุทธ  มาลา   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
  8.นางสาคร  ทาเล่   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
  9.นางร าพรรณ์  นนท์สุภี   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
  10.นางสาวณัฐมน  ทาเล่   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
  11.นายโสภณ  มาติ                            สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
                    12.นายปรีชา รินท้าว                          สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
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มติที่ประชุม -ไม่เห็นชอบ  จ านวน - เสียง  
มติที่ประชุม -งดออกเสียง   จ านวน – เสียง 
ประธานสภา ฯ – ล าดับต่อไปจะเป็นขั้นตอนการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ขอปรึกษาในที่ประชุมสภาแห่ง

นี้ว่า ควรจะก าหนดระยะเวลาในการแปรญัตติกี่วันนั้น ควรจะก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปร
ญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติกี่วัน และควรมีการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ  เพ่ือให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ข้อ 49 การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ ต่อไปขอให้ที่
ประชุมสภาเสนอว่าเห็นควรให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน 3 คน หรือว่าเห็นควรให้มี
คณะกรรมการแปรญัตติจ านวน 7 คน  

นายโสภณ  มาติ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 -ขอเสนอว่าสมควรให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ
จ านวน 7 คน 

ประธานสภาฯ  -มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมอีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุมลงมติว่าเห็นชอบหรือว่า
ไม่เห็นชอบตามที่เสนอ 

นายวีระยุทธ   มาลา สท.เขต 1  -ขอเสนอว่าสมควรให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน 5 คน และก าหนด
ระยะเวลาในการแปรญัตติรวม 3 วัน โดยก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติในระหว่างวันที่ 
18 สิงหาคม ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลก้อ ดังนี้ 

1.วันที่ 18 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 16.30 น. 
2.วันที่ 19 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 16.30 น. 
3.วันที่ 20 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 16.30 น. 

ประธานสภาฯ  -มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมอีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุมลงมติว่าเห็นชอบหรือว่า
ไม่เห็นชอบตามที่เสนอ 

มติที่ประชุม -เห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน 5 คน และก าหนดระยะเวลาในการแปร
ญัตติรวม 3 วัน โดยก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติในระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม ถึง
วันที่ 20 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุม
เทศบาลต าบลก้อ 

ประธานสภาฯ  -เมื่อที่ประชุมสภาเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน 5 คน  ต่อไปเชิญเสนอชื่อ
สมาชิกสภาเทศบาต าบลก้อ 1 คน และผู้รับรอง 2 คน โดยการเสนอชื่อสมาชิกสภาทีละคน 
จนครบ 5 คน เพื่อท าหน้าที่เป็นกรรมการแปรญัตติ  

นางสาคร  ทาเล่  สท.เขต 2      -ขอเสนอชื่อนางสาวนัฐมน  ทาเล่ สท.เขต 2  คนที่ 1 
     -ผู้รับรองคนที่ 1 นายธนัช  มูลใจ สท.เขต 1 

-ผู้รับรองคนท่ี 2 ร าพรรณ์   นนท์สุภี สท.เขต 2 
ประธานสภาฯ  -มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 อีกหรือไม่ 

หากไม่มีท่านใดเสนอแล้ว ขอที่ประชุมลงมติ 
มติทีประชุม -เห็นชอบให้ นางสาวนัฐมน  ทาเล่ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 
 
 
ประธานสภาฯ  -ต่อไปขอให้สมาชิกสภาเสนอชื่อสมาชิกสภาเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2  
นายวีระยุทธ   มาลา สท.เขต 1  -ขอเสนอชื่อนางสาวโชติกา วงค์แหว้น สท.เขต 1 คนที่ 2 
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     -ผู้รับรองคนท่ี 1 นางจีญาภรณ์  ทาฝั้น สท.เขต 1  
-ผู้รับรองคนที่ 2 นางสาคร  ทาเล่       สท.เขต 2 

ประธานสภาฯ  -มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 อีกหรือไม่ 
หากไม่มีท่านใดเสนอแล้ว ขอที่ประชุมลงมติ 

มติทีประชุม -เห็นชอบ นางสาวโชติกา วงค์แหว้น เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 
 
ประธานสภาฯ  -ต่อไปขอให้สมาชิกสภาเสนอชื่อสมาชิกสภาเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3  
นายอนิวัฒน์  สุชัย สท.เขต 1  -ขอเสนอชื่อนายวีระยุทธ   มาลา สท.เขต 1 คนที่ 3 
    -ผู้รับรองคนที่ 1 นายธนัช  มูลใจ   สท.เขต 1 

-ผู้รับรองคนที ่2 นางสาวโชติกา วงค์แหว้น   สท เขต 1 
ประธานสภาฯ  -มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 อีกหรือไม่ 

หากไม่มีท่านใดเสนอแล้ว ขอที่ประชุมลงมติ 
มติทีประชุม -เห็นชอบให้ นายวีระยุทธ   มาลา เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 
 
ประธานสภาฯ  -ต่อไปขอให้สมาชิกสภาเสนอชื่อสมาชิกสภาเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 4  
นายธนัช  มูลใจ   สท.เขต 1 –ขอเสนอชื่อนายอนิวัฒน์  สุชัย สท.เขต 1  คนที่ 4 
    -ผู้รับรองคนที่ 1 นายสิทธิพงษ์   เคลื่อนแก้ว  สท.เขต 2   

-ผู้รับรองคนที่ 2 นางร าพรรณ นนท์สุภี สท.เขต 2 
ประธานสภาฯ  -มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 4 อีกหรือไม่ 

หากไม่มีท่านใดเสนอแล้ว ขอที่ประชุมลงมติ 
มติทีประชุม -เห็นชอบให้ นายอนิวัฒน์  สุชัย เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 4 
 
ประธานสภาฯ  -ต่อไปขอให้สมาชิกสภาเสนอชื่อสมาชิกสภาเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 5  
นางจีญาภรณ์  ทาฝั้น สท.เขต 1  -ขอเสนอชื่อนายสิทธิพงษ์   เคลื่อนแก้ว   สท.เขต 2 คนที่ 5 
    -ผู้รับรองคนที่ 1 นายวีระยุทธ มาลา สท.เขต 1 

-ผู้รับรองคนที่ 2 นายธนัช  มูลใจ  สท.เขต 2 
ประธานสภาฯ  -มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 5 อีกหรือไม่ 

หากไม่มีท่านใดเสนอแล้ว ขอที่ประชุมลงมติ 
มติทีประชุม -เห็นชอบให้ สิทธิพงษ์   เคลื่อนแก้ว  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 5 
ประธานสภาฯ  -เมื่อที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบกับการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติครบแล้วทั้ง 5 คน 

ขอสรุปดังนี้ มติที่ประชุมเห็นชอบให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติจ านวน 5 คนดังนี้    
คนที่ 1.นางสาวนัฐมน  ทาเล่           สท.เขต 2   
คนที่ 2.นางสาวโชติกา วงค์แหว้น            สท.เขต 1 
คนที่ 3.นายวีระยุทธ   มาลา                  สท.เขต 1 
คนที่ 4.นายอนิวัฒน์  สุชัย           สท.เขต 1 

  คนที่ 5.นายสิทธิพงษ์   เคลื่อนแก้ว   สท.เขต 2 
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ประธานสภาฯ  -ขอให้เลขานุการสภาเทศบาลต าบลก้อ ท าหน้าที่นัดการประชุมและให้คณะกรรมการแปร
ญัตติคัดเลือกประธานกรรมการและเลขานุการกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 

นายสิทธิพงษ์   เคลื่อนแก้ว เลขาสภา ฯ -ขอให้คณะกรรมการแปรญัตติทุกท่าน เข้าร่วมการประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติเพ่ือท าการคัดเลือกประธานกรรมการและเลขานุการกรรมการแปร
ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 วันที่ 16 สิงหาคม 2564 
เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลก้อ และขอเชิญประธานสภาฯ ด าเนินการ
ประชุมสภาต่อไป 

คณะกรรมการแปรญัตติฯ -รับทราบ 
 
ประธานสภาฯ  -เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ ทุกท่าน ได้ลงมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 และคัดเลือกกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ขอเข้าสู่วาระต่อไป วาระอ่ืนๆ  

ที่ประชุม -รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6.เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ -ส าหรับในวาระอ่ืนๆนี้ มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ หรือว่าทางฝ่ายบริหารเทศบาลต าบล

ก้อ มีเรื่องที่จะแจ้งต่อที่ประชุมในวาระนี้หรือไม่ 
นายอุดม เชียงยศ นายกเทศมนตรีต าบลก้อ-เรียนประธานสภาที่เคารพวันนี้ขอเสนอชี้แจงเกี่ยวกับการร่าง
ระเบียบของก้อมั่งค่ังมีดังต่อไปนี้ 

ร่างระเบียบว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนก้อมั่งคั่ง  พ.ศ. 2564 ด้วยอุทยานแห่งชาติแม่ปิง 
ชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล เทศบาลต าบลบ้านก้อ และชุมชนบ้านก้อ ได้ร่วมกันจัดท า
แผนการบริหารจัดการเพ่ืออนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติภายในอุทยานแห่งชาติแม่ปิงแบบมีส่วน
ร่วม  ภายใต้ชื่อ“โครงการการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนภายในอุทยานแห่งชาติแม่ปิง” 
และเพ่ือสนับสนุนแผนการบริหารจัดการเพื่ออนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติภายในอุทยานแห่งชาติ
แม่ปิงในโครงการดังกล่าว จึงได้ร่วมกันด าเนินการจัดตั้งกองทุนก้อมั่งคั่งที่มีวัตถุประสงค์และหลักเกณฑ์การ
บริหารกองทุนตามระเบียบ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 เรียกว่า “ระเบียบว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนก้อมั่งค่ัง 64” 
ข้อ 2 ในระเบียบนี้ 
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนก้อมั่งค่ัง 64  
“คณะกรรมการบริหารกองทุน” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนก้อมั่งค่ัง 64 
“ผู้จัดการกองทุน” หมายความว่า ผู้จัดการกองทุนก้อมั่งค่ัง 64 
ข้อ 3 กองทุนก้อมั่งคั่ง 64  ที่จัดตั้งขึ้นโดยใช้เงินประเดิมจากการเงินสนับสนุนของชมรมผู้รับ

พระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล จ านวน .... บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการสนับสนุนแผนงานใน 
“โครงการการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนภายในอุทยานแห่งชาติแม่ปิง” ที่ประกอบด้วย
แผนงาน ดังต่อไปนี้ 

1) แผนงานด้านการควบคุมดูแลป้องกันพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ 
2) แผนงานด้านการอนุรักษ์ 
3) แผนงานด้านการฟื้นฟูป่า 
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4) แผนงานด้านการ พัฒนา การเรียนรู้ต่อยอดให้เยาวชน 
5) แผนงานด้านการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพ้ืนที่ป่าอย่างสมดุลยั่งยืน 
6) แผนงานอื่นๆ ทีค่ณะกรรมการบริหารกองทุน ก าหนด 
ข้อ 4 รายได้และทรัพย์สินของกองทุนประกอบด้วย 
(1) เงินประเดิมตามข้อ 3  
(2) เงินอุดหนุนจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 
(3) เงินสนับสนุนจากเทศบาลต าบลก้อ 
(4) เงินสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนอื่น 
(5) เงินและทรัพย์สินอย่างอ่ืนซึ่งมีผู้บริจาคให้ 
(6) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการจัดกิจกรรมต่างๆ ของกองทุน 
(7) รายได้หรือผลประโยชน์อันเกิดจากการลงทุนกองทุน 
(8) รายได้หรือผลประโยชน์อื่น ๆ 
เงินรายได้และทรัพย์สินของกองทุนตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้เพ่ือการบริหารจัดการกองทุนให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ตามข้อ 3 
 

ข้อ 5  ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุน ประกอบด้วย 
(1) ผู้อ านวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 16 เป็นประธานกรรมการ 
(2) นายกเทศมนตรีต าบลก้อ กรรมการ 
(3) กรรมการจากชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล จ านวน 1 คน 
(4) กรรมการจากชุมชนบ้านก้อ จ านวน 1 คน 
(5) หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ปิง กรรมการและเลขานุการ 
ให้กรรมการตาม (3) และ (4) มีวาระในการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี แต่อาจได้รับการแต่งตั้งอีกก็

ได ้
นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการตาม (3) และ (4) พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(4) เป็นบุคคลล้มละลาย  
(5) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  
ในกรณีที่มีกรรมการตาม (3) และ (4) พ้นจากต าแหน่งนอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ให้

กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งมีวาระเท่ากับวาระที่เหลือของผู้ที่ตนแทน แต่ถ้าวาระ
การด ารงต าแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน จะไม่ด าเนินการแต่งตั้งกรรมการแทนก็ได้  
ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งและยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการแทนผู้ที่พ้นจากต าแหน่ง ให้คณะกรรมการ
บริหารกองทุนประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ 

ข้อ 6 ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนมีอ านาจหน้าที่ในการควบคุมดูแลการบริหารกองทุนให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน อ านาจหน้าที่ดังกล่าวให้รวมถึง  

(1) ก าหนดเป้าหมาย วางนโยบาย และแนวทางในการด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุน  
(2) พิจารณาให้ความเห็นชอบการใช้จ่ายเงิน ดอกผล และทรัพย์สินของกองทุนให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ 
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(3) พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการหารายได้ ผลประโยชน์ จ าหน่ายทรัพย์สิน 
(4) พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามความเหมาะสม 
(5) พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นชอบรายงานกิจการ รายงานการเงิน บัญชี รายได้ รายจ่าย 

และทรัพย์สิน   
(6) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการด าเนินงาน การเงิน บัญชี ทรัพย์สิน และอ่ืนๆของ

กองทุน 
(7) แต่งตั้งหรือถอดถอนคณะอนุกรรมการ ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่กองทุน ผู้สอบบัญชี เพ่ือให้ด าเนินการ

ตามวัตถุประสงค์ ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการบริหารกองทุน 
ข้อ 7 การประชุมและวิธีด า เนินงานของคณะกรรมการบริหารกองทุนให้เป็นไปตามที่คณะ

กรรมการบริหารกองทุนก าหนด แต่ทั้งนี้ ประธานกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละสองครั้ง โดย
ระยะเวลาห่างกันไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 

ข้อ 8 ให้มีผู้จัดการกองทุนเป็นผู้รับผิดชอบบริหารกองทุนเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุน 
คณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาแต่งตั้งผู้จัดการกองทุนจากเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่ปิง หรือ 
สมาชิกชุมชนบ้านก้อที่มีศักยภาพเพียงพอและได้รับการไว้วางใจ โดยให้มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี 
แต่จะด ารงต าแหน่งเกินกว่าสองวาระติดต่อกันไม่ได้ 

นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ให้ผู้จัดการกองทุนพ้นจากต าแหน่งเมื่อ  
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(4) เป็นบุคคลล้มละลาย  
(5) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  
(6) เจ็บป่วยจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(7) คณะกรรมการบริหารกองทุนมีมติให้พ้นจากต าแหน่งเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย  
ข้อ 9 ผู้จัดการกองทุนมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(1) บริหารกิจการของกองทุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุน ทั้งนี้  ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการ 

นโยบาย และแผนงานที่คณะกรรมการบริหารกองทุนก าหนด 
 (2)  จัดท าแผนการด าเนินงานของกองทุน เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือพิจารณาให้ความ

เห็นชอบ และดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน รวมทั้ง ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้าน
ต่างๆ ของกองทุน 

(3) จัดหารายได้และทรัพยากรอ่ืนจากแหล่งต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินภารกิจให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของกองทุน 

(4) จัดท างบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่าย เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุน  
(5) จัดท าและเสนอรายงานรายงานกิจการ รายงานการเงิน บัญชี รายได้ รายจ่าย และทรัพย์สิน   

ประจ าปีต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
(6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนมอบหมาย 
ข้อ 10 เงินของกองทุนให้เปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารในนามกองทุนก้อมั่งคั่ง 64  
ข้อ 11 ให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ปิงหรือนายกเทศมนตรีต าบลก้อคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ

ร่วมกับผู้จัดการกองทุนเพ่ือเบิกเงินจากบัญชีเงินฝากของกองทุน  ในกรณีที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ปิงหรือ
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นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลก้อได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดการกองทุน ให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ปิงและ
นายกเทศมนตรีต าบลก้อสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันเพ่ือเบิกเงินจากบัญชีเงินฝากของกองทุน  

ข้อ 12 ให้ผู้จัดการกองทุน มีหน้าที่รับเงิน จ่ายเงิน และเก็บรักษาเงินของกองทุน ตลอดจนการปฏิบัติ
ทางบัญชีให้ถูกต้อง 

ให้จัดท างบทดลองและรายงานฐานะการเงินประจ างวด 6 เดือน โดยถือตามปีงบประมาณรายจ่าย
หรือปีปฏิทิน เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการบริหารกองทุนก าหนด  

ข้อ 13 ในกรณีที่กองทุนสิ้นสุดลงโดยเหตุใดก็ตาม ให้เงินและทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนที่เหลืออยู่
ตก เป็นของ อุทยานแห่ งชาติแม่ปิ ง เ พ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ เ พ่ืออนุรั กษ์และดูแลรั กษา
ทรัพยากรธรรมชาติภายในอุทยานแห่งชาติแม่ปิง 
นางสาคร ทาเล่ สท.เขต ๒ –เรียนท่านประธานสภาถึงคณะผู้บริหารเนื่องจากที่คณะผู้บริหารร่วมกับสมาชิก

สภาเทศบาลต าบลก้อได้ไปส ารวจเรื่องเสาไฟฟ้าทีม่ีสภาพเอียงตามจุดต่างๆในต าบลก้อแต่ยังไม่มี
เจ้าหน้าที่ไฟฟ้ามาด าเนินการปรับปรุงให้ ฝากประธานสภาเรียนเชิญนายกไดช้ี้แจงด้วย 

ประธานสภาฯ-เชิญนายกเทศมนตรีต าบลก้อ ได้กล่าวชี้แจงเรื่องการปรับปรุงสภาพเสาไฟฟ้าภายในหมู่บ้านที่มี
สภาพเอียงและยังไม่ได้รับการปรับปรุงสภาพให้ดี ไม่เสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

นายอุดม เชียงยศ นายกเทศมนตรีต าบลก้อ-เรียนประธานสภาที่เคารพขอตอบท่านสมาชิกสภาที่น าเรียนถาม
เรื่องเสาไฟฟ้า ตอนนี้ทางเทศบาลต าบลก้อได้ท าหนังสือแจ้งไปที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาลี้ 
แล้วนั้น และระยะเวลาผ่านมาเป็นเดือนแล้ว ตามท่ีได้ไปเข้าพบกับเจ้าหน้าที่ทางไฟฟ้า สาขาลี้ ก็
ได้ตอบรับว่าจะมาท าให้แต่ยังไม่มาด าเนินการคณะผู้บริหารไม่นิ่งนอนใจนะครับจะตามเรื่องให้
ตลอดเพราะเป็นเรื่องเดือดร้อนของพ่ีน้องชาวบ้านเรา 

นางร าพรรณ์ นนท์สุภี สท.เขต ๒ – เรียนท่านประธานสภาถึงคณะผู้บริหาร เรียนถามเรื่องถนนสายห้วยม่วง
แก้วที่มีปัญหาเรื่องการสัญจรที่แจ้งการแก้ปัญหาเร่งด่วนอยากทราบว่าจะไปด าเนินการให้
เมื่อไหร่ 

นายอุดม เชียงยศ นายกเทศมนตรีต าบลก้อ-เรียนประธานสภาที่เคารพขอตอบท่านสมาชิกสภาตอนนี้ทาง
เทศบาลต าบลก้อได้ส่งเรื่องไปทาง อบจ.ล าพูน รอโครงการสุดท้ายของ อบจ.ล าพูน แต่ถ้าล่าช้า
น่าจะได้ปรับเปลี่ยนมาแก้ปัญหาเร่งด่วนจะไดน้ าเรียนต่อสภาอีกที 

นางนัฐมน ทาเล่ สท. เขต ๒  - เรียนท่านประธานสภาถึงคณะผู้บริหารเรียนถามเรื่องถนนห้วยม่วงแก้วคือ
เรื่องนี้ได้เสนอไปในการประชุมสภาครั้งที่ ๒ แล้ว นายกและเจ้าหน้าที่ให้ท าหนังสือเรื่องปัญหา
เร่งด่วนทางผู้ใหญ่บ้านได้ส่งเรื่องมาแล้วขอนายกได้อธิบายด้วยว่าจะแก้ปัญหายังไงและมีข้อเรียน
ปรึกษาอีกข้อเรื่องราวกั้นบ่อขยะทางเทศบาลเราจะจัดท าได้ไหมเพราะตอนนี้ขยะเริ่มจะล้นบ่อ
ปลิวออกมานอกบ่อแล้ว 

นายอุดม เชียงยศ นายกเทศมนตรีต าบลก้อ-เรียนประธานสภาที่เคารพขอตอบท่านสมาชิกสภาเป็นเรื่อง
เดียวกันกับ สท.ร าพรรณ์ นนท์สุภี ตอนนี้ทางเทศบาลต าบลก้อได้ส่งเรื่องไปทาง อบจ.ล าพูน รอ
โครงการสุดท้ายของ อบจ.ล าพูน แต่หากล่าช้าน่าจะได้ปรับเปลี่ยนมาแก้ปัญหาเร่งด่วนจะได้น า
เรียนสภาอีกทีขอให้ไว้ใจในคณะผู้บริหารถ้ามันเร่งด่วนถ้างบประมาณเรามีจะได้ท าแก้ไขปัญหา
ทันทีส่วนเรื่องราวกั้นบ่อขยะเราได้คุยกันในการประชุมสภาครั้งที่  ๒ ที่ผ่านมาแล้วว่าเราจะ
หาทางแก้ไขในทางอ่ืนเพราะถ้าเราเอาราวไปกั้นบ่อขยะมันมีปัญหาทางด้านการใช้รถไถดันกลบ
แต่ทางคณะผู้บริหารจะปรึกษาและหาแนวทางแก้ไขให้ 
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นางร าพรรณ์ นนท์สุภี สท. เขต ๒ – เรียนท่านประธานสภาถึงคณะผู้บริหารเรียนถามเรื่องกลิ่นและควันใน
การเผาขยะขอผู้บริหารหาแนวทางแก้ไขด้วยซึ่งมีชาวบ้านแจ้งมาว่ามีกลิ่นควันจากการเผาขยะส่ง
กลิ่นเหม็นไปทั่วขอนายกหาแนวทางแก้ไขด้วย 

นายอุดม เชียงยศ นายกเทศมนตรีต าบลก้อ-เรียนประธานสภาที่เคารพขอตอบท่านสมาชิกสภาเรื่องขยะหรือ
ตรงบ่อขยะทางเทศบาลต าบลก้อไม่มีนโยบายเผาขยะถ้าบ่อขยะเต็มเราท าการกลบแต่ถ้ามีใคร
เห็นเจ้าหน้าที่คนใดท าการเผาขยะให้แจ้งเรื่องถึงนายกโดยตรงได้เลยซึ่งบ่อขยะนั้นทางเทศบาล
ไม่ได้ทิ้งฝ่ายเดียวมีชาวบ้านไปทิ้งด้วยขอฝากสมาชิกสภาทั้ง๒เขตไปประชาสัมพันธ์กับชาวบ้าน
เรื่องการเผาขยะ 

นายโสภณ มาติ สท.เขต ๒-เรียนท่านประธานสภาถึงคณะผู้บริหารเรียนถามเรื่องเสาไฟฟ้าที่เอียงว่าจะ
ด าเนินการให้ตอนไหนและเรียนถามประธานสภาว่าเรื่องการเข้าเวรโควิด –๑๙ เราจะเข้าเวร
ด่านคัดกรองป้องกันโรคโควิดอยูต่่ออีกไหมขอประธานสภาได้ชีแจงด้วย 

นายอุดม เชียงยศ นายกเทศมนตรีต าบลก้อ-เรียนประธานสภาที่เคารพขอตอบท่านสมาชิกสภาเรื่องเสาไฟฟ้า
ได้ตอบไปแล้วว่าได้ส่งเรื่องไปแล้วและพยายามตามให้การไฟฟ้าส่วนภูมมิภาคได้เรื่องยังไงจะแจ้ง
ที่สภาทราบอีกทีส่วนเรื่องด่านโควิด ๑9 ขอให้ประธานสภาเป็นคนชี้แจง 

ประธานสภาฯ-เรียนสมาชิกสภาทุกท่านเรื่องการเข้าเวรด่านโควิดนั้นทางประธานขอทางเพ่ือนสมาชิกหยุดการ
เข้าเวรก่อนเพราะกลางเดือนนี้จนถึงสิ้นเดือนทางสภาเรามีงานเยอะเรื่องพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมารณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ เรื่องการแปรญัตติ แต่ฝ่ายปกครองและรพสต.และ 
อสม. ยังเข้าเวรเหมือนเดิมแต่สมาชิกทั้ง ๒ เขตต้องคอยสอดส่องดูแลช่วยฝ่ายปกครองด้วย 

นายโสภณ มาติ สท. เขต ๒-เรียนท่านประธานสภาถึงคณะผู้บริหารเรียนถามเรื่องด่านโควิด ๑๙ หมดงบนี้
แล้วเราจะเอางบไหนไปสนับสนุนด่านเพื่อป้องกันโรคโควิด ๑๙ ต่อ 

ประธานสภาฯ-ขอให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้กล่าวชี้แจง 
นางสาวอมรรัตน์ พิพธิเสถียรกุล หัวหน้าส านักปลัด-เรียนประธานสภาที่เคารพขอตอบท่านสมาชิกสภาเรื่อง

งบที่จะใช้ในด่านโควิด ๑๙ เราจะโยกมาใช้งบประมาณของ สสส. ซึ่งเรามีอยู่แล้วช่วยสนับสนุน
ด่านโควิด ๑๙ไปจนถึงสิ้นเดือนนี้ และมาประชุมปรึกษาหาเรือกันอีกครั้งว่าจะด าเนินการตาม
แผนงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก สสส.ทต.ทุ่งหัวช้าง อย่างไรต่อไป 

ประธานสภาฯ  -มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อเสนออีกหรือไม่ หากไม่มีท่านใดซักถามหรือเสนอแล้วขอปิดการ
ประชุมสภาเทศบาลต าบลก้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2564 ครั้งที่ 1 ครั้งนี้ และ
ขอขอบคุณ ทุกท่าน 

 
ปิดประชุม เวลา  12.00 น. 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้จดรายงานการประชุม       
(นายสิทธิพงษ์  เคลื่อนแก้ว) 

        เลขานุการสภาเทศบาลต าบลก้อ 
 
  ลงชื่อ......................................................ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
   (นางจีญาภรณ์  ทาฝั้น) 
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  ลงชื่อ............................................................กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
   (นางร าพรรณ์  นนท์สุภี) 
 
  ลงชื่อ............................................เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
   (นายวีระยุทธ  มาลา) 
 

สภาเทศบาลต าบลก้อ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลก้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3  
ประจ าปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที่.....16.......เดือน...สิงหาคม.......พ.ศ. ...2564... เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาล
ต าบลก้อ สมัย..สามัญ........สมัยที่...3......ครั้งที่...2.....วันที่...30.....เดือน..สิงหาคม....พ.ศ.2564... แล้ว จึงลง
ลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
 ลงชื่อ....................................................ผู้รับรองรายงานการประชุม    

       (นางสาวเพ็ญนภา  ปาสายออ) 
        ประธานสภาเทศบาลต าบลก้อ   
 


