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ประกาศเทศบาลต าบลกอ้ 
เร่ือง  รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลก้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที ่2 

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

  ตามที่  สภาเทศบาลต าบลก้อ ได้ประชุมสภาสมัยสามัญประจ าปี พ.ศ.2564 โดยอาศัย
อ านาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 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 2 
ประจ าปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอปิดประกาศ
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลก้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2564 
ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบโดยทั่วกัน  

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือนกันยายน  พ.ศ.๒๕64 

  
 

    ลงชื่อ............................................... 
 (นางสาวเพ็ญนภา  ปาสายออ) 
ประธานสภาเทศบาลต าบลก้อ 
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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลก้อ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 30 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. นายละออ  อู่ทรัพย์ รองนายกเทศมนตรีต าบลก้อ ละออ  อู่ทรัพย์ 
3. นายประทาน  หม่นสุ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลก้อ ประทาน  หม่นสุ 
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเบญจมาศ  วันหลี เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลก้อ เบญจมาศ  วันหลี 
5. นางสาวอรมรรัตน์ พิพิธเสถียรกุล หัวหน้าส านักปลัด อรมรรัตน์ พิพิธเสถียรกุล 
6. นางลภัสรดา  ดงค าฟู ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และ

งบประมาณ 
ลภัสรดา  ดงค าฟู 

7. นายสุขสวัฏดิ์  นันศ์ป้อม ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สุขสวัฏดิ์  นันศ์ป้อม 
 
เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ มาครบองค์ประชุมแล้ว นายสิทธิพงษ์  เคลื่อนแก้ว เลขานุการสภา

เทศบาลต าบลก้อ เชิญนางสาวเพ็ญนภา  ปาสายออ ประธานสภาฯ กล่าวสวัสดีสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน เข้าที่
ประชุมและกล่าวเปิดการประชุม 
 
เปิดประชุม เวลา 09.00 น. 

 
ระเบียบวาระท่ี 1.เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  -ตามที่  สภาเทศบาลต าบลก้อ  ได้ก าหนดการประชุมสภาเทศบาลต าบลก้อ สมัย

สามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2564 ระหว่างวันที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 30 เดือน
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สิงหาคม พ.ศ.2564 รวม 30 วัน เพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ.2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2563 นั้น ประธานสภาจึงนัดประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2  ประจ าปี 
พ.ศ.2564  ในวันนี้ 

ที่ประชุม -รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2. เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1  ประจ าปี 
พ.ศ.2564 วันที่ 16 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564) 
มติที่ประชุม -รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพ่ิมเติม 
 
ระเบียบวาระท่ี 3. กระทู้ถาม (ถ้ามี) 
ประธานสภาฯ  -มีท่านใดจะเสนอในวาระนี้หรือไม่ 
ที่ประชุม   -ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 4. เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 
 4.1.วาระที่สอง การแถลงผลการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.
2565 
ประธานสภาฯ -ตามที่สภาเทศบาลต าบลก้อ ได้ลงมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี พ.ศ.2565 ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลก้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อ
วันที่ 16 สิงหาคม 2564 และที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลก้อ ได้เสนอคณะกรรมการพิจารณา
ขั้นแปรญัตติ จ านวน 5 คน และก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับ
แต่สภาเทศบาลต าบลก้อมีมติรับหลักการ ซึ่งได้ก าหนดระยะเวลาแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ 18 เดือน
สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 20 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 
น. ปิดรับค าแปร 

  -คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้วและได้รายงานพร้อมทั้งบันทึกความเห็นต่อ
ประธานสภาฯ แล้ว เมื่อวันที่ 24 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 และประธานสภาเทศบาลต าบลก้อ 
ได้ส่งรายงานแก่สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อแล้วก่อนวันประชุมพิจารณาไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่
ชั่วโมง จึงขอให้คณะกรรมการแปรญัตติแถลงผลการแปรญัตติให้ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลก้อ 
รับทราบ 

นายวีระยุทธ  มาลา ประธานกรรมการแปรญัตติ  -กล่าวสวัสดีประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลต าบล
ก้อ ทุกท่าน ข้าพเจ้า นายวีระยุทธ  มาลา ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ขอแจ้งต่อที่ประชุมสภา
เทศบาลต าบลก้อ ในการรับค าแปรญัตติระหว่างวันที่ 18 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 20 
เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบล
ก้อ ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลและคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นขอแปรญัตติ และ 
คณะกรรมการไดป้ระชุมพิจารณาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 แล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยเรื่องข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 50 โดยมีรายละเอียดดังนี้  

ข้อ 1.เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.256๕” 

-ไม่มีผู้ใดขอแปรญัตติและไม่มีการแก้ไขคงไว้ร่างเดิม 
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 ข้อ 2.เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ.2564   เป็นต้นไป 
-ไม่มีผู้ใดขอแปรญัตติและไม่มีการแก้ไขคงไว้ร่างเดิม 

 ข้อ 3.งบประมาณรายจ่ ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ .2565 เป็นจ านวนรวมทั้ งสิ้ น  
26,467,887.00  บาท   

-ไม่มีผู้ใดขอแปรญัตติและไม่มีการแก้ไขคงไว้ร่างเดิม 
 ข้อ 4.งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 26,467,887.00 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 

-ไมม่ีผู้ใดขอแปรญัตติและไม่มีการแก้ไขคงไว้ร่างเดิม 
1.งานบริหารงานทั่วไป     
   แผนงานบริหารงานทั่วไป                             รวม  10,260,550   บาท 
 -นายโสภณ  มาติ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 ขอแปรญัตติ เสนอขอลดรายจ่าย 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
บริการ โครงการจ้างเหมาพนักงานปฏิบัติงานด้านผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งไว้ 108,000 บาท 

มติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ -ที่ประชุมมีมติให้คงไว้ร่างเดิมด้วยคะแนน ๕ เสียง เห็นชอบตาม
ความเห็นของกรรมการว่าเห็นสมควรให้คงไว้ร่างเดิม ไม่มีงดออกเสียง แต่นายโสภณ  มา
ติ ขอสงวนค าแปรญัตติไว้ให้สภาเทศบาลต าบลก้อ เป็นผู้ชี้ขาด 

-นางสาวโชติกา วงค์แหว้น  คณะกรรมการแปรญัตติ ขอแปรญัตติ เสนอขอลดจ านวนที่ขอ
อนุญาตจ่าย จากแผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้จ านวน ๕๐,๐๐๐ 
บาท ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายคงเหลือ จ านวน ๓๐,๐๐๐บาท 

มติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ -ที่ประชุมมีมติให้ลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายงบประมาณ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุงานบ้านงานครัวตั้งไว้จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท ลดลงเหลือ 
๓๐,๐๐๐ บาท ด้วยคะแนน ๔ เสียง เห็นชอบตามที่นางสาวโชติกา วงค์แหว้น ได้เสนอ ไม่มีงดออก
เสียง  

   แผนงานการรักษาความสงบภายใน                 รวม   396,000       บาท 
-ไม่มีผู้ใดขอแปรญัตติและไม่มีการแก้ไขคงไว้ร่างเดิม 

2.งานบริการชุมชนและสังคม  
 แผนงานการศึกษา                                     รวม  2,807,638    บาท 

-ไม่มีผู้ใดขอแปรญัตติและไม่มีการแก้ไขคงไว้ร่างเดิม 
    แผนงานสาธารณสุข                                    รวม  1,016,000    บาท 

   -นางสาวนัฐมน ทาเล่  กรรมการแปรญัตติ ขอแปรญัตติ เสนอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาต
จ่าย จากแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน งบด าเนินงาน ค่าใช้
สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ โครงการ
ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ตั้งไว้จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท ขอลดจ านวน
เงินที่ขออนุญาตจ่ายคงเหลือ ๑๕,๐๐๐ บาท 

มติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ -ที่ประชุมมีมติให้ลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายงบประมาณ 
แผนงานสาธารณสุข โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ตั้งไว้จ านวน 
๓๐,๐๐๐ บาท ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายคงเหลือ ๑๕,๐๐๐ บาท ด้วยคะแนน ๔ เสียง 
เห็นชอบตามที่นางสาวนัฐมน ทาเล่ ได้เสนอ ไม่มีงดออกเสียง 
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   -นายอนิวัฒน์ สุชัย  กรรมการแปรญัตติ ขอแปรญัตติ เสนอให้ลดจ านวนเงินที่ขออนุญาต
จ่าย จากแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน งบด าเนินงาน ค่าใช้
สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ โครงการ
ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคต่างๆที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลต าบลก้อ ตั้งไว้จ านวน 
๕๐,๐๐๐ บาท ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายคงเหลือ ๓๐,๐๐๐ บาท 

มติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ -ที่ประชุมมีมติลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายงบประมาณ 
แผนงานสาธารณสุข โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคต่างๆที่เกิดขึ้นในเขต
เทศบาลต าบลก้อ ตั้งไว้จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายคงเหลือ ๓๐,๐๐๐ 
บาท ด้วยคะแนน ๔ เสียง เห็นชอบตามที่นายอนิวัฒน์ สุชัย ได้เสนอ  ไม่มีงดออกเสียง 

   -นายวีระยุทธ มาลา  กรรมการแปรญัตติ ขอแปรญัตติ เสนอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาต
จ่ายงบประมาณ แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน ค่าวัสดุ วัสดุ
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้จ านวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย
คงเหลือ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

มติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ -ที่ประชุมมีมติลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายงบประมาณ 
แผนงานสาธารณสุข ค่าวัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้จ านวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ขอลด
จ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายคงเหลือ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ด้วยคะแนน ๔ เสียง เห็นชอบตามที่นายวีระ
ยุทธ มาลา ได้เสนอ ไม่มีงดออกเสียง 

    แผนงานสังคมสงเคราะห์                              รวม  1,378,880    บาท 
-ไม่มีผู้ใดขอแปรญัตติและไม่มีการแก้ไขคงไว้ร่างเดิม 

    แผนงานเคหะและชุมชน                              รวม  1,502,160    บาท 
-ไม่มีผู้ใดขอแปรญัตติและไม่มีการแก้ไขคงไว้ร่างเดิม 

    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน               รวม  142,500      บาท 
-ไม่มีผู้ใดขอแปรญัตติและไม่มีการแก้ไขคงไว้ร่างเดิม 

    แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม และนันทนาการ  รวม  210,000      บาท 
-ไม่มีผู้ใดขอแปรญัตติและไม่มีการแก้ไขคงไว้ร่างเดิม 

3.ด้านการเศรษฐกิจ 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                  รวม  1,257,500    บาท 

-ไม่มีผู้ใดขอแปรญัตติและไม่มีการแก้ไขคงไว้ร่างเดิม 
    แผนงานการเกษตร                                    รวม   223,000      บาท 

-ไม่มีผู้ใดขอแปรญัตติและไม่มีการแก้ไขคงไว้ร่างเดิม 
4.ด้านการด าเนินงานอ่ืน 
    แผนงบกลาง                                             รวม  7,273,659   บาท 

-ไม่มีผู้ใดขอแปรญัตติและไม่มีการแก้ไขคงไว้ร่างเดิม 
งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น      รวม  26,467,887  บาท 

 
ข้อ 5.งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 0.00 บาท  

-ไม่มีผู้ใดขอแปรญัตติและไม่มีการแก้ไขคงไว้ร่างเดิม 
ข้อ 6.ให้นายกเทศมนตรีต าบลก้อ  ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตาม

ระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลต าบล 
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-ไม่มีผู้ใดขอแปรญัตติและไม่มีการแก้ไขคงไว้ร่างเดิม 
ข้อ 7.ให้นายกเทศมนตรีต าบลก้อ  มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

-ไม่มีผู้ใดขอแปรญัตติและไม่มีการแก้ไขคงไว้ร่างเดิม 
 
-คณะกรรมการแปรญัตติได้ลงมติที่ประชุมพร้อมจัดท ารายงานการประชุมรายงานความเห็น
ของคณะกรรมการแปรญัตติแล้ว  ส่งคืนร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ 2565 ให้สภาเทศบาลต าบลก้อ ต่อไป 
 

ประธานสภาฯ -เมื่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลก้อ ได้รับทราบรายงานผลการแปรญัตติแล้ว จึงขอให้
พิจารณาร่างเทศบัญญัติในวาระที่สองและสามต่อไป ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้
ปรึกษาเรียงล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือท่ีคณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปร
ญัตติหรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอ
เปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 

  -สอบถามสมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ มีผู้ ใดจะอภิปรายพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 หรือไม่ 

นายโสภณ มาติ  สท.เขต 2  –เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลก้อ ตามที่ได้ยื่นค าแปลญัตติได้มีโอกาสได้มา
ชี้แจงหลักการและเหตุผลและขอสงวนค าแปรไว้เพ่ือให้สภาพิจารณา การขอลดรายจ่าย คือตัด
ออกท้ังโครงการ ญัตติที่ที่ได้ยื่นลดรายจ่ายโครงการจ้างผู้ช่วยธุรการไปไม่มีวัตถุประสงค์ไม่ดี ไม่มี
พรรคไม่มีพวกสักอย่างไม่อยากได้เทศบัญญัติที่มาพัฒนาองค์กรอย่างเดียวอยากได้เทศบัญญัติที่
พัฒนาในทุกๆด้านกระผมและสมาชิกสภาทุกท่านจะช่วยพัฒนาอย่างเต็มที่ ฝากฝ่ายบริหารชุด
ใหม่ กระผมขอชี้แจงหลักการและเหตุผลในการขอให้ตัดงบประมาณโครงการในร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 โครงการจ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการที่ตั้งไว้ 
108,000 บาท 

1.เริ่มจากชื่อโครงการจ้างเหมาพนักงานปฏิบัติงานด้านผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  แต่ระบุ
ข้อความต่อมาว่า เพ่ือปฏิบัติงานแม่บ้านท าความสะอาดส านักงานเทศบาลต าบลก้อ จ านวน 1 
คน งบประมาณ 108,000 บาท ดูแล้วเหมือนเป็นโครงการซ้ าซ้อน จึงขอตัดออกท้ังโครงการ 

2.งานเจ้าหน้าที่ส านักปลัดไม่ใช่มีงานจนล้นมือขนาดนั้น ไม่จ าเป็นต้องจ้างพนักงานเพ่ิม ณ 
ตอนนี้ไม่จ าเป็นเพราะสถานการณ์คลังของเทศบาลยังไม่ดี 

3.งบประมาณที่ตัดสามารถน าไปใช้ประโยชน์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานได้อีกมากมาย ตามที่
นายกได้ให้ค ามั่นกับชาวบ้านไว้ตอนไปส ารวจความเสียหายรางระบายน้ า ไม่ได้เ อาลงในเทศ
บัญญัติ 

4.ความไม่ชัดเจนของโครงการถ้า ส านักตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) มาตรวจสอบจะมีปัญหา
เพราะยังสับสนกับโครงการว่าจะจ้างงานธุรการหรือแม่บ้าน ขอให้สมาชิกสภาช่วยตรวจสอบให้
ร่างเทศบัญญัติฯ ปี พ.ศ.2565 ให้เป็นเทศบัญญัตทิี่ถูกต้องต่อไป 

ประธานสภาฯ –ตามท่ีสมาชิกสภาได้สงวนค าแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติได้เชิญผู้เสนอค าขอแปรญัตติ
และเชิญนายกเทศมนตรีต าบลก้อมาร่วมประชุมกับคณะกรรมการแปรญัตติเพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
เทศบัญญัติในแต่ละหัวข้อที่มีสมาชิกขอแปรญัตติและในข้อที่คณะกรรมการขอแปรญัตติ 
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นายอุดม  เชียงยศ นายกเทศมนตรี – เรื่องโครงการจ้างเหมาพนักงานปฏิบัติงานด้านผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
เป็นการป้อนข้อมูลในระบบการจัดท าบัญชี การจัดท าร่างเทศบัญญัติ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตรวจดู
ไม่ได้ละเอียด พิมพ์ผิด เลยปรากฏค าว่าบริการปฏิบัติงานแม่บ้านท าความสะอาดส านักงาน
เทศบาลต าบลก้อมาด้วย ตอนนี้ให้เจ้าหน้าที่ท าการแก้ไขแล้วโครงการนี้คือโครงการจ้างผู้ช่วย
เจ้าหน้าที่ธุรการอย่างเดียว ซึ่งงานนี้ครูภาวินี อินถา เป็นคนท ามาก่อน แต่ตอนนี้ครูภาวินี อินถา
ต้องปฏิบัติหน้าที่สอนนักเรียน เพ่ือจะเป็นส่วนหนึ่งในการประเมิณวิทยฐานะ จึงไม่มีเจ้าหน้าที่ที่
จะท างานด้านเอกสารธุรการ รวมแล้วมีถึง 17 หัวข้อ และหน้าที่ของนายกต้องหาคนมาท า
หน้าที่นี้แทน ซึ่งจะได้แบ่งหน้าที่การปฏิบัติงานของครูท าหน้าที่ในการสอนอย่างเต็มที่ และมี
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเอกสารอย่างเต็มที่เช่นกัน เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบกับเด็กนักเรียนที่ก าลัง
เรียน ซ่ึงเป็นเด็กเล็กทีค่รูต้องดูแลอย่างใกล้ชิด 

นายโสภณ มาติ  สท.เขต 2  -เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลก้อขออภิปรายเพ่ิมเติม ตามข้อมูลที่ได้
สอบถามข้อมูลจากครูภาวินี อินถา ครูว่าจะท างานธุรการต่อไปได้ ท าไมไม่ให้ครูเขาท าไปก่อน
ช่วงนี้เทศบาลก็ยังต้องประหยัดค่าใช้จ่ายในองค์กรถ้าโครงการนี้ถูกตัดไปจะมีเงินเหลือไปบริหาร
จัดการงานอ่ืนๆได ้ถ้าตามความเป็นจริงตัดโครงการนี้ออกไปเพราะมันไม่สมเหตุสมผลใช้อ านาจ
ในทางไม่ถูกสมัยนายกชุมพรรับแม่บ้านมาช่วยท าความสะอาดศูนย์เด็กเล็กต้องตัดเขาออกเพ่ือ
รับผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการซึ่งต าแหน่งธุรการครูภาวิณีเขาสามารถท าได้อยู่ก็ให้ท าต่อไป 

ประธานสภาฯ -ขอให้สมาชิกผู้อภิปรายให้อยู่ในประเด็นอย่าพลาดพิงถึงบุคคลที่ 3 
นายโสภณ มาติ   สท.เขต 2 -เรียนประธานสภาที่เคารพที่ให้ข้อมูลไปกลัวนายกใช้อ านาจในทางที่ผิด

ขอให้สมาชิกสภาใช้สิทธิ์ใช้เสียงของท่านให้เทศบาลมีรูปแบบอย่างชัดเจนขอให้ลงคะแนนแบบมี
สติ 

นางจีญาภรณ์ ทาฝั้น สท.เขต1 – ขอความชัดเจนเรื่องการที่จะจ้างผู้ปฏิบัติงานด้านผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 
ประธานสภาฯ -ตามที่ท่านสมาชิกได้ไปคุยกับครูภาวิณี ต้องให้ครูภาวิณีมาชี้แจงต่อสภาด้วยไม่ใช่มากล่าว

ลอยๆ เอาบุคคลที่ 3 มาเก่ียวข้องกับการพิจารณา 
นายโสภณ มาติ  สท.เขต 2 -น่าจะเอาครูภาวิณีมาอธิบายในสภาด้วย 
ประธานสภาฯ -ขอให้ผู้บริหารชี้แจงความชัดเจนเรื่องการที่จะจ้างผู้ปฏิบัติงานด้านผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 

ตามท่ี สท.จีญาภรณ์ ทาฝั้น ได้ขอให้ช่วยชี้แจง 
นายกเทศมนตรี –เรียนประธานสภาที่เคารพขอชี้แจงเรื่องการจ้างผู้ปฏิบัติงานด้านผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 

ต าแหน่งที่จะรับกับสมาชิกสภาเทศบาล มีเพียงต าแหน่งเดียวคือผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการเท่านั้น 
 
ประธานสภาฯ -เมื่อไม่มีท่านใดจะอภิปรายพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565

แล้ว ขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบกับค าแปรญัตติในวาระที่สอง โดยเห็นชอบกับมติคณะกรรมการ
แปรญัตติ หรือไม่เชิญลงมติที่ประชุม โดยในส่วนแผนงานที่สมาชิกสภาได้ยื่นเสนอค าแปรญัตติ
และคณะกรรมการแปรญัตติได้ลงมติแล้วนั้น ขอให้ที่ประชุมสภาได้พิจารณาลงมติเฉพาะการขอ
ลดรายการจ่าย หรือการขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย ดังนี้ 

 1.การขอลดรายจ่าย แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ตามแผนงานบริหารงานทั่วไป โครงการจ้างเหมาพนักงาน
ปฏิบัติงานด้านผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งไว้จ านวน ๑๐๘,๐๐๐ บาท คณะกรรมการแปรญัตติมี
มติให้คงไว้ร่างเดิมด้วยคะแนน ๕ เสียง เห็นชอบตามความเห็นของกรรมการว่าเห็นสมควรให้
คงไว้ร่างเดิม 
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มติที่ประชุม -เห็นชอบกับมติของคณะกรรมการแปรญัตติ ให้คงไว้ร่างเดิม จ านวน 8 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.นายวีระยุทธ  มาลา   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
  7.นางสาคร  ทาเล่   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
  8.นางร าพรรณ์  นนท์สุภี   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
มติที่ประชุม -ไม่เห็นชอบ  จ านวน  2 เสียง  

1.นายโสภณ  มาติ      สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
2.นางสาวณัฐมน  ทาเล่   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 

มติทีป่ระชุม -งดออกเสียง  จ านวน 2 เสียง  
1.นายปรีชา รินท้าว     สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
2.นางสาวโชติกา  วงค์แหว้น  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 

  2.การขอลดจ านวนที่ขออนุญาตจ่าย จากแผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุงานบ้านงาน
ครัว ตั้งไว้จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายคงเหลือ จ านวน ๓๐,๐๐๐บาท 
คณะกรรมการแปรญัตติมีมติให้ลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายงบประมาณ แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าวัสดุ 
วัสดุงานบ้านงานครัวตั้งไว้จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท ลดลงเหลือ ๓๐,๐๐๐ บาท ด้วยคะแนน ๔ เสียง เห็นชอบ
ตามท่ีนางสาวโชติกา วงค์แหว้น 
มติที่ประชุม -เห็นชอบกับมติของคณะกรรมการแปรญัตติ ให้ลดจ านวนที่ขออนุญาตจ่าย จ านวน 11 
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 
มติที่ประชุม -ไม่เห็นชอบ  จ านวน - เสียง  
มติที่ประชุม -งดออกเสียง  จ านวน 1 เสียง  

1.นายปรีชา รินท้าว    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
3.การขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย จากแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข

และงานสาธารณสุขอ่ืน งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ตั้งไว้จ านวน 
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๓๐,๐๐๐ บาท ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายคงเหลือ ๑๕,๐๐๐ บาท คณะกรรมการแปรญัตติมีมติให้ลด
จ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายงบประมาณ แผนงานสาธารณสุข โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคไข้เลือดออก ตั้งไว้จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายคงเหลือ ๑๕,๐๐๐ บาท ด้วย
คะแนน ๔ เสียง เห็นชอบตามที่นางสาวนัฐมน ทาเล่ ได้เสนอ 
มติที่ประชุม -เห็นชอบกับมติของคณะกรรมการแปรญัตติ ให้ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย 
จ านวน 11 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 
มติที่ประชุม -ไม่เห็นชอบ  จ านวน - เสียง  
มติที่ประชุม -งดออกเสียง  จ านวน 1 เสียง  

1.นายปรีชา รินท้าว   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
 4.การขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย จากแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่นๆ โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคต่างๆที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลต าบลก้อ ตั้งไว้
จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายคงเหลือ ๓๐,๐๐๐ บาท คณะกรรมการแปรญัตติมี
มติให้ลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายงบประมาณ แผนงานสาธารณสุข โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคต่างๆที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลต าบลก้อ ตั้งไว้จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท ขอลดจ านวนเงินที่ขอ
อนุญาตจ่ายคงเหลือ ๓๐,๐๐๐ บาท ด้วยคะแนน ๔ เสียง เห็นชอบตามที่นายอนิวัฒน์ สุชัย ได้เสนอ 
มติที่ประชุม -เห็นชอบกับมติของคณะกรรมการแปรญัตติ ให้ลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย จ านวน 
11 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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11.นายโสภณ  มาติ       สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 
มติที่ประชุม -ไม่เห็นชอบ  จ านวน - เสียง  
มติที่ประชุม -งดออกเสียง  จ านวน 1 เสียง 

1.นายปรีชา รินท้าว     สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
   
 5.การลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายงบประมาณ แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอ่ืน ค่าวัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้จ านวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ขอลดจ านวนเงินที่
ขออนุญาตจ่ายคงเหลือ ๑๐๐,๐๐๐ บาท คณะกรรมการแปรญัตติมีมติให้ลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย
งบประมาณ แผนงานสาธารณสุข ค่าวัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้จ านวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ขอ
ลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายคงเหลือ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ด้วยคะแนน ๔ เสียง เห็นชอบตามที่นายวีระยุทธ 
มาลา ได้เสนอ 
มติที่ประชุม -เห็นชอบกับมติคณะกรรมการแปรญัตติ ให้ลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย จ านวน 11  
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 
มติที่ประชุม -ไม่เห็นชอบ  จ านวน - เสียง  
มติที่ประชุม -งดออกเสียง  จ านวน 1 เสียง  

1.นายปรีชา รินท้าว สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
 
วาระท่ี 5 เรื่องที่เสนอใหม่ 
 5.1.วาระที่สาม ลงมติให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 
ประธานสภาฯ -เมื่อสภาเทศบาลต าบลก้อ มีมติเห็นด้วยในวาระที่สอง ตามระเบียบฯ ข้อ 52 ก าหนดไว้ว่า

การพิจารณาร่างเทศบัญญัติในวาระท่ีสาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลง
มติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร 

  -ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลก้อ ในการให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.2565 หรือไม่ 

มติที่ประชุม -เห็นชอบ จ านวน 12 เสียง  ดังนี้ 
  1.นางสาวเพ็ญนภา  ปาสายออ  ประธานสภาเทศบาลต าบลก้อ 

2.นายธนัช  มูลใจ   รองประธานสภาเทศบาลต าบลก้อ  
  3.นายสิทธิพงษ์  เคลื่อนแก้ว  เลขานุการสมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ 
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  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 

มติที่ประชุม -ไม่เห็นชอบ  จ านวน – เสียง  
มติที่ประชุม -งดออกเสียง  จ านวน – เสียง  
 
 5.2.ญัตติ ขอรับความเห็นชอบการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลก้อ จ านวน 2 เรื่อง 
  เรื่องที่ 1 ร่างเทศบัญญัติเรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2556 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 1) พ.ศ.... 
  เรื่องท่ี 2 ร่างเทศบัญญัติเรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.... 
ประธานสภาฯ -ตามที่เทศบาลต าบลก้อ ได้เสนอญัตติขอความเห็นชอบการพิจารณาเทศบัญญัติเทศบาล

ต าบลก้อ จ านวน 2 เรื่อง ต่อไปขอให้ผู้บริหารเทศบาลต าบลก้อ เป็นผู้เสนอหลักการและเหตุผล
การขอความเห็นชอบการพิจารณาเทศบัญญัติเทศบาลต าบลก้อ ตามท่ีได้เสนอญัตติทีละเรื่อง 

ประธานสภาฯ –เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า  นายอุดม  เชียงยศ  
นายกเทศมนตรีต าบลก้อ ขอเรียนเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบพิจารณาร่างเทศบัญญัติ 
เทศบาลต าบลก้อ จ านวน 2 เรื่อง โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

  1.ร่าง เทศบัญญัติ เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.2556 แก้ไขเพ่ิมเติม       
(ฉบับที่ 1) พ.ศ... 
  2.ร่าง เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ... 
  หลักการ อาศัยอ านาจตามความใน มาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 ประกอบกับมาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา 
๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2560 จึงได้เสนอร่างเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลก้อ จ านวน 2 เรื่อง เพ่ือคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้น าเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น ภายในสมัยการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2564  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 
เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 เหตุผล เพ่ือให้เทศบาลต าบลก้อ สามารถพัฒนา
ท้องถิ่นในปีถัดไปและเป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 จึงขอรับความเห็นชอบพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลก้อ จ านวน 2 เรื่อง ของ
เทศบาลต าบลก้อ   
  ดังนั้น  ข้าพเจ้า  นายอุดม  เชียงยศ  นายกเทศมนตรีต าบลก้อ จึงขอเสนอญัตติต่อสภา
เทศบาลต าบลก้อ เพ่ือโปรดพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลก้อ จ านวน 2 เรื่อง  ของเทศบาลต าบลก้อ 
เพ่ือให้เทศบาลต าบลก้อสามารถปฏิบัติได้ตามเทศบัญญัติฯดังกล่าว ต่อไป โดยมีรายละเอียดของเทศบัญญัติทั้ง 
2 เรื่อง ตามท่ีพิมพ์แจกให้กับสมาชิกสภาทุกท่านได้รับการวันประชุมแล้วนั้น 
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ประธานสภาฯ -ตามที่ผู้บริหารเทศบาลต าบลก้อ ได้กล่าวเสนอหลักการและเหตุผลของการเสนอการขอรับ
การพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลก้อ จ านวน 2 เรื่อง แล้วนั้น มีสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลก้อท่านใดมีข้อซักถามหรือว่าจะขออภิปรายหรือไม่ เชิญอภิปรายได้ 

นายโสภณ มาติ สท เขต 2 –เรียนประธานสภาที่เคารพ ตามที่ได้รับเอกสารแผนปฏิบัติการเทศบาลต าบลก้อ 
ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แจกให้กับสมาชิก
สภา ประกอบการเสนอญัตติร่าง เทศบัญญัติ เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.2556 
แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 1) พ.ศ... ขอเรียนถามแผนงานโครงการที่จะท าของก้อจอกหมู่ที่ 3 สืบ
เนื่องมาจากเทศบัญญัติปี 2565 ไม่ทราบว่าญัตติที่เสนอใหม่จะเป็นการเพ่ิมรายจ่ายท าให้
ชาวบ้านมีภาระเพ่ิมข้ึนหรือไม่ 

-และอยากทราบรายละเอียดว่างบประมาณปี 2564 ได้ด าเนินโครงการไปแล้วหรือว่ายัง
ไม่ได้ใช้ขอให้เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องชี้แจง 

ประธานสภาฯ -ท่านสมาชิกเป็นห่วงว่าเทศบัญญัติ เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.2556 ที่
แก้ไขเพ่ิมเติม จะมีผลกระทบกับชาวบ้านหรือไม่ขอให้ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องชี้แจง 

นางสาวอมรรัตน์  พิพิธเสถียรกุล หัวหน้าส านักปลัด –เรียนประธานสภาขอชี้แจงให้ท่านสมาชิกสภาที่ได้ถาม
มาขอให้ท่านไปดูเทศบัญญัติเดิมปี 2564  แผนปฏิบัติการเทศบาลต าบลก้อ ด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีอยู่ในเทศบัญญัติ ส่วนเรื่องเทศ
บัญญัติ เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.2556 แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 1) พ.ศ... จะมี
ผลกระทบต่อชาวบ้านหรือว่าจะเพ่ิมรายจ่ายท าให้ชาวบ้านมีภาระเพ่ิมขึ้นหรือไม่นั้น ขอเรียนว่า
ไม่มีการเพ่ิมรายจ่ายให้กับชาวบ้าน เพราะการบริหารจัดการขยะ การบริการเก็บขนขยะในงาน
ศพ ในสถานที่ราชการ บ้านผู้สูงอายุ เทศบาลเก็บให้ฟรี ในการขอแก้ไขเพ่ิมเติมเทศบัญญัติเรื่อง 
การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.2556 แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 1) พ.ศ... เป็นการทบทวน
ตามเทศบัญญัติ เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.2556 ฉบับเดิมค่าธรรมเนียมการ
เก็บขนขยะ หลังคาเรือนละ 20 บาทต่อเดือน 

นายโสภณ มาติ สท เขต 2 –ขอเรียนถามเพ่ิมเติมว่า ไม่ทราบว่ามีอยู่ในแผนการพัฒนาในด้านใด 
นางสาวอมรรัตร์  พิพิธเสถียรกุล หัวหน้าส านักปลัด -การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ตามแผนปฏิบัติการ

ด้ านการบริ หารจั ดการขยะมู ลฝอยชุมชน  สอดคล้ องกับ แผนปฏิบั ติ ก ารของกรม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ประธานสภาฯ -ตามที่เทศบาลต าบลก้อ ได้เสนอญัตติขอความเห็นชอบการพิจารณาเทศบัญญัติเทศบาล
ต าบลก้อเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลก้อ จ านวน 2 
เรื่อง 1.ร่าง เทศบัญญัติ เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.2556 แก้ไขเพ่ิมเติม       
(ฉบับที่ 1) พ.ศ... และ2.ร่าง เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ...  ผู้บริหาร
เทศบาลต าบลก้อ ได้เสนอหลักการและเหตุผลแห่งร่างเทศบัญญัติทั้ง 2 เรื่องแล้วนั้น ต่อไปขอให้
ที่ประชุมลงมติที่ประชุมโดยลงมติท่ีประชุมทีละเรื่อง เรื่องที่ 1 ขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบกับร่าง
เทศบัญญัติเรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.2556 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ...  
หรือไม่ เชิญลงมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม -เห็นชอบ จ านวน 12 เสียง  ดังนี้ 
  1.นางสาวเพ็ญนภา  ปาสายออ  ประธานสภาเทศบาลต าบลก้อ 

2.นายธนัช  มูลใจ   รองประธานสภาเทศบาลต าบลก้อ  
  3.นายสิทธิพงษ์  เคลื่อนแก้ว  เลขานุการสมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ 
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  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 

มติที่ประชุม -ไม่เห็นชอบ  จ านวน – เสียง  
มติที่ประชุม -งดออกเสียง  จ านวน – เสียง  
 
ประธานสภาฯ -เรื่องที่ 2 ตามที่เทศบาลต าบลก้อ ได้เสนอญัตติขอความเห็นชอบการพิจารณาเทศบัญญัติ

เทศบาลต าบลก้อเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลก้อ  
เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ... ขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติเรื่อง การ
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ... หรือไม่ เชิญลงมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม -เห็นชอบ จ านวน 12 เสียง  ดังนี้ 
  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 

มติที่ประชุม -ไม่เห็นชอบ  จ านวน – เสียง  
มติที่ประชุม -งดออกเสียง  จ านวน – เสียง  
 
 5.3.ญัตติ ขอรับความเห็นชอบการขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564  
ประธานสภาฯ -ตามที่เทศบาลต าบลก้อ ได้เสนอญัตติขอความเห็นชอบการขอโอนงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี พ.ศ.2564 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ต่อเนื่องสายบ้านนายแก่น บ้าน
ก้อจอก หมู่ที่ 3 ต าบลก้อ ฯลฯ ตั้งไว้ 300,000 บาท โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2563 หมวด 4 การโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณ
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รายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอน
ไปตั้งรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ขอให้ผู้บริหารเทศบาลต าบลก้อ เป็นผู้น า
เสนอหลักการและเหตุผลการขอโอนงบประมาณรายจ่ายในครั้งนี้ 

 
นายอุดม  เชียงยศ  นายกเทศมนตรีต าบลก้อ –เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ ข้าพเจ้า 

นายอุดม  เชียงยศ  นายกเทศมนตรีต าบลก้อ ขอเรียนเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบในการขอ
โอนงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 แผนงาน
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ต่อเนื่องสายบ้านนายแก่น บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ต าบล
ก้อ ฯลฯ ตั้งไว้ 300,000 บาท ขอโอนงบประมาณรายจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.2564 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือด าเนินการโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ า บ้านก้อจอก หมู่ที่  3 ต าบลก้อ งบประมาณ 
300,000.- บาท (ตามรูปแบบและประมาณการของเทศบาลต าบลก้อ) โดยมีหลักการและ
เหตุผล ดังนี้  

หลักการ ตามที่เทศบาลต าบลก้อ ได้รับหนังสือแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 
บ้านก้อจอก เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เรื่องขอรับการแก้ไขปัญหาถนนไปสู่พ้ืนที่การเกษตร
บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ต าบลก้อ ผิวถนนถูกน้ ากัดเซาะได้รับความเสียหาย ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อน ไม่สามารถใช้ถนนสู่พื้นที่การเกษตรได้ จ าเป็นต้องเร่งแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน 

เหตุผล เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน เกษตรกรผู้ที่ใช้ถนนภายในหมู่บ้าน
ไปสู่พ้ืนที่ท าการเกษตร การขนย้ายผลผลิต บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 และประชาชนหมู่บ้านใกล้เคียง
ที่มีพ้ืนที่ท าการเกษตรในหมู่ที่ 3 เทศบาลต าบลก้อ จึงจ าเป็นต้องด าเนินการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ า บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

ดังนั้น ข้าพเจ้า นายอุดม  เชียงยศ นายกเทศมนตรีต าบลก้อ จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล 
เพ่ือโปรดพิจารณาการขอโอนงบประมาณรายจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ.2564 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ต่อเนื่องสายบ้านนายแก่น บ้านก้อจอก 
หมู่ที่ 3 ต าบลก้อ ฯลฯ ตั้งไว้ 300,000 บาท โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ า คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ต าบลก้อ 
งบประมาณ 300,000.- บาท (ตามรูปแบบและประมาณการของเทศบาลต าบลก้อ) 

 
รายละเอียดการขอโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 กองช่าง เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัด
ล าพูน 

ล าดับที่ รายละเอียดแผนงาน/โครงการที่ตั้งไว้เดิม 

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ที่ขอโอน
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ตามเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 
เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
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1. แผนงานเคหะและชุมชน 
-เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ.2563 หน้า 117/165 แผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน  ค่าที่ดิน
และสิ่ งก่อสร้ าง  โครงการก่อสร้ า งถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านก้อจอก หมู่ที่  3 
ต่อเนื่องสายบ้านนายแก่น บ้านก้อจอก หมู่ที่ 
3 ต าบลก้อ อ าเภอลี้  จังหวัดล าพูน ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 127 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
508 ตารางเมตร งบประมาณ 300,000.- 
บาท (ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลก้อ) 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565)หน้า 
103 

-โอนงบประมาณไปตั้งรายการใหม่ แผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน  ค่ าที่ ดินและ
สิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง  4.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 440.00 ตารางเมตร 
พร้อมรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ปากกว้าง 0.80 เมตร ก้นกว้าง 0.40 เมตร ยาว 
95.00 เมตร วางท่อ คสล. Ø 0.40 ม. จ านวน 8 
ท่อน สายห้วยม่วงแก้ว บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ต าบลก้อ 
งบประมาณ 300,000. - บาท (ตามรูปแบบและ
ประมาณการของเทศบาลต าบลก้อ) 

 
ประธานสภาฯ -ตามท่ีนายกเทศมนตรีต าบลก้อ ได้น าเสนอหลักการและเหตุผลการขอความเห็นชอบในการ

โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 เพ่ือด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง  4.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 440.00 
ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดปากกว้าง 0.80 เมตร ก้นกว้าง 
0.40 เมตร ยาว 95.00 เมตร วางท่อ คสล. Ø 0.40 ม. จ านวน 8 ท่อน สายห้วยม่วงแก้ว 
บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ต าบลก้อ มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะสอบถามหรือไม่เชิญซักถาม
ได ้

นายโสภณ  มาติ  สท.เขต 2  -ตามที่ เทศบาลต าบลก้อได้ท าหนังสือญัตติเสนอต่อสภาเพ่ือขอความเห็นชอบ
ก่อนอ่ืนที่เปลี่ยนจุดจากทางบ้านนายแก่นมาท าถนนสายห้วยม่วงแก้ว ตามที่ประสานงานไว้แต่
ต้นว่าจะเปลี่ยนค าชี้แจงแต่มาตอนนี้ขอโอนตั้งงบประมาณใหม่ ก็เข้าใจทางเส้นนั้นมีปัญหามา
นานแล้วแต่อยากให้ท าให้ถูกต้องก่อนที่สภาจะได้ลงมติเห็นชอบขอสอบถามว่าได้ประชาคมมา
หรือยัง 

ประธานสภาฯ -เรียนสมาชิกสภาคณะผู้บริหารเล็งเห็นความเดือดร้อนของชาวบ้านจึงต้องแก้ไขปัญหา
เร่งด่วนให้ก่อนเพราะได้รับหนังสือร้องทุกข์จากผู้ใหญ่บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 และได้ด าเนินการ
ส ารวจพ้ืนที่ที่ได้รับความเสียหายและประชาชนได้รับความเดือดร้อน และมีโครงการซึ่งได้ผ่าน
การประชุมประชาคมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว  

ประธานสภาฯ -เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดอภิปรายเพิ่มแล้ว ขอปิดการอภิปรายและขอให้ที่ประชุมลงมติว่า
เห็นชอบให้เทศบาลต าบลก้อ ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 เพ่ือด าเนินการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง  4.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 440.00 ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ปากกว้าง 0.80 เมตร ก้นกว้าง 0.40 เมตร ยาว 95.00 เมตร วางท่อ คสล. Ø 0.40 ม. 
จ านวน 8 ท่อน สายห้วยม่วงแก้ว บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ต าบลก้อ งบประมาณ 300,000.- บาท 
เชิญลงมติ 

มติที่ประชุม -เห็นชอบ จ านวน 12 เสียง  ดังนี้ 
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  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 

มติที่ประชุม -ไม่เห็นชอบ  จ านวน – เสียง  
มติที่ประชุม -งดออกเสียง  จ านวน – เสียง  
 
ระเบียบวาระท่ี 6.เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
ประธานสภาฯ  -ส าหรับในวาระอ่ืนๆ นี้ มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ ท่านใดมีข้อเสนอหรือว่ามีเรื่องต่างๆ 

จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ หรือว่าสอบถามไปยังผู้บริหารเทศบาลต าบลก้อ หรือไม่ เชิญเสนอได้ 
นางสาวนัฐมน ทาเล่ สท เขต 2 –เรียนประธานสภาที่เคารพฝากเรียนไปถึงผู้บริหารเรื่องการช่วยเหลือ

สนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพต่างๆ ซึ่งทางผู้บริหารได้ช่วยเหลือให้การ
สนับสนุนบางกลุ่มซึ่งคิดว่าเป็นการสนับสนุนไม่ครบทุกกลุ่ม ควรได้รับการสนับสนุนให้เท่าเทียม
กัน  

นายอุดม  เชียงยศ  นายกเทศมนตรีต าบลก้อ-เรื่องการช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
กลุ่มอาชีพต่างๆ ขอรับทราบเรื่องไว้ และจะได้น าไปปรึกษาคณะผู้บริหารหรือว่าผู้ที่รับผิดชอบ
งานส่งเสริมอาชีพ และกลุ่มอาชีพในต าบลก้อ 

นายโสภณ มาติ สท.เขต ๒- เรียนประธานสภาที่เคารพเกี่ยวกับเรื่องวัวที่เป็นโรคตามที่ปศุสัตว์อ าเภอได้ลง
พ้ืนที่มาตรวจสอบโรคเบื้องต้น ส าหรับวัวที่มีอาการป่วยมีตุ่มตามล าตัว และได้เจาะน าเลือดวัวไป
ตรวจ และได้ประสานแจ้งว่าผลการตรวจเลือดวัวที่น าไปตรวจวินัจฉัยโรค ผลออกมาเป็นลบ แต่
วัวที่มีอาการดังกล่าว ท าให้มีการระบาดติดตามกันไปเรื่อยๆ ไม่มีวิธีป้องกัน อยากทราบว่าวัวของ
ชาวบ้านเป็นโรคลัมปี สกนิ หรือเปล่าจะได้หาทางแก้ไขเบื้องต้น ตอนนี้อาการป่วยของวัวที่เป็นมี
อาการซึมๆ ลงทางเทศบาลมีแนวทางช่วยเหลือเบื้องต้นหรือเปล่าเรียนถามผู้บริหาร 

นายธนัช มูลใจ สท. เขต ๑ -ทางกลุ่มผู้เลี้ยงวัวได้ประสานงานไปยังคณะอาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ช่วย
มาตรวจสอบและหาทางแก้ไขแล้ว และได้รับการตอบรับจากคณะอาจารย์จะลงพ้ืนที่มาส ารวจใน
วันพฤหัสบดี ที่ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ ขอเชิญสมาชิกสภาช่วยกันอ านวยความสะดวกให้กับ
ทางคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมลงพ้ืนทีด่ าเนินการดังกล่าว 

นายอุดม  เชียงยศ  นายกเทศมนตรีต าบลก้อ –เรียนประธานสภาที่เคารพขอแจ้งเรื่องด่านคัดกรองคนเข้า
ออกพ้ืนที่ต าบลก้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จากการประชุมคณะกรรมการ
ควบคุมโรคต าบลก้อ มีมติให้ยกเลิกการตั้งด่านคัดกรองโควิดแล้ว และทางอ าเภอลี้ได้ชื่นชมว่า
ทางต าบลก้อ และทางเทศบาลมีการสนับสนุนการด าเนินงานการแก้ไขสถานการณ์ได้ดีท าให้
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แก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีช่วงนี้ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านช่วยเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลและขอให้
ประสานแจ้งให้คนที่เข้าออกหรือมาจากพ้ืนที่ต่างๆ มาลอดผ่านอุโมงค์ฆ่าเชื้อหน้าเทศบาลด้วย 
และเรื่องแผนงานด้านโครงสร้างพื้นฐานเทศบาลต าบลก้อ จะด าเนินการพร้อมกัน มีโครงการของ
หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๔ และหมูท่ี่ ๑ และมีอีก 1 โครงการที่จะยังไม่ได้ด าเนินการ ขอแจ้งให้สมาชิกสภา
ได้รับทราบ 

ประธานสภาฯ -แจ้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐานหมู่ที่ ๑ ที่ยังไม่ได้ด าเนินการอีก ๑
โครงการ ซึ่งเป็นโครงการแยกย่อยซึ่งด าเนินการไปแล้ว ๑ โครงการ งบประมาณ จ านวน        
๑9๐,๐๐๐ บาท อีก ๑ โครงการงบประมาณ ๑๑๐,๐๐๐บาท ตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 

นายโสภณ มาติ สท.เขต ๒ –เนื่องจากช่วงนี้ เป็นฤดูฝนมีฝนพายุและฝนตกหนักมีน้ าไหลหลากท าให้สิ่ง
สาธารณะประโยชน์ในต าบลก้อได้รับความเสียหาย และทราบว่าจังหวัดล าพูน มีการประกาศ
เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ไม่ทราบว่าทางเทศบาลได้แจ้งเรื่องไปยัง กชภ.อ.
ลี้ หรือยัง 

นางสาวอมรรัตร์ พิพิธเสถียรกุล หัวหน้าส านักปลัด –ได้ท าหนังสือแจ้งรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย เกี่ยวกับ
พ้ืนที่ที่ได้รับความเสียหายไปแล้ว ตามที่ได้ให้คณะกรรมการได้ลงพ้ืนที่ส ารวจพ้ืนที่ที่ได้รับความ
เสียหายพร้อมทั้งได้แจ้งให้อ าเภอลี้ ได้รับทราบและพิจารณาให้การช่วย เหลือตามระเบียบฯ 
จ านวน ๒ หมู่บ้าน คือขอรับความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาถนนที่ได้รับความเสียหายของหมู่ที่ 1 
และหมู่ท่ี 2 

นายโสภณ มาติ สท.เขต ๒ –ตามที่เทศบาลต าบลก้อได้แจ้งไปยังอ าเภอลี้ ไม่ทราบว่างบประมาณด าเนินการ
เท่าไหร่แจ้งจุดไหนบ้างขอให้เจ้าหน้าที่หรือผู้บริหารช่วยชี้แจงด้วย 

ประธานสภาฯ-ขอให้ผู้บริหารชี้แจงตามท่ีเพ่ือนสมาชิกได้เรียนถาม 
นายอุดม  เชียงยศ  นายกเทศมนตรีต าบลก้อ-เรียนประธานสภาที่เคารพขอตอบตามที่ท่านสมาชิกสภาได้

สอบถามที่เสนอไป ๒ โครงการซึ่งมีงบประมาณไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เพราะ ๒ จุดนี้เร่งด่วน
และจะด าเนินการแก้ไขปัญหาถนนตลอดเส้นทาง โดยมีจุดแรกที่หมู่ ๑ ถนนสายห้วยต้นป๋อ จุด 
๒ หมู่ที่ ๒ ถนนสายเกษตรแยกวงเวียนขึ้นไป 

นางสาวอมรรัตน์ พิพิธเสถียรกุล หัวหน้าส านักปลัด  -เรียนประธานสภาที่เคารพทางอ าเภอลี้ แจ้งให้
เทศบาลต าบลก้อ ส่งเอกสารและข้อมูลเพ่ิมเติมให้ครบถ้วน และให้ส่งข้อมูลดังกล่าวไม่เกินบ่าย
ของวันนี้ ซึ่งตามอ านาจของนายอ าเภอลี้สามารถอนุมัติได้ เพ่ือซ่อมแซมถนนให้กลัยมามีสภาพ
และใช้งานได้เหมือนเดิมเท่านั้น 

นายธนัช มูลใจ รองประธานสภาฯ-เรียนประธานสภาที่เคารพฝากไปถึงผู้บริหารถ้าต่อไปการแจ้งเหตุภัยพิบัติ
ไปทางจังหวัดขอลงพ้ืนส ารวจของหมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๔ ด้วย จะได้แก้ไขปัญหาไปพร้อมๆกัน เหมือน
หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๒ ขอให้ผู้บริหารช่วยพิจารณา 

นางสาวนัฐมน ทาเล่ สท เขต 2 –เรียนประธานสภาที่เคารพสอบถามเรื่องการขุดบ่อน้ าตื้นโครงการในพ้ืนที่
ตามมาตรา ๖๔ ของอุทยานแห่งชาติ ส าหรับบ่อที่มีปริมาณน้ าในบ่อแล้วนั้น ทางเกษตรกรจะ
ปลูกพืชต่างๆ อยากทราบว่ามีตลาดที่รองรับหรือรับซื้อที่แน่นอนหรือผู้รับซื้อไหม และมีพืชชนิด
ไหนบ้าง พอจะแนะน าได้หรือไม ่

ประธานสภาฯ-ขอให้ผู้บริหารชี้แจงตามท่ีเพ่ือนสมาชิกได้เรียนถาม 
นายอุดม  เชียงยศ  นายกเทศมนตรีต าบลก้อ-เรียนประธานสภาที่เคารพ ตอนนี้มีบริษัทรับข้าวโพดหวานและ

พริกแดงจินดาอบแห้งมาติดต่อประสานงานไว้บ้างแล้ว และเทศบาลอยากให้เกษตรกรรวมกลุ่ม
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กันปลูกเยอะๆ จะได้มีกลุ่มร่วมกันไปเสนอต่อรองกับทางบริษัทต่างๆ ได้ ทางคณะผู้บริหาร
สนับสนุนเต็มที่ถ้าปลูกจริงจะลงพ้ืนที่ไปดูให้เจ้าหน้าที่แนะน าในด้านการดูแล 

นางจีญาภรณ์ ทาฝั้น สท เขต 1 –เรียนประธานสภาที่เคารพขอเรียนปรึกษาผู้บริหารเรื่องไมโครโฟนเครื่อง
เสียงใช้ในห้องประชุมเสียใช้การไม่ได้มาตั้งแต่ดิฉันได้รับต าแหน่งสมาชิกเทศบาล เวลามาประชุม
ยังไม่ได้รับการแก้ไขและใช้งานได้ไม่กี่ตัว 

ประธานสภาฯ-เรื่องไมโครโฟนเครื่องเสียงในห้องประชุม ได้เอาเข้าที่ประชุมสภาครั้งที่ ๒ แล้ว โดยนายวีระ
ยุทธ มาลา สท.เขต ๑ ได้เสนอ และทางผู้บริหารรับว่าจะไปด าเนินการแก้ไขแล้ว 

นายโสภณ มาติ สท.เขต ๒ -เรียนประธานสภาที่เคารพขอฝากถึงผู้บริหารถึงงบประมาณมากหรือน้อยขอแต่
ละโครงการเข้าถึงทุกหมู่บ้านถ้าหมู่นั้นได้หมู่นี้ไม่ได้จะเกิดปัญหาทีหลังฝากถึงคณะผู้บริหารด้วย 

นายอุดม  เชียงยศ  นายกเทศมนตรีต าบลก้อ-ขอรับเรื่องไว้ก่อนแล้วขอไปปรึกษาคณะผู้บริหารก่อน 
ประธานสภาฯ-สมาชิกท่านอ่ืนมีข้อสงสัยสอบถามไหมถ้าไม่มีขอปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลก้อสมัยที่ ๓

ครั้งที ่๒ และขอขอบคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ 
 
ปิดประชุม เวลา  12.00 น. 
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