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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลก้อ 
สมัยสามัญ สมัยแรก (สมัยที่ 1) ประจ าปี พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 21 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 

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

ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1. นางสาวเพ็ญนภา  ปาสายออ ประธานสภาเทศบาลต าบลก้อ 
2. นายธนัช  มูลใจ รองประธานสภาเทศบาลต าบลก้อ 
3. นายสิทธิพงษ์  เคลื่อนแก้ว เลขานุการสภาเทศบาลต าบลก้อ 
4. นางจีญาภรณ์  ทาฝั้น สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
5. นายอนิวัฒน์  สุชัย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
6. นางสาวโชติกา  วงศ์แหว้น 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. นายปรีชา  รินท้าว สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
11. นายโสภณ  มาต ิ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
12. นางสาวนัฐมน  ทาเล่ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 

 
ผู้มาร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1. นายอุดม  เชียงยศ นายกเทศมนตรีต าบลก้อ 
2. นายพิชญะ  สุยะมัน รองนายกเทศมนตรีต าบลก้อ 
3. นายละออ  อู่ทรัพย์ รองนายกเทศมนตรีต าบลก้อ 
4. นายประทาน  หม่นสุ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลก้อ 
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเบญจมาศ  วันหลี เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลก้อ 
6. นางสาวอรมรรัตน์ พิพิธเสถียรกุล หัวหน้าส านักปลัด 
7. นางลภัสรดา  ดงค าฟู ผู้อ านวยการวิชาการและแผนงาน 
8. นายจิตรกร  อุ่นเรือน ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
9. นายสุขสวัฏดิ์  นันศ์ป้อม ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
10. นางสาวนัฐธยาน์  อิ่นตา พนักงานจ้างเหมาบริการ 
11. นายเปรมชัย  จันสุ พนักงานจ้างเหมาบริการ 

เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ มาครบองค์ประชุมแล้ว นายสิทธิพงษ์  เคลื่อนแก้ว เลขานุการสภา
เทศบาลต าบลก้อ เชิญนางสาวเพ็ญนภา  ปาสายออ ประธานสภาฯ กล่าวสวัสดีสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน เข้าที่
ประชุมและกล่าวเปิดการประชุม 

เปิดประชุม เวลา 09.00 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1.เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
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ประธานสภาฯ -ตามที่  สภาเทศบาลต าบลก้อ ได้มีก าหนดการประชุมสภาเทศบาลต าบลก้อ สมัยสามัญ 
สมัยแรก (สมัยที่ 1) ประจ าปี พ.ศ.2565 ตามก าหนดการประชุมสภาเทศบาลต าบลก้อ สมัย
สามัญ สมัยแรก (สมัยที่ 1) ประจ าปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 2 เดือน
มีนาคม พ.ศ.2565  สภาเทศบาลต าบลก้อ จึงได้เชิญสมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อมาประชุมใน
ครั้งนี ้

ที่ประชุม -รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2. เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.2564 

เมื่อวันที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 ) 
มติที่ประชุม -ขอรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพ่ิมเติม 
 
ระเบียบวาระท่ี 3. กระทู้ถาม (ถ้ามี) 
ประธานสภาฯ  -มีท่านใดจะเสนอในวาระนี้หรือไม่ 
ที่ประชุม   -ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 4. เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 
  -ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 5. เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
ประธานสภาฯ -ส าหรับในวาระนี้ มีเรื่องที่เทศบาลต าบลก้อ ขอน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลก้อ 

รับทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยขอให้นายกเทศมนตรีต าบลก้อ น าเสนอหลักการ
และเหตุผลเสนอต่อที่ประชุมสภาพิจารณามีดังนี้ 

1.เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลต าบลก้อ ประจ าปี 
พ.ศ.2564 เสนอขอรับความเห็นจากสภาเทศบาลต าบลก้อ 

2.ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลก้อ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัด
น้ าเสียในอาคาร พ.ศ. ... 

3.ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบในการท าข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดล าพูน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล) เพื่อขับเคลื่อนการรวมกลุ่มในการจัดการมูลฝอย
ชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่อ าเภอลี้ฯ 

4.ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบ การขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
เพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์เกษตร 

5.การพิจารณาการก าหนดสมัยการประชุมสภาเทศบาลต าบลก้อ ประจ าปี พ.ศ.2565 และสมัยแรก
ของปีถัดไป (ปี พ.ศ.2566) 
 

เรื่องท่ี 1.เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลต าบลก้อ 
ประจ าปี พ.ศ.2564 เสนอขอรับความเห็นจากสภาเทศบาลต าบลก้อ 
นายอุดม  เชียงยศ นายกเทศมนตรีต าบลก้อ  -เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลก้อ และสมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลก้อ ทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 12 (3) รายงานผล
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และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น 

และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลก้อ ได้
ด าเนินการประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลก้อ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 20 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564 เรียบร้อยแล้ว และเทศบาล
ต าบลก้อ ได้ส่งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ มาเพ่ือเสนอรายงาน
ต่อสภาเทศบาลต าบลก้อ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2561  ต่อไป รายละเอียด
ตามท่ีได้น าส่งให้กับสมาชิกสภาทุกท่านแล้วนั้น เพ่ือเป็นการน าเสนอรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลต าบลก้อ ประจ าปี พ.ศ.2564 ขอมอบหมายให้
นางลภัสรดา  ดงค าฟู ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นผู้น าเสนอต่อที่ประชุม
ให้ได้รับทราบและขอความเห็นจากสภาเทศบาลต าบลก้อตามระเบียบฯต่อไป 

นางลภัสรดา ดงค าฟู -เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ ต่อไปขอน าเสนอรายละเอียด
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลก้อ ประจ าปี พ.ศ.2564 มีดังนี้ 

1.สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
๑.ผลการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลต าบลก้อ 

๑.๑.กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นไปด้วยความถูกต้อง  สรุปได้ดังนี้ 
  (๑)ตัวบ่งชี้ที่   ๑  :ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ได้  ๕  คะแนนเต็ม  โดยมีการ
ด าเนินการครบทุกขั้นตอน  

(๒)แบบที่  ๑  :การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมี
การด าเนินการครบทุกข้ันตอน  

๑.๒.ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปได้ดังนี้  
(๑)ตัวบ่งชี้ที่  ๒  :คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ ได้  ๕  คะแนนเต็ม (๒)  แบบประเมินคุณภาพ

แผนพัฒนา :  แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้  ๑๐๐  คะแนนเต็ม   
 ๑.๓.ผลการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ 

(๑)แบบที่   ๒  :แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยสรุปได้ดังนี้               

  โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน  163  โครงการ 
     สามารถด าเนินการได้     จ านวน   105  โครงการ    
     คิดเป็นร้อยละ 64.41  ของแผนยุทธศาสตร์             
๒.ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)  

๒.๑.กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นไปด้วยความถูกต้อง  สรุปได้ดังนี้ 
  (๑)ตัวบ่งชี้ที่  ๓  :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  ได้  ๕  คะแนนเต็ม  โดยมีการ
ด าเนินการครบทุกขั้นตอน  

๒.๒.ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปได้ดังนี้  
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(๑)แบบประเมินคุณภาพแผน  :  แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการ
ส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ ได้  100  คะแนน  

 (๒)ตัวบ่งชี้ที่  ๔  :  คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น  ได้  5  คะแนน  
 ๒.๓.ผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561-2565 

(๑)แบบที่  ๓/๑  :   แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยสรุปได้ดังนี้               

  โครงการที่บรรจุในแผน    จ านวน   163  โครงการ 
  โครงการที่บรรจุเทศบัญญัติ  จ านวน   108  โครงการ 

     คิดเป็นร้อยละ  66.25  ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ.2561-2565) 
  (๒)ตัวบ่งชี้ที่  ๕  :  การด าเนินโครงการ  

  โครงการที่บรรจุในแผน     จ านวน   163  โครงการ 
     สามารถด าเนินการได้       จ านวน   105  โครงการ    
     คิดเป็นร้อยละ  64.41 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๓.ผลการติดตามและประเมินผลกระทบหรือความเสียหายท่ีเกิดขึ้น 
 ๓.๑.ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 
     ๓.๑.1.ตัวบ่งชี้ที่  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ  ได้  ๕  
คะแนนเต็ม  เนื่องจากไม่มีผลกระทบในการด าเนินโครงการ   
 
4.ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
 4.๑.ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
 เทศบาลมีโอกาสในการพัฒนา  คือ  มีองค์กรภาครัฐ    อยู่ใกล้พ้ืนที่  ประชาชนสามารถติดต่อได้
สะดวก  มีเส้นทางคมนาคมสะดวก  มีระบบบริการพ้ืนฐานจากหน่วยงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจ   ได้รับการ
สนับสนุนจากรัฐบาล  แต่ยังมีอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก  คืออยู่ไกลจากจังหวัด  บริการทางภาครัฐ
หลายอย่างยังเข้าไม่ถึง  ท าให้ไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อกับจังหวัด  การพัฒนาบริเวณคาบเกี่ยวยังไม่
สามารถด าเนินการได้  การจราจรของถนบางสายมีรถเป็นจ านวนมากท าให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 

4.๒.ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
 เทศบาลมีจุดแข็งในการพัฒนา คือ ประชาชน  ผู้น าชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือ ชุมชน
เข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานครบถ้วน  ยึดยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น มีสิ่งแวดล้อมที่ดี  อากาศบริสุทธิ์  ไม่มีมลพิษ แต่ก็มีจุดอ่อน  คือ คนในวัยท างาน   คนหนุ่ม
สาวอพยพไปหางานท าในตัวจังหวัด และส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวท า
ให้ขาดรายไดเ้สริมนอกภาคการเกษตร  เป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลตัวจังหวัด สิ่งของราคาแพง  ขาดแหล่งเก็บกัก
น้ าเพื่อการอุปโภค  บริโภคและเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอ  ไม่มีโรงงานโรงงานหรือบริษัทใหญ่ๆ เพ่ือจ้างคนใน
ท้องถิ่น 
 
ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 1.จ านวนงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  เนื่องจากบางโครงการต้อง
ใช้งบประมาณจ านวนมากในการด าเนินโครงการ 
 2.ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการด าเนินงานบางด้าน เช่น ด้านประปา  ด้านระบบเสียง
ตามสาย ด้านช่างเทคนิค เป็นต้น 
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 3.ขาดความร่วมมือจากภาคประชาชนเท่าที่ควร เช่น ประชาชนยังไม่เข้าใจถึงแนวทางการด าเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และไม่มีความรู้เกี่ยวกับงาน/กิจกรรมทีเ่ทศบาลต าบลก้อจะด าเนินการ 
 4.ขาดบุคลากรทางด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เนื่องจากภารกิจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีเพ่ิมมากข้ึน 
 5.ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ท าให้การด าเนินการบางโครงการเป็นไปด้วย
ความล่าช้า การแก้ไขปัญหาด้านสาธารณภัยในหมู่บ้านประชาชนไม่ให้ความสนใจที่จะร่วมกันแก้ไข ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบและแก้ไขให้แต่ฝ่ายเดียว 
 6.ประชาชนและหน่วยงานในพื้นท่ียังไม่เข้าใจระบบข้ันตอนการท างาน ของ  องค์กร ท าให้การท างาน
ร่วมกันไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
 7.การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นตามปัญหาและความต้องการของประชาชนครบทุกด้าน แต่ไม่สามารถ
น าไปสู่การปฏิบัติได้ครบถ้วน มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณและอ านาจหน้าที่ เช่น กฎ ระเบียบและสถานที่ 
 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 12 (3) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของเทศบาลต าบลก้อ จัดประชุมและรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น และผู้บริหารติดประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบ 
 1.โครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาลต าบลก้อ ให้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการต่อไป 
 2.พัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากร เช่น ฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ใน
การปฏิบัติงานของเทศบาลต าบล พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงาน 
 3.ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลอย่างต่อเนื่อง  
 4.จัดให้มีการประชุมชี้แจง หรือท าการซักซ้อมท าความเข้าใจของกระบวนการท างานร่วมกัน ระหว่าง
หน่วยงานและผู้น าชุมชน 
 5.ส่งเสริมการท างานของเครือข่ายในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการด าเนินงานในแต่ละ
ด้าน สร้างการมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ การป้องกันการทุจริต 
 6.ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบสารสนเทศ (e-Plan) ให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนเพ่ือให้ง่ายต่อการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งต่อไป 
 7.การเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินประชาชนได้รับความเดือดร้อน ให้น าแผนงานโครงการที่มาจากปัญหา
และความต้องการของประชาชนมาพิจารณาและน าไปปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน 
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 

1.สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
ผลการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
๑.๑.กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นไปด้วยความถูกต้อง  สรุปได้ดังนี้ 

  (๑)ตัวบ่งชี้ที่   ๑  :ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ได้   ๕  คะแนนเต็ม  โดยมีการ
ด าเนินการครบทุกขั้นตอน  
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(๒)แบบที่  ๑  :การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมี
การด าเนินการครบทุกข้ันตอน  

๑.๒.ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปได้ดังนี้  
(๑)ตัวบ่งชี้ที่  ๒  :คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ ได้  ๕  คะแนนเต็ม (๒)  แบบประเมินคุณภาพ

แผนพัฒนา :  แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้  ๑๐๐  คะแนนเต็ม   
 ๑.๓.ผลการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ 

(๑)แบบที่   ๒  :แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยสรุปได้ดังนี้               

  โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน   163  โครงการ 
     สามารถด าเนินการได้     จ านวน   105  โครงการ    
     คิดเป็นร้อยละ 64.41  ของแผนยุทธศาสตร์             
๒.ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5 

๒.๑.กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปด้วยความถูกต้อง  สรุปได้ดังนี้ 
  (๑)ตัวบ่งชี้ที่  ๓  :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ได้  ๕  คะแนนเต็ม  โดยมีการ
ด าเนินการครบทุกขั้นตอน  

๒.๒.ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปได้ดังนี้  
(๑)แบบประเมินคุณภาพแผน  :  แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการ

ส าหรับแผนพัฒนาสี่ปี เพื่อสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ ได้  100  คะแนน  
 (๒)ตัวบ่งชี้ที่  ๔  :  คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น  ได้  5  คะแนน  

 ๒.๓.ผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(๑)แบบที่  ๓/๑  :   แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยสรุปได้ดังนี้               
  โครงการที่บรรจุในแผน    จ านวน   163  โครงการ 
  โครงการที่บรรจุเทศบัญญัติ  จ านวน   108  โครงการ 

     คิดเป็นร้อยละ  66.25  ของแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  (๒)ตัวบ่งชี้ที่  ๕  :  การด าเนินโครงการ  

  โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  จ านวน   163  โครงการ 
     สามารถด าเนินการได้       จ านวน  105  โครงการ    
     คิดเป็นร้อยละ  64.41  ของแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๓.ผลการติดตามและประเมินผลกระทบหรือความเสียหายท่ีเกิดขึ้น 
 ๓.๑.ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 
     ๓.๑.1.ตัวบ่งชี้ที่  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ  ได้  ๕  
คะแนนเต็ม  เนื่องจากไม่มีผลกระทบในการด าเนินโครงการ   
 
4.ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
 4.๑.ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
 เทศบาลมีโอกาสในการพัฒนา  คือ  มีองค์กรภาครัฐ    อยู่ใกล้พ้ืนที่  ประชาชนสามารถติดต่อได้
สะดวก  มีเส้นทางคมนาคมสะดวก  มีระบบบริการพ้ืนฐานจากหน่วยงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจ   ได้รับการ
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สนับสนุนจากรัฐบาล  แต่ยังมีอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก  คืออยู่ไกลจากจังหวัด  บริการทางภาครัฐ
หลายอย่างยังเข้าไม่ถึง  ท าให้ไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อกับจังหวัด  การพัฒนาบริเวณคาบเกี่ยวยังไม่
สามารถด าเนินการได้  การจราจรของถนบางสายมีรถเป็นจ านวนมากท าให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 

4.๒.ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
 เทศบาลมีจุดแข็งในการพัฒนา คือ ประชาชน  ผู้น าชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือ ชุมชน
เข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานครบถ้วน  ยึดยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น มีสิ่งแวดล้อมที่ดี  อากาศบริสุทธิ์  ไม่มีมลพิษ แต่ก็มีจุดอ่อน  คือ คนในวัยท างาน   คนหนุ่ม
สาวอพยพไปหางานท าในตัวจังหวัด และส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวท า
ให้ขาดรายไดเ้สริมนอกภาคการเกษตร  เป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลตัวจังหวัด สิ่งของราคาแพง  ขาดแหล่งเก็บกัก
น้ าเพื่อการอุปโภค  บริโภคและเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอ  ไม่มีโรงงานโรงงานหรือบริษัทใหญ่ๆ เพ่ือจ้างคนใน
ท้องถิ่น 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลก้อ  ได้ก าหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล  
เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้ง
ข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่
ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับ
แผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึก
ข้อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่น  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลก้อ  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564  คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ  โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบ  ๑ – ๓/๑ 
(แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น)  และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา
โดยมีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 
 
 
    
แบบท่ี  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง  :  แบบท่ี  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์แล้ว 
 
 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
๑  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
๑.๑  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล   
๑.๒  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาล 

  

๑.๓  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
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๑.๔  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล   
๑.๕  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล   
๑.๖  มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดท า
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  

๒  การจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 
๒.๑  มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของเทศบาลมาจัดท าฐานข้อมูล   
๒.๒  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
๒.๓  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาล (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาเทศบาล 

  

๒.๔  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

๒.๕  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

๒.๖  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
๒.๗  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาเทศบาล   
๒.๘  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๒.๙  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๒ มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
๒.๑๓ มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์               
การพัฒนา 
ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 
ส่วนที่ 1.ข้อมูลทั่วไป 
 1.1.ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 
 1.2.รายงานผลการด าเนินงานระยะ  1 ปี (เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน พ.ศ.๒๕๖4) 
ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 
 

ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น ปี 
2564 

บรรจุในเทศ
บัญญัติ

ปีงบประมาณ 
2564 

น าไปปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ด าเนินการตาม

แผนฯ  
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านผังเมือง โครงสร้าง 27 6 21 77.77 
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พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เกษตรสี
เขียว 

19 3 5 26.31 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพ
ชีวิต ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 

29 49 26 89.65 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

16 6 11 68.75 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
วัฒนธรรมชุมชนและการท่องเที่ยว 

29 15 15 51.72 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข
และการเสริมสร้างสุขภาพประชาชนบนภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

15 2 10 66.66 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและ
เทคโนโลยี 

28 27 17 60.71 

รวม 163 108 105 64.41 
 
ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 1.จ านวนงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  เนื่องจากบางโครงการต้อง
ใช้งบประมาณจ านวนมากในการด าเนินโครงการ 
 2.ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการด าเนินงานบางด้าน เช่น ด้านประปา  ด้านระบบเสียง
ตามสาย ด้านช่างเทคนิค เป็นต้น 
 3.ขาดความร่วมมือจากภาคประชาชนเท่าที่ควร เช่น ประชาชนยังไม่เข้าใจถึงแนวทางการด าเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และไม่มีความรู้เกี่ยวกับงาน/กิจกรรมทีเ่ทศบาลต าบลก้อจะด าเนินการ 
 4.ขาดบุคลากรทางด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เนื่องจากภารกิจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีเพ่ิมมากข้ึน 
 5.ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ท าให้การด าเนินการบางโครงการเป็นไปด้วย
ความล่าช้า การแก้ไขปัญหาด้านสาธารณภัยในหมู่บ้านประชาชนไม่ให้ความสนใจที่จะร่วมกันแก้ไข ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบและแก้ไขให้แต่ฝ่ายเดียว 
 6.ประชาชนและหน่วยงานในพื้นท่ียังไม่เข้าใจระบบข้ันตอนการท างาน ของ  องค์กร ท าให้การท างาน
ร่วมกันไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
 7.การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นตามปัญหาและความต้องการของประชาชนครบทุกด้าน แต่ไม่สามารถ
น าไปสู่การปฏิบัติได้ครบถ้วน มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณและอ านาจหน้าที่ เช่น กฎ ระเบียบและสถานที่ 
2.ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 1.ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 12 (3) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของเทศบาลต าบลก้อ จัดประชุมและรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา
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ท้องถิ่น และผู้บริหารติดประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบ 

1.การด าเนินโครงการของเทศบาลจะบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดเอาไว้ในแผนพัฒนา  ในปีงบประมาณ
ถัดไป หากได้น าแผนพัฒนาบรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แล้ว 
หรือว่ามีแผนงานการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ให้การสนับสนุน เห็นควรให้ผู้บริหาร
เร่งรัดการด าเนินโครงการ  เพ่ือให้สามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาได้  และ
ท าให้ประชาชนพึงพอใจในการด าเนินงาน  และด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการ
สูงสุดของประชาชน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลก้อ ได้มี
ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

2.การท าแผนงานโครงการที่จะประสานแผนพัฒนา การขอรับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน 
จะต้องพร้อมด้านข้อมูล ด้านเอกสารประกอบ เช่น ปร.4/ปร.5 ท าให้ทันตามก าหนดการจัดส่งโครงการของ
กรมหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากด าเนินการจัดส่งแผนงานโครงการไม่ทันอาจท าให้โครงการนั้นตกไป  

3.ในปีต่อไปขอให้เทศบาลต าบลก้อจัดสรรงบประมาณการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่มีผลการเรียนดี 
เรียนเก่ง เพ่ือเป็นการสนับสนุนการศึกษาและแบ่งเบาภาระให้กับครอบครัวของเด็กนักเรียน 

4.หากมีการวางแผนว่าการพัฒนาจะหยุดด าเนินการเมื่อใด และวางแผนว่าหากไม่ประสบผลส าเร็จจะ
ท าอย่างไรให้ยั่งยืน ท าให้ไม่กระทบต่อการด าเนินชีวิตของประชาชน 
 

2.ข้อสังเกต 
 1.จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด -19) ท าให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามที่ประมาณการรายรับไว้ ท าให้บางกิจกรรมโครงการไม่สามารถ
ด าเนินการได ้
 2.ต าบลก้อไม่มีเครื่องจักรกล เครื่องมือเครื่องใช้ส าหรับงานพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

 
3.ข้อเสนอแนะ 

 1.ควรประสานงานภาคีเครือข่าย หน่วยงาน ทุกส่วน ร่วมจัดท าแผน/ประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 2.ควรจัดให้มีการประชุมประชาคมกับประชาชนโดยตรงร่วมกับหน่วยงานอื่นร่วมกับประชาชน 
 3.แผนชุมชนควรมีการจัดท าที่มีการบูรณาการร่วมกันหรือพร้อมๆกัน หากท าก่อนของท้องถิ่นก็ต้อง
ประสานให้ชุมชนน าแผนหมู่บ้าน/ชุมชน มาบูรณาการร่วมกันเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 4.มีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนงานแต่ไม่มีงบประมาณควรน าแผนงานประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สนับสนุนเพื่อให้ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ 
 5.การจัดเก็บข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องให้มากที่สุด เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาให้
ครอบคลุมทุกด้าน 
 

4.ผลจากการพัฒนา 
 1.การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปด าเนินการแล้ว สามารถน าไปต่อยอดและด าเนินการต่อไปได้อย่าง
ยั่งยืน 
 2.การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละด้านท าให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดียิ่งขึ้น ปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนได้รับการแก้ไข การป้องกันมิให้เกิดปัญหาที่คาดว่าจะเกิดข้ึนในชุมชนลดลงและหมดไป 
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 5.ผลสรุปภาพรวม 
 1.แผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละยุทศาสตร์ที่บรรจุไว้สามารถด าเนินการได้ต่อไป และบรรลุตามเป้าหมาย
โครงการประชาชนได้รับประโยชน์ 
 2.แผนงานในแต่ละด้านเป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาที่ครอบคลุมสามารถด าเนินการได้เมื่อมี
ความพร้อมในด้านงบประมาณ สถานการณ์ที่เหมาะสม เร่งด่วนและไม่เร่งด่วน ประชาชนพึงพอใจในการต่อ
การจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประธานสภาฯ -ตามท่ีทางผู้บริหารเทศบาลและเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลก้อ ได้น าเสนอรายละเอียดรายงาน

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจ าปี พ.ศ.2564 
และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อได้รับทราบครบถ้วนแล้วนั้น ต่อไปเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 12 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าว ต่อไปขอให้ที่ประชุมสภาได้ให้ความเห็นต่อรายงานการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เชิญเสนอความเห็นได้ 

นางสาวนัฐมน ทาเล่ สท.เขต 2 – เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลก้ออยากทราบว่าที่มาที่ไปในการสรุปเรื่อง
ปัญหา  และข้อเสนอแนะการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ใครเป็นคนสรุปแผนทั้งหมดเจ้าหน้าที่เป็นคนสรุปเองหรือคณะกรรมการแผนเป็นคนสรุป 

ประธานสภาฯ – เรื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประธานสภาได้รับการแต่งตังให้ เป็น
ประธานคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับคณะกรรมการการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและเพ่ิมเติมข้อเสนอแนะ
เกีย่วกับแผนพัฒนาท้องถิ่น สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามเรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 

ประธานสภาฯ -เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ ท่านใดเสนอความเห็นต่อรายงานการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว ต่อไปขอให้ที่ประชุมลงมติว่าทราบและเห็นชอบกับความเห็น
ต่อรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ประจ าปี 
พ.ศ.2564 

มติที่ประชุม -รับทราบและเห็นชอบกับรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) ประจ าปี พ.ศ.2564 

 
2.ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลก้อ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน

บ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. ... 
ประธานสภาฯ -ต่อไปเป็นการพิจารณาตามญัตติเรื่อง ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลก้อ 

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. ... เชิญนายกเทศมนตรีต าบลก้อ เป็น
ผู้น าเสนอหลักการและเหตุผลต่อสภาได้รับทราบและพิจารณา 

นายอุดม  เชียงยศ -ข้าพเจ้า นายอุดม  เชียงยศ  นายกเทศมนตรีต าบลก้อ ขอเรียนเสนอญัตติขอรับ
ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลก้อ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียใน
อาคาร พ.ศ. ... โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้  
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หลักการ ให้มีเทศบัญญัติเทศบาลต าบลก้อ ว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร เพ่ือใช้
บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ าทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ า และยังไม่มีกฎหมายใดก าหนด มาตรการ
เกี่ยวกับการก าจัดน้ ามันและไขมันส าหรับอาคารประเภทนั้นที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลต าบลก้อ  

เหตุผล เพ่ือให้การด าเนินการเกี่ยวกับการติดตั้งบ่อดักไขมัน เพ่ือบ าบัดน้ าเสียในอาคารมีความ 
เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน เป็นการปกป้องรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม และเป็นการช่วยลดปริมาณน้ า
เสีย ตลอดจนเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ าให้ดีขึ้น จึงเป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติเรื่อง การติดตั้งบ่อดัก
ไขมัน และบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. ..... รวมทั้งสร้างความตระหนัก และความรู้แก่ประชาชนในการติดตั้ง
บ่อ ดักไขมัน เพ่ือบ าบัดน้ าเสีย ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 
1998 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2562   

ดังนั้น ข้าพเจ้า นายอุดม  เชียงยศ นายกเทศมนตรีต าบลก้อ จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล เพ่ือ
โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลก้อ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียใน
อาคาร พ.ศ. ... ตามรายละเอียดดังนี้ 

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลก้อ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน
บ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. ... 

หลักการ ให้มีเทศบัญญัติเทศบาลต าบลก้อ ว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร เพ่ือใช้
บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ าทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ า และยังไม่มีกฎหมายใดก าหนด  มาตรการ
เกี่ยวกับการก าจัดน้ ามันและไขมันส าหรับอาคารประเภทนั้นที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลต าบลก้อ 

เหตุผล โดยให้การด าเนินการเกี่ยวกับการติดตั้งบ่อดักไขมัน เพ่ือบ าบัดน้ าเสียในอาคารมีความ 
เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน เป็นการปกป้องรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม และเป็นการช่วยลดปริมาณน้ า
เสีย ตลอดจนเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ าให้ดีขึ้น จึงเป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติเรื่อง การติดตั้งบ่อดัก
ไขมัน และบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. ..... รวมทั้งสร้างความตระหนัก และความรู้แก่ประชาชนในการติดตั้ง
บ่อ ดักไขมัน เพ่ือบ าบัดน้ าเสีย ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 
1998 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 จึงให้ตราเทศบัญญัตินี ้

เทศบัญญัติเทศบาลต าบลก้อ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. ..... 
โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบลก้อ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียใน

อาคาร อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 50(3) มาตรา 60 และมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติ เทศบาล 
พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2560 ประกอบกับ มาตรา 18 มาตรา 20 (3) และ
มาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 
เทศบาลต าบลก้อ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลก้อ และผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน จึงตราเทศ
บัญญัติเทศบาลต าบลก้อ ไว้ดังต่อไปนี้  

ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลก้อ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน บ าบัดน้ าเสีย
ในอาคาร พ.ศ. ..... ”  

ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลก้อ เมื่อได้ประกาศไว้ โดยเปิดเผย  ณ ส านักงาน
เทศบาลต าบลก้อแล้วเจ็ดวัน  

ข้อ 3 บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบัญญัติ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และค าสั่งอ่ืนใดของเทศบาลต าบลก้อ ใน
ส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในเทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน  

ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้  
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร ส านักงานหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน ซึ่ง

บุคคล อาจเข้าไปอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้  
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“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจ าพวกน้ ามัน และไขมันออกจากน้ าหรือน้ าเสีย ซึ่งผ่านการ
ใช้แล้ว  

“การระบายน้ า” หมายความว่า การผันน้ า การปล่อยน้ า การเทน้ า การสาดน้ า หรือการกระท าอ่ืนใด
ที่เป็นการถ่ายเทน้ า 

“แหล่งระบายน้ า” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ า ล ากระโดง ล าราง คู คลอง แม่น้ า  ทะเล 
และแหล่งน้ าสาธารณะ แหล่งน้ าธรรมชาติ และแหล่งน้ าที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหล
ไปสู่แหล่งน้ าสาธารณะหรือแหล่งน้ าธรรมชาติได้  

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลก้อ 
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดเทศบาลต าบลก้อ หรือพนักงานเทศบาลที่เจ้าพนักงานงาน

ท้องถิ่นแต่งตั้ง 
ข้อ 5 เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ าทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ า  และยัง

ไม่มีกฎหมายใดก าหนดมาตรการเก่ียวกับการก าจัดน้ ามันและไขมันส าหรับอาคารประเภทนั้น  
ข้อ 6 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ 5 ติดตั้งบ่อดักไขมันและน้ าเสียตามมาตรฐาน ที่เจ้า

พนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด  
ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ ด าเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันส าหรับ  อาคาร

นั้น ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่  ในวันที่เทศ
บัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ด าเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันและน้ าเสีย ตามเทศบัญญัตินี้เช่นเดียวกัน  

ข้อ 7 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (1)เข้าตรวจอาคารและบริเวณท่ีตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก 

(2)สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ าทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ า 
ด าเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน 

ข้อ 8 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ 6 ท าการดูแลรักษา เก็บ ขน น้ ามันหรือไขมันในบ่อ
ดักไขมัน ไปก าจัด และซ่อมแซมบ ารุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ 

ข้อ 9 ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการ
ตามข้อ 7 (1) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 
 ข้อ 10 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ 7 (2)ต้อง
ระวางโทษไม่เกินห้าร้อยบาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจก าหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อยบาท
นับแต่วันถัดจากวันครบก าหนดระยะเวลาที่ เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนดให้ด าเนินการ
ติดตั้งบ่อดักไขมันนั้นเป็นต้นไป จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 
 ข้อ 11 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามเทศ
บัญญัตินี้ 
 ข้อ 12 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจในการพิจารณายกเว้นการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ ตามความ
จ าเป็นโดยพิจารณาถึงสภาพ ลักษณะหรือการใช้ประโยชน์ของอาคารหรือสภาพพ้ืนที่ เช่น พ้ืนที่บนภูเขา พ้ืนที่
เกษตรกรรมหรือพ้ืนที่ในชนบท เป็นต้น 
 ข้อ 13 ให้นายกเทศมนตรีรักษาการตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจออกประกาศหรื อค าสั่งเพ่ือ
ปฏิบัติการเป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
 
ประธานสภาฯ -ตามท่ีนายกเทศมนตรีต าบลก้อ ได้น าเสนอหลักการและเหตุผลร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบล

ก้อ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน และบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. ..... มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบล
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ก้อ ท่านใดมีข้อที่จะซักถามหรือเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องการร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลก้อ 
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน และบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. ..... เชิญเสนอได้ 

นายโสภณ มาติ สท.เขต 2 -เรียนประธานสภาที่เคารพขอชี้แจงการท าหน้าที่ในสภาในสภาก้อท าหน้าที่ให้สม
บทบาทที่มีหน้าที่ถ่วงดุลตรวจสอบผู้บริหารไม่ใช่จะเป็นฝ่ายค้านตลอดในสภาท าหน้าที่อีกอย่าง
หนึ่งนอกสภาท าหน้าที่อีกแบบหนึ่ง 

ประธานสภาฯ -ขอให้ท่านสมาชิกอภิปรายอยู่ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับญัตติด้วย เรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับญัตติ
ขอให้น าไปอภิปรายในวาระอ่ืนๆ 

นายโสภณ มาติ สท.เขต 2 -เรียนประธานสภาที่เคารพอยากทราบภายภาคหน้าจะมีผลกระทบกับชาวบ้าน
หรือเปล่าแล้วต้องเสียค่าใช้จ่ายไหมขอให้เจ้าหน้าที่อธิบาย 

นางนภัสรดา ดงค าฟู -เรียนประธานสภาที่เคารพการติดตั้งบ่อดักไขมัน และบ าบัดน้ าเสียในอาคารเอาเข้า
ไปในเทศบัญญัติเพ่ืออนาคตมีตลาดจะได้มีการจัดการน้ าเสียอย่างเป็นระบบ 

นายธนัช มูลใจ รองประธานสภา  -เรียนประธานสภาถ้าเห็นชอบให้เป็นเทศบัญญัติจะมีผลกระทบกับ
ชาวบ้านเพราะจะได้ท าทุกบ้านหรือเปล่า 

นางนภัสรดา ดงค าฟู -เรียนประธานสภาที่เคารพการดันการติดตั้งบ่อ ดักไขมันการจัดการน้ าเสียให้เข้าไป
ในเทศบัญญัติเพ่ือเราจะได้มีการจัดการน้ าเสียที่ดีและชุมชนจะไม่ได้เดือดร้อนเรื่องปัญหาเรื่องน้ า
เน่าเสียเรื่องไขมันในน้ าเสียต่างๆและเป็นการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม 

ประธานสภาฯ -สมาชิกท่านใดอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีอภิปรายเพ่ิมเติมขอให้สมาชิกลงมติ
เห็นชอบร่างร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลก้อ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน และบ าบัดน้ าเสียในอาคารขอเชิญลง
มต ิ
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.นางปรีชา  รินท้าว   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
  11.นายโสภณ  มาติ   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
  12.นางสาวณัฐมน  ทาเล่   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
มติที่ประชุม -ไม่เห็นชอบ  จ านวน - เสียง  
มติที่ประชุม -งดออกเสียง   จ านวน - เสียง  
 

3.ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบในการท าข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดล าพูน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล) เพื่อขับเคลื่อนการรวมกลุ่มในการ
จัดการมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อ าเภอลี้ฯ 



~ 15 ~ 
 

ประธานสภาฯ -ต่อไปเป็นการพิจารณาญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบในการท าข้อตกลงความร่วมมือ 
(MOU) ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล) 
เพ่ือขับเคลื่อนการรวมกลุ่มในการจัดการมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นในพ้ืนที่
อ าเภอลี้ฯ ขอให้นายกเทศมนตรีต าบลก้อ น าเสนอหลักการและเหตุผลในการท าข้อตกลงความ
ร่วมมือ (MOU) ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(เทศบาล) เพ่ือขับเคลื่อนการรวมกลุ่มในการจัดการมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นทีอ่ าเภอลี้ 

นายอุดม  เชียงยศ -เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ ญัตติ การขอรับความเห็นชอบ
ในการท าข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล)เพ่ือขับเคลื่อนการรวมกลุ่ม ในการจัดการมูลฝอยชุมชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในพ้ืนที่ (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่
จังหวัดล าพูน ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่อ าเภอลี้ และในพ้ืนที่จังหวัดล าพูน 
เห็นชอบในการท าข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน และ
ข้าพเจ้า นายอุดม เชียงยศ นายกเทศมนตรีต าบลก้อ ขอเรียนเสนอญัตติขอรับความองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล) เพ่ือขับเคลื่อนการรวมกลุ่ม ในการจัดการมูลฝอยชุมชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในพ้ืนที่ (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่
จังหวัดล าพูน ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่อ าเภอลี้ และในพ้ืนที่จังหวัดล าพูน โดย
มีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ ตามท่ี จังหวัดล าพูน ได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน เป็นเจ้าภาพ
การรวมกลุ่มพ้ืนที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่
จังหวัดล าพูน เมื่อวันที่๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการ
รวมกลุ่ม (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดล าพูน . ยุบรวมกลุ่ม 
(Clusters) จาก ๒ กลุ่ม ให้เหลือ ๑ กลุ่ม โดยมอบหมายองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ซึ่ง
นโยบายผู้บริหารชุดใหม่ที่มีความพร้อมรับเป็นเจ้าภาพแทนเทศบาลต าบลมะเขือแจ้ เจ้าภาพโซน
เหนือ และ เทศบาลต าบลวังดิน เจ้าภาพโซนใต้ ซึ่งปัจจุบัน นโยบายของผู้บริหารเทศบาลชุดใหม่
ของทั้งสองเทศบาล แจ้งว่าไม่มีความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพ ในการนี้ ผลเห็นว่าปัญหาเรื่อง
ขยะมูลฝอยเป็นปัญหาที่ส าคัญในระดับจังหวัด ที่ทุกท้องถิ่นจะต้องร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมแรง ใน
การเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

จากข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดล าพูนในปี 
๒๕๖๔ พบว่า ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่มีปริมาณถึง หนึ่งแสนตันเศษ โดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถเก็บขนได้ จ านวน ห้าหมื่นต้นเศษ คิดเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ขยะมูลฝอย จ านวนเงิน เจ็ดสิบสี่ล้านบาทเศษ ซึ่งถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่สูญเสียไปค่อนข้างสูง 
ดังนั้น จึงมีแนวทางที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย โดยจะด าเนินการจัดกาพ้ืนที่ที่เหมาะสม และน าเทคโนโลยี นวัตกรรมที่ทันสมัย มา
ใช้ในการจัดการขยะมูลฝอยตามหลักวิซาการ เกิดความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงได้
จัดการประชุมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อชี้แจงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจัดท าบันทึกข้อตกลงความ
ร่มมือในการจัดกรรขยะมูลฝอยร่วมกัน โดยในครั้งนี้ได้เชิญเทศบาล ทั้ง ๔o แห่ง เพ่ือด าเนินการ
ขับเคลื่อนดังกล่าว วัตถุประสงค์ ดังนี้ 
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บัดนี้  ทางส านักงานเทศบาลต าบลก้อ ได้ด าเนินการท าบันทึกข้อตกลงความ ร่วมมือ 
(MOU)ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล) 
เพ่ือขับเคลื่อนการรวมกลุ่ม ในการจัดการมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใน
พ้ืนที่ (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดล าพูน 

เหตุผล ในเป็นการแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตเทศบาล
ต าบลก้อ จึงต้องท าบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน และ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เทศบาล) เพ่ือขับเคลื่อนการรวมกลุ่ม ในการจัดการมูลฝอยชุมชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในพ้ืนที่(Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่
จังหวัดล าพูน โดยน าเรื่องการจัดท าบันทึกข้อตกลง (MOU)ความร่วมมือฯ ต้องผ่านความ
เห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ดังนั้น ข้าพเจ้า นายอุดม เชียงยศ นายกเทศมนตรีต าบลก้อ จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล 
เพ่ือโปรดพิจารณาการท าข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ล าพูนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล) เพ่ือขับเคลื่อนการรวมกลุ่ม ในการจัดการมูล
ฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในพ้ืนที่ (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดล าพูน ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่อ าเภอลี้  รายละเอียด
การด าเนินการตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ที่ ลพ 0023.3/ว1334 ลงวันที่ 
25 มกราคม 2565 เรื่อง ขอจัดส่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าพูน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล) 

ประธานสภาฯ -ตามท่ีนายกเทศมนตรีต าบลก้อ ได้น าเสนอหลักการและเหตุผล เกี่ยวกับการขอรับความเห็น
ชอบในการท าข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล) เพ่ือขับเคลื่อนการรวมกลุ่มในการจัดการมูลฝอยชุมชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่อ าเภอลี้ฯ มีสมาชิกสภามีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะ
หรือไม่เชิญเสนอได้ 

นายโสภณ มาติ สท.เขต 2 – เรียนประธานสภาที่เคารพตามที่นายกได้เสนอญัตติที่3 การท า MOU กับ อบจ.
ล าพูน เรื่องการจัดการขยะ ขอสอบถามการจัดการขยะจะจัดการแบบไหนขอรายระ เอียดให้
ชัดเจนหน่อย 

ประธานสภาฯ -ตามที่ท่านสมาชิกสภาได้อยากทราบว่ามีการจัดการขยะแบบใดขอให้นายกหรือเจ้าหน้าที่
อธิบายเรื่อง MOU การจัดการขยะว่าจะจัดการขยะแบบใด 
นางสาวอมรรัตน์  พิพิธเสถียรกุล หัวหน้าส านักปลัด รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลต าบลก้อ –เรียน

ประธานสภาและสมาชิกสภา ตามที่ทาง อบจ.ล าพูน เป็นเจ้าภาพท า MOU กับทุก อบต. ทุก
เทศบาล เพ่ือการจัดการขยะการจัดการขยะอันตราย โดยการที่เราต้องขนขยะไปส่งตันละ 900 
บาทเราเป็นพื้นที่ห่างไกลต้องส่งรวบรวมที่วังดิน 

นายอุดม เชียงยศ - เรียนประธานสภาคือที่เราได้ไปท าMOUกับทาง อบจ.ล าพูน คือการจัดการขยะที่ดีใน
จังหวัดทุกเทศบาลทุก อบต.จะต้องป้อนขยะให้โรงงานก าจัดขยะซึ่งทาง อบจ.จะให้บริษัทจัดการ
ขยะตั้งสองแห่งในจังหวัดล าพูนเป็นแนวคิดของ นายกอบจ.เพ่ือการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ 

นางสาวนัฐมน ทาเล่ สท.เขต2 -เรียนประธานสภา ณ.ตอนนี้การจัดการขยะของต าบลก้อเรายังไม่เป็นระบบมี
คนเอาขยะไปทิ้งเองโดยไม่ผ่านเทศบาล เราต้องแก้ปัญหาจุดนี้ก่อน 
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นายอุดม เชียงยศ -เรียนประธานสภาเราต้องแก้ปัญหาให้ทุกบ้านมาใช้บริการการจัดการขยะโดยการ
ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านเข้าใจว่าการจัดการขยะที่เราจะร่วมกับอบจ.เป็นสิ่งที่ดีลดขยะในชุมชน
เรา 

นายธนัช  มูลใจ รองประธานสภาฯ- เรียนประธานสภาการท่ีเราน าขยะไปส่งให้ทางจังหวัดมันจะเป็นการเพ่ิม
ภาระให้เทศบาลหรือเปล่าเพราะเราเป็นพ้ืนที่ห่างไกลอาจจะได้ไม่คุ้มเสียและการจัดส่งขยะต้องมี
การคัดแยกขยะเพ่ิมภาระให้เจ้าหน้าที่ขอความชัดเจนด้วยครับ 

ประธานสภาฯ -เชิญนายกเทศมนตรีตอบข้อซักถามของเพ่ือนสมาชิก 
นายอุดม เชียงยศ - เรียนประธานสภาเรื่องขยะเราต้องคัดแยกก่อนไปส่งอยู่แล้วเรื่องรายละเอียดว่าเราจะได้

ส่งไหนเราจะได้คุ้มเสียหรือไม่อยู่ที่เขาจะจัดตั้งโรงงานที่ไหนระยะทางขนส่งเราไกลแค่ไหนเพราะ
เท่าท่ีไปประชุมมาโรงงานต้องห่างจากชุมชน 2 กิโลเมตรและเป็นพ้ืนที่70-80ไร่ 

นายธนัช  มูลใจ รองประธานสภาฯ -เรียนประธานสภาบริบทพ้ืนที่เรามันห่างไกลถ้าต้องไปส่งขยะมัน
จะได้ไม่คุ้มเสียเราดูแลตัวเองจัดทิ้งขยะเองจะคุ้มกว่า 

นายจิตรกร  อุ่นเรือน –ในการท าข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ไม่ใช่เป็นกฎหมายไม่ได้จัดตั้งอยู่ในเทศบัญญัติ
เราต้องศึกษาดูความเป็นไปได้ถ้ามันได้ไม่คุ้มเสียเราก็จัดการขยะเองไม่ต้องส่งเป็นอ านาจของ 
อปท. ที่จะส่งขายไม่ส่ง 

ประธานสภาฯ – สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามเรื่องการท า MOU การจัดการขยะอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอให้สมาชิก
สภาลงมต ิ
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.นางปรีชา  รินท้าว   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
  11.นายโสภณ  มาติ   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
  12.นางสาวณัฐมน  ทาเล่   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
มติที่ประชุม -ไม่เห็นชอบ  จ านวน - เสียง  
มติที่ประชุม -งดออกเสียง   จ านวน - เสียง  
 
 

4.ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบ การขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์เกษตร 
ประธานสภาฯ -ต่อไป เป็นการพิจารณาญัตติเรื่องขอรับความเห็นชอบ การขอโอนงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือด าเนินการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์เกษตร เชิญนายกเทศมนตรีต าบลก้อ น าเสนอหลักการและเหตุผล ขอรับความเห็นชอบ 
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การขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ เพื่อด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์เกษตร เชิญเสนอต่อที่ประชุมสภาได้รับทราบและพิจารณา 

นายอุดม  เชียงยศ -เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ ข้าพเจ้า นายอุดม  เชียงยศ 
นายกเทศมนตรีต าบลก้อ ขอเรียนเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบในการโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.2565 เพ่ือด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตรคือ ถังบรรจุน้ าขนาด 1 ,000 
ลิตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้  

หลักการ ตามท่ีเทศบาลต าบลก้อ ได้จัดตั้งทีมเจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
ในพ้ืนที่ต าบลก้อ เพื่อเป็นก าลังสนับสนุนให้กับเจ้าหน้าที่ไฟป่าแม่ปิง อุทยานแห่งชาติแม่ปิง และ
อาสาสมัครดับไฟป่าต าบลก้อ ในระยะช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนเมษายนของทุกปี ในพ้ืนที่
ต าบลก้อประสบปัญหาไฟป่าและหมอกควัน อย่างรุนแรงที่ส าคัญมาจากการเผาในที่โล่ง (Open 
Burning) การเกิดไฟป่า การเผาในพ้ืนที่ชุมชน และพ้ืนที่เกษตรกรรม และมลพิษจากการใช้
ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งหมอกควันดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่ ท าให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ เป็นอุปสรรคในการคมนาคม
และขนส่งทั้งทางบกและทางอากาศ รวมทั้งผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ ซึ่ง
ความรุนแรงของปัญหาโดยทั่วไปปรากฏชัดเจนในช่วงหน้าแล้ง ดังนั้นเพ่ือสามารถเตรียมความ
พร้อมเข้าระงับไฟป่าในพ้ืนที่ จะต้องมีวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ด าเนินการเข้าระงับเหตุไฟป่าได้ทันที 

เหตุผล เพ่ือแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันในพ้ืนที่ต าบลก้อ เทศบาลต าบลก้อ จึง
จ าเป็นต้องด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ดังนี้ 

- ถังบรรจุน้ าขนาด 1,000 ลิตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด   
 ดังนั้น ข้าพเจ้า นายอุดม  เชียงยศ นายกเทศมนตรีต าบลก้อ จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล เพ่ือ
โปรดพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 เพ่ือด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร คือ 
ถังบรรจุน้ าขนาด 1,000 ลิตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด 
 รายละเอียดการขอโอนงบประมาณเพื่อด าเนินการ จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ถังบรรจุน้ า
ขนาด 1,000 ลิตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ ส านักปลัด เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

ล าดับที่ 
1 

รายละเอียดแผนงาน/โครงการที่ตั้งไว้เดิม 
แผนงานเคหะและชุมชน 
-เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.
2565 หน้า 142 แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบ
บุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเดือน
ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพ่ือจ่าย
เป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 2 
อัตรา  รวม 12 เดือน และเ งินปรับปรุ ง
เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 2 อัตรา 
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 501,160 บาท 

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ท่ีขอโอนงบประมาณเพ่ือต้ังรายงานใหม่  
- โอนงบประมาณไปตั้งรายการใหม่ แผนงานการเกษตร งาน
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร ชนิดเครื่องพ่นยาพร้อมอุปกรณ์ 
รายละเอียดดังต่อไปนี้ (เอกสารแทบท้ายเพ่ิมเติม) 
-เครื่องยนต์ Honda 5.5 HP รุ่น GX-160 
ขนาด 362 x 304 x 335 มม.  
เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ  
-เครื่องพ่นยา TESLA รุ่น TL-30A  
-สายพ่นยา 5 ชั้น เหลือง 100 M TURBO พร้อมโรม้วนสาย 
-แท่นพ่นยา ขนาด 34 x 88 ซม. 
-ถัง 1,000 ลิตร ขนาด 1 x 1.2 x 1.16 ม.  
ฝาบนขนาด 6 นิ้ว 
เป็นจ านวนเงิน  19,500-. บาท  
(-หนึ่งหม่ืนเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน-) 
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ประธานสภาฯ -ตามที่นายกเทศมนตรีต าบลก้อ ได้น าเสนอหลักการและเหตุผล การขอรับการ โอน
งบประมาณเพ่ือด าเนินการ จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ถังบรรจุน้ าขนาด 1,000 ลิตร พร้อม
ติดตั้งอุปกรณ์ ส านักปลัด เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อ
ซักถามหรือไม่เชิญเสนอได้ 

นายโสภณ มาติ สท.2 – เรียนประธานสภาที่เคารพ ในวาระที่ 4 การโอนงบประมาณเป็ นการโอน
งบประมาณที่บ่อยเกินไปไม่รู้จะมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของเทศบาลขอให้เจ้าหน้าที่ชี้แจง 
เงินที่จะโอนเป็นเงินส่วนไหน ถังน้ า ปั๊มน้ าอุปกรณ์ทางการเกษตรไม่จ าเป็นต้องมีก็ได้เรื่องไฟป่า
เราแค่เป็นส่วนร่วมก็ได้เพราะเรามาเป็นอาสาแค่ปีแรก เราแค่เป็นก าลังเสริม เรามีแค่เครื่องเป่า
ลมแรงดันสูงก็เพียงพอแล้ว เมื่อเราใช้งบไปแล้วผมว่าไม่จ าเป็นต้องโอนงบประมาณใช้เรื่องไฟอีก 

ประธานสภาฯ – ขอนายกเทศมนตรีชี้แจงการโอนงบประมาณเพ่ือซื้อคุรุพันธุ์ถังเก็บน้ าและติดตั้งอุปกรณ์ 
นายอุดม เชียงยศ– เรียนประธานสภาขอชี้แจงเพ่ือนสมาชิกสภาว่าการที่เราต้องโอนงบประมาณมาซื้อถัง 

1,000 ลิตรและติดตั้งอุปกรณ์เพ่ือใช้ดับไฟในพ้ืนที่การเกษตรเพราะพ้ืนที่การเกษตรเป็นพ้ืนที่ที่
รถน้ าเข้าหายากผมเลยไม่ให้เอารถน้ าลงพ้ืนที่การเกษตรเพราะซ่อมทีเป็นแสนรถเราไม่เหมาะลง
พ้ืนที่การเกษตร ทางผู้บริหารยังไม่เอาเงินรางวัลไปสนับสนุนไฟป่าเครื่องเป่าลมที่เราได้รับได้รับ
การสนับสนุนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั้งจัดอบรมและสนับสนุนอุปกรณ์ การที่เรามีถัง 1000 
ลิตร พร้อมอุปกรณ์ถ้ามีเหตุไฟไหม้เราสามารถน าใส่หลังรถกระบะแล้วลงพ้ืนที่ได้เลยเรื่องเงินจะ
โอนมาจากไหนให้หัวหน้าส านักปลัดเป็นคนตอบ 

นางสาวอมรรัตน์  พิพิธเสถียรกุล – เรียนประธานสภาที่เคารพการโอนงบประมาณเป็นเงินที่กันไว้ใช้ใน
เงินเดือน ผอ.กองช่างและปลัดเทศบาล ไม่กระทบกับรายจ่ายเทศบาลเรื่องรถน้ าเราซื้อมาตั่งแต่ปี 
48 ซึ่งใช้งานมานานมีการซ่อมบ ารุงหลายรอบแล้วรอบๆซ่อมหมดเป็นแสนซึ่งตอนนี้ถ้าเสียอีกคง
ซ่อมไม่ได้แล้วช่างจึงบอกให้ใช้เฉพาะพ้ืนเรียบถ้าเอาลงพ้ืนที่การเกษตรจะเสียบ่อยนายกเลยขอ
โอนงบประมาณเพ่ือซื้อถังเพ่ือใช้ลงพ้ืนที่การเกษตรแทน ทางอุทยานแจ้งให้ถ้าเกิดไฟในพ้ืนที่
การเกษตรจะแจ้งมาทางเทศบาลให้ชุดเฉพาะกิจทางเทศบาลไปดับ 

นายธนัช มูลใจ รองประธานสภา – เรียนประธานสภาเรื่องความจ าเป็นนี่ก็จ าเป็นแต่ถัง 1000 ลิตรจะใช้รถ 
4 ประตูเก่าใส่กลัวรถรับน้ าหนักไม่ไหวรถจะพังได้เราจะใช้รถคันไหนเราควรชะลอการโอน
งบประมาณไปก่อน 

นายอุดม เชียงยศ – เรียนประธานสภาเราต้องใช้รถ 4 ประตูนั้นละ และโครงการนี้ต้องเสนอตอนนี้ถ้าชะลอ
ไปเราจะประชุมสภากันครั้งต่อไปยังอีกหลายเดือน จะไม่ทันเหตุการณ์เพราะไฟป่าตอนนี้เริ่มมี
ขึ้นแล้วเราต้องรีบด าเนินการ อยากขอความอนุเคราะห์จากเพ่ือนสมาชิกเทศบาลให้มองเรื่องไฟ
เป็นเรื่องส าคัญเพราะทุกหน่วยงานเห็นความส าคัญเรื่องไฟป่าในต าบลก้อมากเราเป็นคนในพ้ืนที่
ต้องยิ่งรักและหวงแหนบ้านเกิดเราต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านตระหนักเรื่องไฟป่าถ้าปี
นี้ไฟลดเราจะได้อะไรอีกมากในหน่วยงานราชการ ต้องขอความร่วมมือกับเพ่ือนสมาชิกสภา 

ประธานสภาฯ – สมาชิกท่านใดมีค าถามเพ่ิมเติมเชิญไดเ้ลย 
นายโสภณ มาติ สท.เขต 2 – เรียนประธานสภา ขออธิบายเพ่ิมเติมเรื่องรถที่จะใช้ถ้ารถเสียไปจะเสีย

งบประมาณค่าใช้จ่ายของเทศบาล เรื่องไฟป่าเราพ่ึงเริ่มต้นเราอย่าไปเร่งรีบ เราแค่ไปร่วมตาม
หน่วยงานต่างๆตอนนี้ก็มีเรื่องเป่าลมแรงดันสูงใช้ตัวนี้ไปก่อนไม่ต้องโอนงบประมาณมาใช้ซื้อถัง 
ผมเห็นว่ายังไม่จ าเป็น เราต้องค านึงถึงค่าใช้จ่ายที่จะตามมา ต้องเตรียมเงินไว้ใช้ส่วนอ่ืนด้วยมันมี
ช่องทางอ่ืนที่แก้ไข ถัง1000 ลิตรใช้แป๊บเดียวก็หมดแต่ผมก็เห็นว่าส าคัญนะครับไม่รู้เงินรางวัล
เหลือไหม ใช้เงินส่วนของเงินรางวัลได้หรือไม่ 
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นายโสภณ มาติ สท.เขต 2 – เรียนประธานสภาที่เคารพขอเสริมเรื่องการโอนงบประมาณกลัวจะไปกระทบ
เรื่องโครงสร้างพ้ืนฐานถ้านายกเห็นความส าคัญเรื่องไฟน่าจะเอาเงินรางวัลมาซื้อจะได้ไม่กระทบ
กับงบประมาณของเทศบาล และอยากทราบว่าตอนนี้เงินรางวัลยังคงเหลืออยู่หรือไม่ 

ประธานสภาฯ -เชิญทางผู้บริหารตอบข้อซักถามของสมาชิกสภา 
นางสาวอมรรัตน์  พิพิธเสถียรกุล – เรื่องเงินรางวัลตอนนี้ทางเทศบาลได้น าไปซื้อโต๊ะ-เก้าอ้ีในห้องประชุม

รวมถึงเครื่องเสียง และขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน แต่ทางเทศบาลยังรอ
การประมาณการจากไฟฟ้า ยังเบิกจ่ายเงินรางวัลไม่ได้ 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านไดซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านไดอภิปรายเพ่ิมเติม ถ้าไม่มี
ขอให้สมาชิกสภาลงมติเห็นชอบการขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
เพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์เกษตร 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 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.นางปรีชา  รินท้าว   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
  11.นางสาวณัฐมน  ทาเล่   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
มติที่ประชุม -ไม่เห็นชอบ  จ านวน - เสียง  
มติที่ประชุม -งดออกเสียง  จ านวน 1 เสียง  
  นายโสภณ  มาติ   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
   

5.การพิจารณาการก าหนดสมัยการประชุมสภาเทศบาลต าบลก้อ ประจ าปี พ.ศ.2565 และสมัย
แรกของปีถัดไป (ปี พ.ศ.2566) 
ประธานสภาฯ -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด 

๒ ข้อ ๒๑ การก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลก้อประจ าปี พ.ศ.๒๕65 นี้ สภาเทศบาล
ต าบลก้อ มีสมาชิกสภาเสนอว่าเห็นสมควรให้ก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปี 2565 
และสมัยแรกของปี 2566 

นายสุขสวัฏดิ์  นันศ์ป้อม -ตามที่ตนเป็นผู้ช่วยเหลืองานกิจการสภาเทศบาลต าบลก้อ ได้ร่างก าหนดการ
ประชุมสภาเทศบาลต าบลก้อ สมัยสามัญประจ าปี พ.ศ.2565 และสมัยแรกของปีถัดไป ตาม
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับกิจกรรมของเทศบาลต าบลก้อในแต่ละช่วงเวลา และน าเสนอ
ต่อที่สมาชิกสภาเพ่ือร่วมกันเสนอว่ามีความเหมาะสมที่จะประชุมในช่วงระยะเวลาไหนอีกทีว่า
สมควรก าหนดในช่วงระยะเวลาใด 

ประธานสภาฯ -ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ ทุกท่าน ร่วมกันเสนอว่าเห็นควรก าหนดสมัยประชุมสมัย
สามัญประจ าปี 2565 และสมัยแรกของปี 2566 ตามนี้หรือไม ่
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1.สมัยประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2565 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เดือน
พฤษภาคม พ.ศ.2565 ถึงวันที่ 30 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 

2.สมัยประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2565 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เดือน
สิงหาคม พ.ศ.2565 ถึงวันที่ 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565 

3.สมัยประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.2565 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เดือน
พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 

4.ก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.2566 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 
เดือนมกราคม พ.ศ.2566 ถึงวันที่ 30 เดือนมกราคม พ.ศ.2566 
ประธานสภาฯ -มีท่านใดจะเสนอเพ่ิมอีกหรือไม่ หากไม่มีแล้ว ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติที่ประชุมว่าที่
ประชุมสภาเทศบาลต าบลก้อ เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ ขอให้ลงมติโดยการยกมือ 
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.นางปรีชา  รินท้าว   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
  11.นายโสภณ  มาติ   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
  12.นางสาวณัฐมน  ทาเล่   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
มติที่ประชุม -ไม่เห็นชอบ  จ านวน - เสียง  
มติที่ประชุม -งดออกเสียง   จ านวน - เสียง  
 
ระเบียบวาระท่ี 6.  เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภา ฯ  - สมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องซักถามในวาระอ่ืนๆ นี้หรือไม่ เชิญเสนอได้  
นางสาคร  ทาเล่ สท เขต 2 – เรียนถามว่าถนนลาดยางแอสฟัลส์ติกที่ท าการก่อสร้างพ่ึงเสร็จไปได้รับความ

เสียหายมีรอยแตกบริเวณถนน 
ประธานสภาฯ -เชิญทางผู้บริหารตอบข้อซักถามของสมาชิกสภา 
นายอุดม เชียงยศ นายกเทศมนตรีฯ –ในส่วนของถนนเส้นนี้ยังอยู่ในระหว่างประกัน  ถ้าหากถนนได้รับความ

เสียหายให้ทางสมาชิกแจ้งผ่านเข้าทางกองช่าง และจะมีการแจ้งให้ผู้รับเหมามาด าเนินการ
ซ่อมแซมต่อไป 

ประธานสภา ฯ  -สมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องซักถาม 
นายโสภณ มาติ สท.เขต 2 – เรียนประธานสภา เรื่องดินสไลด์ที่สมาชิกแจ้งไปครั้งก่อน ยังไม่รับการด าเดิน

การแก้ไข และเรื่องเครือข่ายไฟป่าของทางเทศบาลว่าจะเตรียมความพร้อมในการดับไฟป่า 
ทางเทศบาลด าเนินการไปถึงขั้นตอนไหนแล้ว 
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นายอุดม เชียงยศ นายกเทศมนตรีฯ – เรื่องดินสไลด์ที่สมาชิกแจ้งเข้ามาทางเทศบาลนั้น ตอนนี้ทางผู้บริหารได้
รอการเข้ามาของ ผ.กองช่าง คนใหม่ ในต้นเดือนมีนาคมและจะลงพ้ืนที่ร่วมส ารวจความ
เสียหายและแก้ไขต่อไป 

ประธานสภา ฯ  - สมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องซักถาม 
นายธนัช มูลใจ รองประธานสภา -เรื่องท่ี 1 การย้ายจุดไฟสาธารณะเข้าในหมู่บ้าน จะด าเนินการเมื่อไหร่ 
นายอุดม เชียงยศ –จะด าเนินการพร้อมกับการติดตั้งไฟสาธารณะของหมู่ที่ 1 เพราะถ้าหากการย้ายจุดไฟกิ่ง

สาธารณะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจะได้ด าเนินการพร้อมกัน ส่วนจุดที่จะติดตั้งใหม่ให้ทางสมาชิก
สภา  หารือกับผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้าน เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 

นายธนัช มูลใจ รองประธานสภา – เรื่องที่ 2 การขอขยายเขตไฟฟ้า เส้นหลังโกดัง จะมีการด าเนินการ
หรือไม่  อย่างไร 

นางสาวอมรรัตน์  พิพิธเสถียรกุล - เรื่องการขยายเขตไฟฟ้า ต้องรอการติดตั้งไฟส่องสาธารณะของหมู่ 1 ให้
เรียบร้อยก่อน ถึงจะมีการด าเนินการในเรื่องขยายเขตเส้นอ่ืนต่อไป 

นางลภัสรดา ดงค าฟู –ทางการไฟฟ้าได้เข้ามาส ารวจการขอขยายเขตไฟฟ้า เส้นหลังโกดัง ไปแล้ว แต่การ
ด าเนินการทางไฟฟ้ามองเห็นถึงความคุ้มค่าในการลงทุน เพราะประชากรในบริเวณนั้นยังมี
จ านวนน้อย และส าหรับงบประมาณเทศบาลที่จะน าไปใช้ ต้องค านึงถึงประชาคมรวมที่ได้รับ
การประชาคมมาจากชาวบ้านเป็นอันดับ 1 และแก้ไขปัญหานั้น  

นายธนัช มูลใจ รองประธานสภา -เรื่องที่ 3 เนื่องจากท่อข้ามถนนไปทางพ้ืนที่ทางการเกษตรได้รับความ
ช ารุดเสียหาย ขอแจ้งให้เทศบาลด าเนินการต่อไป 

นายอุดม เชียงยศ –หลังจากประชุมวันนี้ เชิญสมาชิกร่วมกับผู้บริหาร ลงพื้นที่เพ่ือส ารวจและแก้ไขโดยเร่งด่วน 
นายธนัช มูลใจ รองประธานสภา -เรื่องท่ี 4  ถังออกซิเจนทางเทศเราสามารถซ้ือมาเป็นพัสดุเพ่ือบริการให้กับ

ประชาชนในเขตพ้ืนที่ได้หรือไม่ 
นางสาวอมรรัตน์  พิพิธเสถียรกุล -เรื่องถังออกซิเจนถือว่าครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ซึ่งไม่ใช่อ านาจโดยตรงของ

เทศบาล  
นายพิชญะ สุยะมัน รองนายกฯ –ถังออกซิเจนที่เราได้รับสนับสนุนจากการทอดผ้าป่า ยังไม่เพียงพอต่อความ

ต้องการของประชาชน เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในต าบลก้อ ถ้าเรามีถังออกซิเจนเพ่ิมเติมก็
เป็นผลดีกับชุมชน  ทางผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้องจะน าไปปรึกษาและจัดหา
ต่อไป  

นายอุดม เชียงยศ –เนื่องจากกระผมเล็งเห็นความส าคัญของถังออกซิเจนตามที่สมาชิกแจ้งมา ซึ่งผู้บริหารก็จะ
หาช่องทางในการจัดหาถังออกซิเจนมาอย่างเร่งด่วน 

ประธานสภาฯ  - สมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องซักถาม 
นางสาวนัฐมน ทาเล่  สท เขต 2 –เจ้าหน้าที่ฉุกเฉินเวลาไปส่งคนไข้ ขอระบุชื่อและข้อมูลของคนไข้ ได้ด้วย

หรือไม ่
นางสาวอมรรัตน์  พิพิธเสถียรกุล –เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งไม่สามารถเปิดเผยได้  แต่ที่ทางเจ้าหน้าที่ได้ถ่าย

ส่งกลุ่มไลน์ เพราะว่าแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงการปฏิบัติหน้าที ่
นางสาวนัฐมน ทาเล่  สท เขต 2 – ขอแจ้งเรื่องขอซ่อมแซมรางระบายน้ าภายในหมู่บ้านก้อจอกที่ช ารุด

เสียหายหลายจุด 
ประธานสภาฯ  - สมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องซักถาม  
นายปรีชา รินท้าว สท เขต 2 –แจ้งเรื่องไฟส่องสว่างถนนสาธารณะของก้อท่า หมู่ 4 รหัส  F3 ได้รับความ

เสียหาย ขอทางเทศบาลเข้าซ่อมแซมด้วย และ เรื่องการทิ้งขยะ ขอให้ทางเทศบาลเน้นย้ า
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เรื่องการทิ้งขยะให้ถึงกลางบ่อ เนื่องจากมีการน าขยะไปทิ้งบริเวณปากบ่อขยะ ท าให้เกิด
มลภาวะเป็นพิษจากขยะ 

นายอุดม เชียงยศ  –เรื่องไฟส่องสว่างถนนสาธารณะของบ้านก้อท่า หมู่ 4 รหัส  F3 ได้รับการแก้ไขไป
เรียบร้อยแล้ว ส่วนเรื่องขยะถ้าทางสมาชิกเห็นว่าบ่อขยะของแต่ละหมู่บ้านควรได้รับการ
แก้ไข ให้แจ้งกับผู้บริหารและจ าด าเนินการแก้ไขต่อไป 

ประธานสภาฯ  - สมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องซักถาม หรือว่าทางผู้บริหารมีเรื่องแจ้งให้กับสมาชิกสภา 
นายอุดม เชียงยศ -ขอประชาสัมพันธ์ หลังจากเลิกประชุมวันนี้เชิญสมาชิกร่วมแจกถุงยังชีพกับผู้บริหาร ให้กับ

กลุ่มเสี่ยงที่มีค าสั่งให้กักตัว 
นายพิชญะ  สุยะมัน รองนายกเทศมนตรีต าบลก้อ –เรียนประธานสภาและสมาชิกสภา ขอประชาสัมพ  นธ์

การตรวจสุขภาพร่างการของเกษตรและชาวประมง โดยเป็นกิจกรรมโครงการของ
โรงพยาบาลหริภุญชัยเมโมเรียล ล าพูน และขอความร่วมมือสมาชิกสภาช่วยประชาสัมพันธ์
ให้เกษตรกรและชาวประมงได้รับทราบ และเข้ารับการบริการจากโรงพยาบาลหริภุญชัย
ล าพูนในวันที่ 4 มีนาคม 2565 ณ แพอุทยานแห่งชาติแม่ปิง ชุมชนเรือนแพ 

นางลภัสรดา  ดงค าฟู  -ตามที่ได้ประสานงานกับอาจารย์สุกิจ ซึ่งเป็นสมาชิกชมรมผู้รับพระราชทานทุน
อานันทมหิดล ในการส่งเสริมการประมงเลี้ยงปลาดุกในกระชังบกให้กับผู้ด้อยโอกาส อาจารย์
มีก าหนดลงพ้ืนที่ในวันที่ 12 มีนาคม 2565 นี้ ในส่วนของเทศบาลต าบลก้อจะได้รับการ
สนับสนุนกระชังทดลองในอ่างเก็บน้ าข้างเทศบาลต าบลก้อ 

นางร าพรรณ์  นนท์สุภี  สท.เขต 2  -ขอเรียนสอบถามว่า ในการส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุก ไม่ทราบว่ามีการ
จัดท าบัญชีในการแยกด้านต้นทุนหรือไม่อย่างไรบ้าน 

นายจิตรกร  อุ่นเรือน  -เรียนประธานสภาและสมาชิกสภา ขอเรียนให้ทราบว่าวันพรุ่งนี้จะมีการจัดกิจกรรม
อบรมการท าน้ าพริกปลาแห้ง และท ากระถางจากซังข้าวโพด โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 
20 คน ซึ่งจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุในต าบลก้อ และอีกเรื่องคือหลังจากได้ท าข้อตกลงความ
ร่วมมือ (MOU) ปรับสภาพที่อยู่อาศัยของสภาองค์กรชุมชนต าบลก้อ และได้รับการพิจารณา
สนับสนุนจ านวน 18 หลัง รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 371,200 บาท และอีกส่วนหนึ่ง ใน
ปี 2566 ทางเทศบาลต าบลก้อ จะรับขึ้นทะเบียนในการขอรับการปรับสภาพที่อยู่อาศัย
ทั้งหมด จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ 

ประธานสภาฯ -ขออนุญาตไปท าหน้าที่สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ โดยขอมอบหมายให้นายธนัช  มูลใจ 
รองประธานสภาเทศบาลต าบลก้อ มาท าหน้าที่ประธานการประชุม เพ่ือข้าพเจ้าขอน าเรื่อง
เสนอต่อที่ประชุมสภา 

นางสาวเพ็ญนภา  ปาสายออ สท.เขต 1 –เรียนที่ประชุมสภาและนายกเทศมนตรีต าบลก้อ ขอน าเรียน
เกี่ยวกับเรื่องน้ าประปาหรือน้ าใช้ในครัวเรือนสายทางบ้านนายสมเกียรติ มูลหนิ้ว อยากขอให้
ทางเทศบาลต าบลก้อด าเนินการปรับปรุงถังเก็บน้ าแบบถังสูงที่ได้มีการก่อสร้างไว้แล้วนั้น ไม่
มีการใช้งาน ขอให้ปรับปรุงน ากลับมาใช้บรรจุน้ าเพ่ือแจกจ่ายให้กับครัวเรือนประชาชนใน
บริเวณนั้นได้ใช้เหมือนเดิม 

ประธาน -ขอเชิญทางฝ่ายบริหารเทศบาลต าบลก้อตอบข้อซักถาม 
นายอุดม  เชียงยศ -ตามท่ีสมาชิกสภาได้แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับเรื่องน้ าประปาหรือน้ าใช้ในครัวเรือนสาย

ทางบ้านนายสมเกียรติ มูลหนิ้ว อยากขอให้ทางเทศบาลต าบลก้อด าเนินการปรับปรุงถังเก็บ
น้ าแบบถังสูงที่ได้มีการก่อสร้างไว้แล้วนั้น ไม่มีการใช้งาน ขอให้ปรับปรุงน ากลับมาใช้บรรจุน้ า
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เพ่ือแจกจ่ายให้กับครัวเรือนประชาชนในบริเวณนั้นได้ใช้เหมือนเดิม ทางเทศบาลจะรีบ
ด าเนินการส ารวจและพิจารณาด าเนินการต่อไป 

ประธานสภาฯ -มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อเสนออีกหรือไม่ หากไม่อะไรแล้วขอปิดการประชุมสภาเทศบาล
ต าบลก้อ สมัยสามัญ สมัยแรก (สมัยที่ 1) ประจ าปี 2565 ครั้งนี ้และขอขอบคุณ ทุกท่าน 

 
ปิดประชุม  เวลา  12.40 น. 
 
 

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

        เลขานุการสภาเทศบาลต าบลก้อ 
 
 
 
 ลงชื่อ....................................................ผู้รับรองรายงานการประชุม    

       (นางสาวเพ็ญนภา  ปาสายออ) 
        ประธานสภาเทศบาลต าบลก้อ   
 
 


