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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลก้อ 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 16 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563 

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

ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1. นายสุนทร  มหานิล ประธานสภาเทศบาลต าบลก้อ 
2. นายศักดิ์  ยวนสี รองประธานสภาเทศบาลต าบลก้อ 
3. นางสาวนัฐมน  ทาเล่ เลขานุการสภาเทศบาลต าบลก้อ 
4. นางอนัญญา  วันหลี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
5. นางสาวเพ็ญนภา  ปาสายออ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
6. นางสาวรุ่งธิวา  ชัยลังกา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
7. นางรัชณี  เอื้องมณี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
8. นายโสภณ  มาติ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
9. นายไสว   มาติ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
10. นายปรีชา  รินท้าว สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
11. นางบุญเรียม  วงค์สุพิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 

 
ผู้ไม่มาประชุม –นายปรีชา  เปี้ยฝั้น ลาประชุม 
 
ผู้มาร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1. นายชุมพร  มะโน นายกเทศมนตรีต าบลก้อ 
2. นายพิชญะ  สุยะมัน รองนายกเทศมนตรีต าบลก้อ 
3. นายพยนต์  ปันนาง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลก้อ 
4. นายจิรวัฒน์  เตชะอินทร์ เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลก้อ 
5. นายกิติศักดิ์  ปุ๊ดภาษี ผู้อ านวยการกองช่าง 
6. นายจิตรกร อุ่นเรือน ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
7. นางลภัสรดา  ดงค าฟู ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
8. นายสุขสวัฏดิ์  นันศ์ป้อม ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 
เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ มาครบองค์ประชุมแล้ว นางสาวนัฐมน  ทาเล่ เลขานุการสภา

เทศบาลต าบลก้อ เชิญนายสุนทร  มหานิล ประธานสภาฯ กล่าวสวัสดีสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน เข้าที่ที่ประชุม
และกล่าวเปิดการประชุม 

เปิดประชุม เวลา 09.00 น. 
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ระเบียบวาระท่ี 1.เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  -ตามที่  สภาเทศบาลต าบลก้อ  ขออนุมัติเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลก้อ สมัยวิสามัญ สมัย

ที่ 1 ประจ าปี 2563 ระหว่างวันที่ 16-17 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563 รวม 2 วัน เพื่อพิจารณา
การขอจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลต าบลก้อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือด าเนินการ
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลระบบประปาหมู่บ้านบ้านท่า หมู่ที่ 4 ต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัด
ล าพูน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน นั้น 

   เพ่ือประโยชน์แห่งเทศบาลต าบลก้อ อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
มาตรา 26 วรรคแรก และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 หมวด 2 ข้อ 20, ข้อ 22 และข้อ 36 
(2) ประกอบกับค าสั่งจังหวัดล าพูน ที่ 2373/2562 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง มอบ
อ านาจให้นายอ าเภอปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน พิจารณาให้เทศบาลต าบลก้อเปิด
ประชุมสภาเทศบาลต าบลก้อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2563  มีก าหนด 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 
16 - 17 มีนาคม 2563 จึงได้เชิญสมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อมาประชุมในวันนี้ 

ที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2. เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยสามัญ ครั้งที่ 1  ประจ าปี พ.ศ.2563) 
มติที่ประชุม -ขอรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพ่ิมเติม 
 
ระเบียบวาระท่ี 3. กระทู้ถาม (ถ้ามี) 
ประธานสภาฯ  -มีท่านใดจะเสนอในวาระนี้หรือไม่ 
ที่ประชุม   -ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 4. เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 
  -ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 5. เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
  5.1.พิจารณาเรื่อง ขอรับความเห็นชอบ จ่ายขาดเงินสะสมโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จ านวน 2 จุด งบประมาณทั้งสิ้น 377,000.00บาท 
ประธานสภาฯ  -ตามที่เทศบาลต าบลก้อ ได้เสนอญัตติ ขอรับความเห็นชอบ จ่ายขาดเงินสะสมโครงการขุด

เจาะบ่อบาดาลเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จ านวน 2 จุด งบประมาณทั้งสิ้น 377,000.00 บาท 
เพ่ือบ าบัดและแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนให้แก่ประชาชนบ้านก้อท่า หมู่ที่ 4 ต าบลก้อ  ต่อไป
เชิญนายชุมพร  มะโน นายกเทศมนตรีต าบลก้อ เป็นผู้กล่าวเสนอหลักการและเหตุผล พร้อมด้วย
รายละเอียดของญัตติ การขอรับความเห็นชอบ จ่ายขาดเงินสะสมโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จ านวน 2 จุด งบประมาณท้ังสิ้น 377,000.00 บาท 

นายชุมพร  มะโน  นายกเทศมนตรีต าบลก้อ –เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน ต่อไปนี้ ใน
นามผู้บริหารเทศบาลต าบลก้อ ขอเสนอหลักการและเหตุผลพร้อมด้วยรายละเอียดประกอบการ
ขอรับการพิจารณาขอความเห็นชอบการจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลต าบลก้อ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือด าเนินการตามโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
จ านวน 2 จุด งบประมาณท้ังสิ้น 377,000.00 บาท ดังนี้ 
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-หลักการคือ ตามที่ ผู้ใหญ่บ้านก้อท่า หมู่ที่ 4 ต าบลก้อ ได้ท าหนังสือแจ้งร้องเรื่องราวร้อง
ทุกข์ของประชาชนบ้านก้อท่า ขาดแคลนน้ าอุปโภค-บริโภค ระบบน้ าประปาหมู่บ้านหมู่บ้าน
ช ารุดเสียหาย ปริมาณน้ าในบ่อแห้งขอด ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ซึ่งทางประชาชนได้แจ้ง
เรื่องราวร้องทุกข์ขอรับความช่วยเหลือในการประชุมของหมู่บ้านก้อท่า นั้น ทางกองช่างเทศบาล
ต าบลก้อ ได้ลงพ้ืนที่ส ารวจระบบประปาประจ าหมู่บ้านก้อท่า ซึ่งพบว่าระบบน้ าประปาหมู่บ้าน
หมู่บ้านช ารุดเสียหาย ปริมาณน้ าในบ่อแห้งขอด ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ทางกองช่างได้
รายงานผลการส ารวจให้นายกเทศมนตรีทราบและได้สั่งการให้ด าเนินการออกแบบแปลน 
ประมาณราคา เพ่ือแก้ไขปัญหาให้ประชาชน  

เหตุผล เพ่ือบ าบัดและแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนให้กับราษฎรบ้านก้อท่า หมู่ที่ 4 ต าบลก้อ 
เทศบาลต าบลก้อ จึงจ าเป็นต้องจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือด าเนินโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง จ านวน 2 จุด งบประมาณทั้งสิ้น 377,000.00บาท ปริมาณงาน จุดที่ 1 
ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล ท่อ PVC ø 4 นิ้ว ชั้น 13.5 ลึก 100 เมตร (พร้อมเครื่องสูบน้ า ขนาด 2 
แรงม้า) จ านวนเงิน 208,000.00 บาท จุดที่ 2 ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล ท่อ PVC ø 4 นิ้ว ชั้น 
13.5 ลึก 100 เมตร จ านวนเงิน 169,0๐๐.00 บาท  

  ดังนั้น ข้าพเจ้านายชุมพร มะโน นายกเทศมนตรีต าบลก้อ จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล 
เพ่ือโปรดพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จ านวน 
2 จุด งบประมาณท้ังสิ้น 377,000.00บาท ตามแบบและประมาณการที่เสนอทุกท่านแล้วนั้น 

นางลภัสรดา  ดงค าฟู ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน  -เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลก้อ ตามที่นายกเทศมนตรีต าบลก้อ มอบหมายให้ท าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 และรายละเอียดรายงาน
การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ข้อมูลเงิน
สะสม/ส ารองจ่ายที่ จ าเป็ น  ณ  วันที่  10 มีนาคม 2563 ยอดเงินสะสมที่ มีทั้ งหมด 
8,338,393.14 บาท (แปดล้านสามแสนสามหมื่นแปดพันสามร้อยเก้าสิบสามบาทสิบสี่สตางค์)
เงินส ารองจ่ายที่จ าเป็นและน าไปใช้จ่ายได้ ดังนี้ 

 1.ข้อมูลเงินสะสม/ส ารองจ่ายที่จ าเป็น ณ วันที่ 10 มีนาคม 2563 ยอดเงินสะสมที่มีทั้ งหมด 
8,338,393.14 บาท 
  (1)เงินสะสมที่น าไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงินและหักเงินสะสมที่ต้องส่ง
ฝาก ก.ส.ท.หรือ ก.ส.อ.แล้ว จ านวน 7,317,553.78 บาท 
  (2)ส ารองจ่ายเงินสะสมที่มีภาระผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้จ่าย แต่ยังไม่ได้ด าเนินการหรือยังอยู่
ระหว่างด าเนินการและ ยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน – บาท 
  (3)คงเหลือเงินสะสมที่น าไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน (1)-(2) จ านวน 7,317,553.78 บาท 
  (4)ส ารองงบบุคลากรและ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้ พิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วย 
(ประมาณ 3 เดือน) จ านวน 3,379,120.00 บาท 
  (5)เงินสะสมคงเหลือ (3)-(4) จ านวน 3,938,433.78 บาท 
  (6)ส ารองกรณีสาธารณภัย 10% (5)x10% จ านวน 393,843.38 บาท 
  (7)คงเหลือเงินสะสมที่น าไปใช้จ่ายได้ (5)-(6) จ านวน 3,544,590.40 บาท 
 2.ทุนส ารองเงินสะสม ณ วันที่ 10 มีนาคม 2563 จ านวน 6,485,368.57 บาท 
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ประธานสภาฯ -มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่เชิญซักถามได้ 
นายโสภณ  มาติ สท.เขต 2  -เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน ตามที่เทศบาลต าบลก้อ ขอความ

เห็นชอบการจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือด าเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลระบบประปาหมู่บ้าน เพ่ือแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยเร่งด่วน ขอสอบถามเกี่ยวกับงบประมาณที่สูงและหาก
ด าเนินงานแล้วจะต้องเป็นงานที่ดีที่สุดเพราะใช้งบประมาณสูง 

นางสาวเพ็ญสภา  ปาสายออ สท.เขต 1  -เรียนประธานสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่ได้ส ารวจ
พ้ืนที่ตามโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลประปาหมู่บ้านก้อท่า หากด าเนินการขุดเจาะบ่อแล้วไม่เจอ
น้ าจะท าอย่างไรต่อไป เพราะใช้งบประมาณสูงแล้วไม่ทราบว่าจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไร 

นายชุมพร  มะโน -ตามที่ได้ด าเนินการส ารวจโดยใช้เครื่องตรวจหาน้ าใต้ดินใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
และเคยน ามาใช้ทดลองมาหลายพ้ืนที่แล้ว และเคยได้น าเครื่องตรวจหาน้ าใต้ดินของส านักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ก็สามารถตรวจและขุดเจาะบ่อบาดาลพบน้ าส าเร็จมาแล้ว 

นางสาวนัฐมน  ทาเล่ สท.เขต 2 –ขอสอบถามว่าการแก้ไขปัญหาการขุดเจาะบ่อบาดาลของหมู่ 4 แล้ว หาก
มีหมู่บ้านอ่ืนประสบกับปัญหาแบบนี้อีก จะท าอย่างไร ทางเทศบาลจะเอางบประมาณจากไหน
มาแก้ไขปัญหาให้กบัประชาชน 

นายชุมพร  มะโน -หากเกิดปัญหาการขาดแคลนน้ ากับหมู่บ้านอ่ืนเหมือนหมู่ที่4 ก็จะท าการส ารวจ
และขอใช้เงินสะสมที่ยังเหลือยู่และสามารถใช้จ่ายได้อีก 

นายไสว  มาติ สท เขต.2  -ส าหรับบ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ก็ประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ าประปา จะขอ
เสนอญัตติเพ่ือขอจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือด าเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลของหมู่บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 
เพ่ือประชุมพิจารณาในการประชุมสภาในคราเดียวกันได้หรือไม่ 

ประธานสภาฯ -หากทางเทศบาลต าบลก้อ เสนอข้อญัตติและรายละเอียดโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านก้อ
จอก หมู่ที่ 3 แก้ไขปัญหาภัยแล้ง ด าเนินการทันในการประชุมในคราวนี้ และหากไม่ทันก็ต้องขอ
ขยายเวลาการประชุมสภาสมัยวิสามัญออกไปอีก และต้องมีมติที่ประชุมสภาเห็นชอบให้น าญัตติ
เสนอต่อสภาพิจารณาต่อไป 

นายกิตติศักดิ์  ปุ๊ดภาษี  ผู้อ านวยการกองช่าง –เรียนประธานสภา โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลระบบประปา
หมู่บ้านก้อท่า หมู่ที่ 4 ทั้ง 2 จุดนั้น เป็นโครงการที่เร่งด่วน ตามที่ได้ส ารวจและประมาณการ 
ปริมาณงาน จุดที่ 1 ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล ท่อ PVC ø 4 นิ้ว ช้ัน 13.5 ลึก 100 เมตร (พร้อมเครื่องสูบ
น้ า ขนาด 2 แรงม้า) จ านวนเงิน 208,000.00 บาท และ จุดที่ 2 ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล ท่อ PVC ø 4 
นิ้ว ช้ัน 13.5 ลึก 100 เมตร จ านวนเงิน 169,0๐๐.00 บาท และได้ขอความอนุเคราะห์ช่างส ารวจจาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน มาร่วมท าการส ารวจน้ าใต้ดินเหมอืนกันเพ่ือให้การก าหนดจดุที่เหมาะสม
และคาดว่ามีปรมิาณน้ าเพียงพอส าหรับระบบประปาหมู่บ้าน 

นางสาวเพ็ญนภา  ปาสายออ สท เขต.1 –ตามท่ีบ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ าไม่มี
น้ าใช้ไม่ทราบว่าทางเทศบาลต าบลก้อจะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างไร เพราะเป็น
ปัญหาที่ต้องรีบด าเนินการแก้ไขความเดือดร้อนให้กับประชาชน 

 -เงินสะสมที่เหลืออยู่หลังจากจ่ายตามโครงการครั้งนี้แล้ว คงเหลืออีก 3,167,590.40 บาท 
จะใช้ได้อีกทางผู้บริหารจะให้น ามาใช้หรือไม่ 

ประธานสภาฯ -กรณีการขอจ่ายขาดเงินสะสมาของเทศบาลต าบลก้อ เพื่อด าเนินการขุดเจาะบ่อบาดาล ก็ต้องเสนอต่อ
สภาเพื่อน าเข้าที่ประชุมสภาเพื่อพิจารณา หากว่าหมู่บ้านไหนที่ประสบปัญหาและได้รับความ
เดือดร้อนก็จะต้องน ามาแก้ไขปัญหาตามระเบียบ หากจ าเป็นจริงๆ ก็จะต้องน าเสนอที่
ประชุมพิจารณา โดยขอเปิดการประชุมสมัยวิสามัญได้อีก 
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ประธานสภาฯ -มีท่านใดจะเสนอหรือข้อซักถามเพ่ิมอีกหรือไม่ หากไม่มีแล้ว ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติที่

ประชุมว่าที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลก้อ เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ ขอรับความเห็นชอบ จ่าย
ขาดเงินสะสมโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จ านวน 2 จุด งบประมาณ
ทั้งสิ้น 377,000.00 บาทขอให้ลงมติโดยการยกมือ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 11 เสียง 
  1.นายสุนทร  มหานิล   ประธานสภาเทศบาลต าบลก้อ 

2.นายศักดิ์  ยวนสี   รองประธานสภาเทศบาลต าบลก้อ  
  3.นายโสภณ  มาต ิ   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
  4.นางอนัญญา  วันหลี   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
  5.นายไสว  มาติ    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
  6.นางสาวนัฐมน  ทาเล ่   เลขานุการสภาเทศบาลต าบลก้อ 
  7.นางสาวเพ็ญนภา  ปาสายออ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
  8.นางรัชณี  เอื้องมณี   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
  9.นางบุญเรียม  วงค์สุพิน   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
  10.นายปรีชา  รินท้าว   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
  11.นางสาวรุ่งธิวา ชัยลังกา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
มติที่ประชุม -ไม่เห็นชอบ  จ านวน - เสียง  
มติที่ประชุม -งดออกเสียง   จ านวน - เสียง  
 
ระเบียบวาระท่ี 6.เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ -ส าหรับในการประชุมต่อในวาระอ่ืนๆ นี้ มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ หรือว่าทางฝ่าย

บริหารเทศบาลต าบลก้อ มีเรื่องที่จะแจ้งต่อที่ประชุมในวาระนี้หรือไม่ 
นายชุมพร  มะโน -เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 ที่

ผ่านมา ได้เข้าร่วมประชุมจังหวัดได้ให้ความส าคัญโครงการเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จังหวัดเร่งให้ด าเนินการเบิกจ่ายเงินที่ อปท.ได้รับเงิน
อุดหนุน เน้นย้ าความพร้อมความถูกต้องของแบบแปลนมีบางแห่งได้คืนเงินโครงการเงิน
อุดหนุน และมีปัญหาด้านพ้ืนที่ด าเนินการต้องคืนเงินให้กรมบัญชีกลาง และเร่งให้ท้องถิ่นก่อ
หนี้ผูกพันและขอใช้เงินเหลือจ่าย ต่อไปการขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ ายต้องขออนุมัติจาก
กรมบัญชีกลาง ไม่ใช่ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้พิจารณาอนุมัติเหมือนเมื่อก่อนแล้ว ทาง
เทศบาลได้ประสานกับกองช่างด าเนินการแล้ว 

 -ตามที่ได้ด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 และได้ผู้รับเหมาก่อสร้างถนนไปสู่อ่างวังบง หมู่ที่ 1 รอท าสัญญาจ้างและจะได้ขอใช้
เงินเหลือจ่าย ส าหรับหมู่ที่ 4 ยังไม่ได้ผู้รับเหมามีผู้มายื่นซองแค่รายเดียวแต่คุณสมบัติไม่
ครบถ้วนและได้เร่งให้เจ้าหน้าที่เร่งด าเนินการใหม่อีกครั้ง 

 -ส าหรับโครงการจัดท าราวกั้นกันตกที่สมาชิกสภาได้เสนอในที่ประชุมครั้งที่แล้ว กองช่างได้
ประมาณการและจะด าเนินการตามแบบประมาณการต่อไป 

 -ระบบโซล่าเซลในครัวเรือนของชุมชนเรือนแพ ตามที่ได้ประสานงานกับหัวหน้าการไฟฟ้า ได้
ขอข้อมูลผู้ที่ได้รับการสนับสนุนการติดตั้งโซล่าเซลเรือนแพ โดยรัฐบาลมีนโยบายที่จะ
สนับสนุนให้ครัวเรือนมีไฟฟ้าพลังงานโซล่าเซลใช้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
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 -โครงการแก้ไขปัญหาของแต่ละหมู่บ้านที่ร่วมกับคณะอาจารย์ทีมงานชมรมผู้รับพระราชทาน

ทุนมูลนิธิอานันทมหิดลโครงการต่างๆ เช่น โครงการด้านแหล่งน้ า ขุดเจาะบ่อบาดาลกระจาย
น้ าเพ่ือการเกษตรแบบโซล่าเซล เทศบาลต าบลก้อได้ประสานส่งส านักงานทรัพยากรน้ า
บาดาลล าปาง ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีโฉนด ส าหรับพ้ืนที่ที่ไม่มีโฉนดก็ได้เสนอคณะอาจารย์ทราบและ
เสนอเสนอองคมนตรีหรือหน่วยงานทหารพัฒนาต่อไปเพื่อให้เกษตรกรได้รับการสนับสนุนเท่า
เทียมกันทั้งผู้ที่มีโฉนดและไม่มีโฉนด และคาดว่าจะมีทีมคณะท างานลงพ้ืนที่ในเร็วๆนี้ ส่วนงบ
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ต าบลก้อได้รับการพิจารณาจัดสรรค่า
ด าเนินการขุดลอกสระห้วยหนองต่อม ห้วยขจวม ห้วยน้ าลวา 

นายไสว  มาติ  สท เขต 1.  –ขอเสนอการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรไฟฟ้าแรงสูง ไฟฟ้าแรงต่ า ไปสายโรง
ถ่านเทียมเพ่ือให้พ่ีน้องชาวบ้านได้ใช้ไฟฟ้าหากมีงบประมาณหรือหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน
การขยายเขตไฟฟ้าการเกษตรได้ ขอพิจารณาด้วย 

นายชุมพร  มะโน  -ทางเทศบาลต าบลก้อได้ให้ความส าคัญเช่นกัน ที่ผ่านมาเทศบาลได้ขอประสานแผนกับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน และเมื่อปี พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนได้
แจ้งว่าไม่สามารถให้การสนับสนุนและให้เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนไม่สามมารถสนับสนุนได้แล้ว แต่หากมีการประชุม
หรือมีเวทีประชาคมก็ขอให้ทุกท่านเสนอไว้เป็นแผนของหมู่บ้าน/ชุมชน เพ่ือน าไปสู่การจัดท า
งบประมาณการก าหนดในข้อเทศบัญญัติของเทศบาลเพื่อด าเนินการต่อไป 

นายไสว  มาติ  สท เขต 2. – ขอเรียนถามเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุรับเงินสด ไม่มีการเข้าบัญชีต่อไป
คาดว่าคงไม่มีปัญหาใช่ไหมในด้านการเบิกจ่าย 

นายจิตรกร อุ่นเรือน ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  -เรื่องเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุได้แจ้งให้ทราบทุกๆ 
เดือนแล้ว การรับเบี้ยเป็นเงินสดเป็นความประสงค์ของผู้รับเบี้ยการตัดยอดเงินการโอนเงิน
จากกรมบัญชีกลางมาภายในวันที่  10 และเทศบาลไปเบิกมาจ่าย ต าบลก้อมี 2 ราย 
เนื่องจากไม่ปรากฏรายชื่อที่กรมบัญชีกลางประกาศตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นมา 
แต่มีชื่อปรากฎนระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 -การขึ้นทะเบียนผู้รับเบี้ยยังชีพสามารถขึ้นได้ตลอด ยกเว้นเดือนธันวาคม การจะรับรูปแบบ
ไหนอยู่ที่ความสะดวกของผู้รับเบี้ยแจ้งความประสงค์ 

 -การปรับปรุงสภาพบ้านที่อยู่อาศัยส าหรับผู้พิการผู้ด้อยโอกาสส าหรับในปี 2562 จ านวน 
20 หลัง การเกิดปัญหาในการเสนอโครงการที่ขอกับหน่วยงานการประสานงานกับเจ้าของ
บ้านไม่ค่อยเจ้าใจหลักเกณฑ์และวิธีด าเนินการ เจ้าของบ้านไม่ท าตามแบบแปลนที่ช่าง
ออกแบบประมาณให้ แต่ก็จะประสานงานและให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนมาตรวจ
และพิจารณาเอง และให้เจ้าของบ้านเกิดความเข้าใจและไม่มี ปัญหาทีหลังแต่ก็ยังให้
ความส าคัญเพราะมีบางรายที่ไม่ให้ความร่วมมือ ต่อไปถ้ามีลูกบ้านที่มีความประสงค์ก็ขอให้
น าเสนอที่ประชุมประชาคมหมู่บ้าน และมีความยินยอมท าตามเงื่อนไขโครงการและไม่มี
ปัญหาเวลาด าเนินการ 

นางบุญเรียม  วงศ์สุพิน  สท เขต 2.  –ด้านการสงเคราะห์หากต่อไปมีการช่วยเหลือผู้ที่มีความประสงค์รับ
การช่วยเหลือขอประสานช่างเทศบาลกับผู้รับการสงเคราะห์ออกแบบท าตามความต้องการ
ของเจ้าของบ้าน ขอให้ประสานรายละเอียดด าเนินการเหมาะสมกับสภาพบ้านเดิมที่มีความ
สูงความต่ าของสภาพบ้าน 
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นายจิตรกร อุ่นเรือน  -ตามที่ได้ด าเนินงานมาก็ได้ประสานงานกับช่างมาตลอด การออกแบบประมาณการจะ

ประสานอย่างละเอียดแล้ว แต่ที่ผ่านมาปัญหาเกิดจากบุคคลในบ้านไม่ใช่คนพิการผู้รับการ
สงเคราะห์ไม่ยอมท าตามแบบท่ีก าหนดและเหมาะสมกับผู้พิการหรือผู้ได้รับการสงเคราะห์ 

นายโสภณ  มาติ  สท เขต 2.  –โครงการจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน การขุดลอก
สระเก็บน้ าห้วยขจวมและสระเก็บน้ าห้วยน้ าลวา บอกว่าผ่านการประชุมประชาคมแต่
ชาวบ้านบางคนบอกว่าไม่ทราบว่ามีการประชุมประชาคมตอนไหน ตามที่สังเกตจุดที่
ด าเนินการเหมาะสมและบางแห่งไม่เหมาะสมมีคนได้ใช้ประโยชน์ไม่ก่ีคน 

 -แผนพัฒนาท้องถิ่นที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ ไม่ทราบว่าโครงการในแผนนี้มีใน
เทศบัญญัติแล้วหรืออย่างไร 

นายสุขสวัฏดิ์  นันศ์ป้อม -แผนพัฒนาท้องถิ่นที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ เพ่ือประกอบการพิจารณา
การจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือให้เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงิน
สะสมได้ โดยได้รับอนุมัตจิากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
  ๑.ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายก าหนด 

๒.ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทตามระเบียบแล้ว 

๓.ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกัน
ไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและ
กรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน 

๔.เมื่อได้รับอนุมัติ ให้ ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

นางสาวนัฐมน  ทาเล่  เลขานุการสภาฯ  -ตามท่ีเทศบาลต าบลก้อ ได้ตั้งงบประมาณโครงการจ้างเด็กนักเรียน
ปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน ส าหรับในปีนี้ ขณะนี้โรงเรียนได้ปิดภาคเรียนเด็กนักเรียนว่าง
แล้ว ไม่ทราบว่าทางเทศบาลต าบลก้อจะน างบประมาณออกมาด าเนินการตามโครงการ
หรือไมเ่พ่ือให้เด็กนักเรียนมารายได้ 

นายจิตรกร  อุ่นเรือน -ทางเทศบาลต าบลก้อมีแผนการด าเนินการอยู่ระหว่างการเสนอต่อผู้บริหารแล้ว รอ
อนุมัติและด าเนินการต่อไป คาดว่าจะให้เด็กนักเรียนลงเก็บข้อมูลชุมชนและข้อมูลที่ดินของ
ต าบลก้อ 

นางรัชณี  เอ้ืองมณี  สท เขต 1  -ขอเสนอการจ้างเด็กนักเรียนขอเสนอว่าขอให้เด็กนักเรียนไปช่วยงานพัฒนา
สระเก็บน้ าพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นสวนสุขภาพ และได้ประสานผู้ใหญ่บ้านแล้วว่าให้มา
ประสานกับกองช่างร่วมกันวางแผนการปรับปรุงแหล่งสาธารณะประโยชน์ 

นายพิชญะ  สุยะมัน รองนายกเทศมนตรีต าบลก้อ -ตามที่สมาชิกสภาได้เสนอให้น าเด็กนักเรียนไปช่วยงาน
พัฒนาแหล่งน้ านั้น ยังมีแรงงานที่จะขอให้ด าเนินการบริการสังคมได้อีกส่วนหนึ่ง มีผู้บริการ



8 
 

ทางสังคมที่แจ้งความประสงค์มาท างานบริการสังคมจะประสานให้สามารถท าได้ เพราะมีอยู่
หลายคนและคนหนึ่งต้องท างานหลายชั่วโมง 

นายจิตรกร  อุ่นเรือน  -การจ้างเด็กนักเรียนตามโครงการในช่วงปิดภาคเรียนจะต้องเป็นงานบริการสาธารณะ 
จะให้เด็กไปท างานด้านการใช้แรงงานไม่ได้ เพราะเด็กอยู่ในช่วงนักเรียนอายุไม่เกิน 18 ปี 
เป็นเด็กนักเรียนอยู่ 

นายพิชญะ  สุยะมัน -ในวันที่ 18 มีนาคม 2563 จะมีการประเมินและติดตามมาตรฐานศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุต าบลก้อ (ศพอส.) และกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุการ
สอนท าหน้ากากอนามัย จึงขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันท าและได้รับแจกไปใช้
ป้องกันโรค 

  -เงินกู้ส าหรับคนพิการของจังหวัด ทางหมู่ที่ 1 ปศุสัตว์อ าเภอลี้ได้แจ้งให้ผู้ที่ท าการขอกู้เงิน
โครงการเลี้ยงโค มีเงื่อนไขที่จะต้องให้โคทุกตัวมีการลงทะเบียนและติดเบอร์หมายเลข
ประจ าตัวโคทุกตัว ส่วนทางเทศบาลต าบลก้อเป็นฝ่ายรวบรวมเอกสารส่งให้ทางจังหวัด
พิจารณาต่อไป 

นางบุญเรียม  วงค์สุพิน สท.เขต 2  -การขุดสระเก็บน้ าบ้านก้อท่า หมู่ที่ 4 ไม่ทราบว่าได้รับผู้รับเหมาขุด
ลอกสระเก็บน้ าหนองต่อมหรือยัง อยากให้ได้รับการด าเนินการโดยเร็ว เพราะหากต่อไปจะต้องมี
จุดรองรับน้ าที่ไหลหลากมาจะได้มีจุดเก็บกักน้ าใช้ในการเกษตรและป้องกันน้ าป่าไหลหลากเข้า
บ้านเรือนของประชาชน 

 -ตามที่ได้แจ้งขอให้ทางเทศบาลประสานสถาบันการเงินมาจัดตั้งตู้กดเงินสด (ATM) ในพ้ืนที่
ต าบลก้อ ไม่ทราบว่าติดต่อประสานงานเป็นอย่างไรบ้าง 

 -โครงการไฟฟ้าส่องสว่างไฟกิ่ง ไม่ทราบว่าทางส านักงานทางหลวงชนบทให้การสนับสนุนหรือไม่ 
นายชุมพร  มะโน  -การขุดลอกสระเก็บน้ าห้วยหนองต่อม หมู่ที่ 4 เป็นโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ที่ได้

ประสานขอรับการช่วยเหลือจากคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (กช.ภจ.) 
การด าเนินการอยู่ที่คณะกรรมการระดับจังหวัด ป้องกันจังหวัดจะด าเนินการเมื่อใดต้องรอ
พิจารณาอนุมัติและลงพ้ืนที่เมื่อใด คาดว่าคงจะด าเนินการในเร็วๆนี้ 

 -ตามที่ได้ประสานงานกับแขวงการทางบ้านกลางแลได้เข้าบรรจุไว้ในแผนของแขวงการทางบ้าน
กลางแล้ว ได้รับทราบและน าไปสู่แผนการพัฒนาไฟกิ่งกับการขยายไหล่ทางถนนไปพร้อมๆกัน 

 -ตามที่ได้รับรายชื่อผู้ที่ได้รับผลกระทบรายได้น้อย ผู้ที่ได้รับการพิจารณาจะได้รับเงินผ่านระบบ
บัญชีของแต่ละคนประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 โดยมีการประสานผ่านมายังเทศบาลต าบล
ก้อ 

ประธานสภาฯ  -มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อเสนออีกหรือไม่ หากไม่อะไรแล้วขอปิดการประชุมสภาเทศบาล
ต าบลก้อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2563 ครั้งนี ้และขอขอบคุณ ทุกท่าน 

 
ปิดประชุม  เวลา  12.30 น. 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้รายงานการประชุม       
(นางสาวนัฐมน   ทาเล่) 

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

  (นายสุนทร   มหานิล) 
      ประธานสภาเทศบาลต าบลก้อ   

 


