
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลก้อ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจ าปี พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560 

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

ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นายสุนทร  มหานิล ประธานสภาเทศบาลต าบลก้อ สุนทร  มหานิล 
2. นายศักดิ์  ยวนสี รองประธานสภาเทศบาลต าบลก้อ ศักดิ์  ยวนสี 
3. นางสาวนัฐมน  ทาเล่ เลขานุการสภาเทศบาลต าบลก้อ นัฐมน  ทาเล่ 
4. นางอุรีรัตน์  สวาลึก สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 อุรีรัตน์  สวาลึก 
5. นายปรีชา  เปี้ยฝั้น สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 ปรีชา  เปี้ยฝั้น 
6. นางสาวเพ็ญนภา  ปาสายออ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 เพ็ญนภา  ปาสายออ 
7. นางรัชณี  เอื้องมณี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 รัชณี  เอื้องมณี 
8. นางสาวรุ่งธิวา  ชัยลังกา   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 รุ่งธิวา  ชัยลังกา   
9. นายโสภณ  มาติ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 โสภณ  มาติ 
10. นายไสว   มาติ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 ไสว   มาติ 
11. นายปรีชา  รินท้าว สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 ปรีชา  รินท้าว 
12. นางบุญเรียม  วงค์สุพิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 บุญเรียม  วงค์สุพิน 

 
ผู้มาร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1. นายชุมพร  มะโน นายกเทศมนตรีต าบลก้อ ชุมพร  มะโน 
2. นายอนุกูล  รุ่นหนุ่ม รองนายกเทศมนตรีต าบลก้อ อนุกูล  รุ่นหนุ่ม 
3. นายพิชญะ  สุยะมัน รองนายกเทศมนตรีต าบลก้อ พิชญะ  สุยะมัน 
4. นายพยนต์  ปันนาง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลก้อ พยนต์  ปันนาง 
5. นายจิรวัฒน์  เตชะอินทร์ เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลก้อ จิรวัฒน์  เตชะอินทร์ 
6. นางสาวจตุพร  จาตา รองปลัดเทศบาล จตุพร  จาตา 
7. นางลภัสรดา  ดงค าฟู ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน ลภัสรดา  ดงค าฟู 
8. นางสาวภาวิณี  แต้ค า เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ภาวิณี  แต้ค า 
9. นายสุขสวัฏดิ์  นันศ์ป้อม ผช.จพง.ส่งเสริมการท่องเที่ยว สุขสวัฏดิ์  นันศ์ป้อม 

 
เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ มาครบองค์ประชุมแล้ว นางสาวนัฐมน  ทาเล่ เลขานุการสภา

เทศบาลต าบลก้อ เชิญนายสุนทร  มหานิล ประธานสภาฯ กล่าวสวัสดีสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน เข้าที่ที่ประชุม
และกล่าวเปิดการประชุม 
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เปิดประชุม เวลา 09.00 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1.เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  -ตามที่  สภาเทศบาลต าบลก้อ ได้มีก าหนดการประชุมสภาเทศบาลต าบลก้อ สมัย

สามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.2560 ตามก าหนดการประชุมสภาเทศบาลต าบลก้อ สมัยสามัญ 
สมัยที่ 4 ประจ าปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 -30  เดือนตุลาคม พ.ศ.2560 จึงได้เชิญสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลก้อมาประชุมในครั้งนี้ 

   
ที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2. เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1  ประจ าปี พ.ศ.
2560) 
มติที่ประชุม -ขอรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพ่ิมเติม 
 
ระเบียบวาระท่ี 3. กระทู้ถาม (ถ้ามี) 
ประธานสภาฯ  -มีท่านใดจะเสนอในวาระนี้หรือไม่ 
ที่ประชุม   -ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 4. เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 
  -ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 5. เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
  5.1.ญัตติเรื่อง ขอรับความเห็นชอบในการท าข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อ าเภอลี้ และพื้นที่อ าเภอทุ่งหัวช้าง ในการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
แบบครบวงจรตาม “โครงการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse Derived Fuel:RDF) และปุ๋ย
อินทรีย์” ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อ าเภอลี้ และในพื้นที่อ าเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดล าพูน 
ในการท าข้อตกลงความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 
ประธานสภาฯ  -ต่อไปในวาระพิจารณานี้ จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการขอพิจารณาญัตติต่อไปเชิญนายกเทศมนตรี

ต าบลก้อ เป็นผู้กล่าวชี้แจงให้ที่ประชุมสภาได้พิจารณาพร้อมลงมติที่ประชุมตามญัตติที่เสนอ
มายังสภาแล้วนั้น มีดังนี ้

1.ญัตติเรื่อง ขอรับความเห็นชอบในการท าข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่อ าเภอลี้ และพ้ืนที่อ าเภอทุ่งหัวช้าง ในการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
แบบครบวงจรตาม “โครงการจัดการขยะเพ่ือผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse Derived Fuel:RDF) และ
ปุ๋ยอินทรีย์” ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่อ าเภอลี้ และในพื้นที่อ าเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัด
ล าพูน ในการท าข้อตกลงความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

2.ร่างก าหนดสมัยการประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2561 
3.ร่างก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการส าหรับให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาล

ต าบลก้อ ประจ าปี พ.ศ.2561 
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นายชุมพร  มะโน  นายกเทศมนตรีต าบลก้อ  -กล่าวสวัสดีทุกท่านในที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลก้อ ในครั้งนี้ 

ในนามผู้บริหารเทศบาลต าบลก้อ ต่อไปขอน าเสนอเกี่ยวกับรายละเอียดการขอรับความเห็นชอบ
ในการท าข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่อ าเภอลี้ และ
พ้ืนที่อ าเภอทุ่งหัวช้าง ในการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยแบบครบวงจรตาม “โครงการ
จัดการขยะเพ่ือผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse Derived Fuel:RDF) และปุ๋ยอินทรีย์” ส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่อ าเภอลี้ และในพ้ืนที่อ าเภอทุ่งหัวช้าง จังหวั ดล าพูน มี
รายละเอียดดังนี้ 

  -ในการท าข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริหาร
จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยแบบครบวงจรตาม “โครงการจัดการขยะเพ่ือผลิตเป็นเชื้อเพลิง 
(Refuse Derived Fuel:RDF) และปุ๋ยอินทรีย์” ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน พ้ืนที่
อ าเภอลี้ และในพื้นที่อ าเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดล าพูน โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

ตามที่ ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดล าพูน ได้มอบหมายให้เทศบาลต าบลวังดิน อ าเภอลี้ จังหวัด
ล าพูน รับผิดชอบกลุ่ม Cluster ในการบริหารจัดการสิ่ งปฏิกูลและมูลฝอยโซนใต้  อัน
ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในอ าเภอลี้ และอ าเภอลี้ทุ่งหัวช้าง ส่วนใหญ่ยัง
ไม่มีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาล บ่อทิ้งขยะส่วนใหญ่ใกล้เต็มหรือใช้พ้ืนที่ป่า
สงวนแห่งชาติ และที่สาธารณะประโยชน์ในการก าจัดขยะโดยยังไม่ได้ขออนุญาต ไม่มี
งบประมาณในการก าจัดที่ถูกวิธี ประกอบกับกลุ่ม Cluster ในการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูล
ฝอยโซนใต้ มีอัตราการเพ่ิมประชากรสูง ระยะทางห่างไกล ต้องใช้งบประมาณมาก หากต้องจ้าง
เหมาเอกชนน าไปก าจัด 

  บัดนี้ ทางส านักงานเทศบาลต าบลก้อ ได้ตรวจสอบดูแล้ว ปรากฏว่าบ่อทิ้งขยะของเทศบาล
ต าบลก้อใกล้เต็ม และอยู่ในที่สาธารณะประโยชน์ในการก าจัดขยะ และไม่มีงบประมาณในการ
ก าจัดที่ถูกวิธี ในเป็นการแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตเทศบาล
ต าบลก้อ  จึงต้องท าบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
จัดการขยะมูลฝอย โดยน าเรื่องการจัดท าบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือฯ ต้องผ่านความ
เห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

นางสาวจตุพร  จาตา -ในการประชุมโครงการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยแบบครบวงจร กลุ่ม 
Cluster โซนใต้ ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในอ าเภอลี้และอ าเภอทุ่งหัวช้าง เมื่อ
วันที่ 28 กันยายน 2560 ณ เทศบาลต าบลวังดิน อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน โดยมีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมทั้งหมด 13 แห่ง ประกอบด้วย 

  1.เทศบาลต าบลวังดิน 
  2.เทศบาลต าบลศรีวิชัย 
  3.เทศบาลาต าบลป่าไผ่ 
  4.เทศบาลต าบลลี้ 
  5.เทศบาลต าบลดงด า 
  6.เทศบาลต าบลก้อ 
  7.องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงแก้ว 
  8.องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย 
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  9.องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน 
  10.เทศบาลต าบลทุ่งหัวช้าง 
  11.องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง 
  12.องค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียนปม 
  มีวัตถุประสงค์เพ่ือขอความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในอ าเภอลี้ และใน

อ าเภอทุ่งหัวช้าง ร่วมกันวางแผนการบูรณาการและใช้ศักยภาพของ อปท. แต่ละแห่งจัดการขยะ
ชุมชนโดยร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เป็นที่ปรึกษาในการศึกษาความ
เหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบการจัดการมูลฝอยแบบครบวงจร 

-ที่ประชุมมอบหมายให้เทศบาลต าบลวังดิน อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน ซึ่งเป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพและมีความพร้อมด้านสถานที่ก่อสร้างระบบก าจัดขยะ เป็นสถานที่ก่อสร้าง
ระบบการจัดการมูลฝอยแบบครบวงจรตาม “โครงการจัดการขยะเพ่ือผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse 
Derived Fuel:RDF) และปุ๋ยอินทรีย์” การท าบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย โดยน าเรื่องการจัดท าบันทึกข้อตกลง (MOU) ความ
ร่วมมือฯ ต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ -มีสมาชิกสภาในที่ประชุมท่านใดจะอภิปรายต่อหรือไม ่
นายโสภณ  มาติ  สท.เขต 2 -กล่าวสวัสดีทุกท่าน ขอเรียนถามว่าการท าข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอยตาม “โครงการจัดการขยะเพ่ือผลิต
เป็นเชื้อเพลิง (Refuse Derived Fuel:RDF) และปุ๋ยอินทรีย์” เป็นการขอพิจารณาเกี่ยวกับ
การสนับสนุนงบประมาณหรือว่าขอพิจารณาให้ท าข้อตกลงร่วมมือกันในการบริหารจัดการ
โดยไม่ใช้งบประมาณ 

นางสาวจตุพร  จาตา -ส านักงบประมาณจะเป็นผู้จัดสรรงบประมาณ ให้เทศบาลต าบลวังดิน แต่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 10 แห่ง และเทศบาลต าบลก้อ ไม่ต้องสนับสนุนงบประมาณเพียงให้
ความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะตามโครงการฯ 

นายปรีชา  เปี้ยฝั้น  สท.เขต 1 -กล่าวสวัสดีทุกท่าน ขอเรียนถามว่าการท าข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอยตาม “โครงการจัดการขยะเพ่ือผลิต
เป็นเชื้อเพลิง (Refuse Derived Fuel:RDF) และปุ๋ยอินทรีย์” ตามที่สังเกตว่าประชาชนใน
เทศบาลต าบลวังดินที่บริหารจัดการขยะที่ผ่านมาก็เป็นเป็นปัญหาอยู่ การกองขยะทิ้งไว้ส่ง
กลิ่นเหม็นอาจเป็นปัญหาต่อมาทีหลัง หากวันข้างหน้ามีการน าขยะมากองไว้รอบริหารจัดการ
ในพ้ืนที่ต าบลก้อ รู้สึกเป็นห่วงชุมชนต าบลก้อ 

นางสาวจตุพร  จาตา -เทศบาลต าบลวังดินได้ผ่านการประชาคมจากประชาชนในพ้ืนที่แล้ว และมีระบบ
การบริหารจัดการ การก าจัด การบ าบัดได้มาตรฐาน และมีการศึกษาดูงานของหน่วยงานและ
ประชาชนแล้ว ซึ่งการด าเนินการตามมาตรฐานการบริหารจัดการขยะที่ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน
และผู้ที่อยู่อาศัยใกล้เคียง 

 
ประธานสภาฯ -มีสมาชิกสภาในที่ประชุมท่านใดจะอภิปรายต่อหรือไม่ หากไม่มีแล้วขอปิดการอภิปราย และ

ขอให้ที่ประชุมลงมติเห็นชอบในการท าข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพ้ืนที่อ าเภอลี้ และพ้ืนที่อ าเภอทุ่งหัวช้าง ในการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
แบบครบวงจรตาม “โครงการจัดการขยะเพ่ือผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse Derived 
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 Fuel:RDF) และปุ๋ยอินทรีย์”ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่อ าเภอลี้ และในพื้นที่
อ าเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดล าพูน 

มติที่ประชุม -เห็นชอบ จ านวน 11 เสียง  ดังนี้ 
  1.นายศักดิ์  ยวนสี   รองประธานสภาเทศบาลต าบลก้อ  
  2.นายโสภณ  มาต ิ   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
  3.นางอุรีรัตน์  สวาลึก   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
  4.นายไสว  มาติ    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
  5.นางสาวนัฐมน  ทาเล ่   เลขานุการสภาเทศบาลต าบลก้อ 
  6.นายปรีชา  เปี้ยฝั้น   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
  7.นางสาวเพ็ญนภา  ปาสายออ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
  8.นางรัชณี  เอื้องมณี   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
  9.นางสาวรุ่งธิวา  ชัยลังกา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
  10.นางบุญเรียม  วงค์สุพิน  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
  11.นายปรีชา  รินท้าว   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
มติที่ประชุม -ไม่เห็นชอบ จ านวน - เสียง  
มติที่ประชุม -งดออกเสียง  จ านวน 1 เสียง  
 5.2.การพิจารณาเรื่อง ร่างก าหนดสมัยการประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2561 
ประธานสภาฯ  -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 

หมวด ๒ ข้อ ๒๑ การก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลก้อประจ าปี พ.ศ.๒๕๕9 นี้ สภา
เทศบาลต าบลก้อ ขอก าหนดให้มีสมัยประชุมสมัยสามัญ ๔ สมัยและสมัยแรกของปีถัดไป  คือ 

-สมัยประชุมสมัยที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-30 เดือนมกราคม พ.ศ.2561 
-สมัยประชุมสมัยที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-30 เดือนพฤษภาคม   พ.ศ.2561 
-สมัยประชุมสมัยที่ 3 ระหว่างวันที่ 1-30 เดือนสิงหาคม  พ.ศ.2561 
-สมัยประชุมสมัยที่ 4 ระหว่างวันที่ 1-30 เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.2561 
-สมัยประชุมสมัยที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562 

ประธานสภาฯ  -มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมอีกหรือไม่ 
นายไสว  มาติ สท.เขต 2   -กล่าวสวัสดีทุกท่าน ตามที่ได้ดูร่างประกาศก าหนดให้มีสมัยประชุมสมัยสามัญ ๔ 

สมัยและสมัยแรกของปีถัดไป เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ตนรู้สึกว่าก าหนดสมัยประชุมเหมือนปีที่ผ่าน
มาก็เห็นเหมาะสมดีแล้ว 

นายสุขสวัฏดิ์  นันศ์ป้อม  -ในการก าหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ 4 สมัยและสมัยแรกของปีถัดไปส าหรับ
ในปี พ.ศ.2561 นั้น มีความสอดคล้องกับปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลก้อ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาในท้องถิ่น และความต้องการของ
ประชาชน และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ 
และ  ข้อ ๑๔  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้องด าเนินการ 
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(๑) ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   (๒) ด าเนินการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   

 
ประธานสภาฯ  -มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมอีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุมลงมติว่าเห็นชอบหรือว่า

ไม่เห็นชอบตามที่เสนอ 
มติที่ประชุม -เห็นชอบ จ านวน 11 เสียง  ดังนี้ 
  1.นายศักดิ์  ยวนสี   รองประธานสภาเทศบาลต าบลก้อ  
  2.นายโสภณ  มาต ิ   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
  3.นางอุรีรัตน์  สวาลึก   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
  4.นายไสว  มาติ    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
  5.นางสาวนัฐมน  ทาเล ่   เลขานุการสภาเทศบาลต าบลก้อ 
  6.นายปรีชา  เปี้ยฝั้น   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
  7.นางสาวเพ็ญนภา  ปาสายออ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
  8.นางรัชณี  เอื้องมณี   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
  9.นางสาวรุ่งธิวา  ชัยลังกา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
  10.นางบุญเรียม  วงค์สุพิน  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
  11.นายปรีชา  รินท้าว   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
มติที่ประชุม -ไม่เห็นชอบ จ านวน - เสียง  
มติที่ประชุม -งดออกเสียง  จ านวน 1 เสียง  
 

 5.3.การพิจารณาเรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการส าหรับให้ประชาชนเข้ารับฟังการ
ประชุมสภาเทศบาลต าบลก้อ ประจ าปี พ.ศ.๒๕61 
ประธานสภาฯ  -ด้วย สภาเทศบาลต าบลก้อ  ได้ก าหนดประชุมสภาเทศบาลต าบล ปี พ.ศ.๒๕61 

ทั้ง ๔ สมัยและสมัยแรกของปีถัดไปแล้วนั้น และเพ่ือเป็นการให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมรับฟังการ
ประชุมสภาเทศบาลส่วนต าบลก้อ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  ข้อ ๒๔ ประธานสภาเทศบาลต าบลก้อ  จึงก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการส าหรับให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลต าบลก้อ ดังนี้ 

๑.ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลต าบลก้อสามารถขอเข้าร่วมรับฟัง
การประชุมสภาฯ ได้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น 

๒.ประชาชนที่มีเรื่องใดจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   ให้แจ้งฝ่ายเลขานุการสภาเทศบาลต าบล
ก้อหรือประธานสภาเทศบาลต าบลก้อทราบ  ก่อนก าหนดเวลาการปะชุมสภาฯ ในแต่ละครั้ง  ไม่
น้อยกว่า  ๒๔  ชั่วโมง  เพื่อจัดเรียงล าดับ และแจ้งผู้ที่เก่ียวข้องทราบ เพ่ือเตรียมข้อมูลตอบข้อ 
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ซักถามในที่ประชุมต่อไป จึงประกาศใช้ระเบียบสภาเทศบาลต าบลก้อฯ ดังกล่าว  ให้ได้รับทราบ
โดยทั่วกัน 

ประธานสภาฯ  -มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมอีกหรือไม่ 
นายไสว  มาติ  สท.เขต 2 -ตามที่ได้จัดให้มีการประกาศให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา

เทศบาลต าบลก้อแล้วนั้น อยากเสนอว่าในครั้งต่อไปอยากให้มีหนังสือเชิญ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้น าชุมชนในแต่ละหมู่บ้านมาร่วมประชุมสภาเพ่ือให้ได้รับข้อมูลการปฏิบัติงาน การบริหารงาน
ของเทศบาลต าบลก้อ ประชาชนจะได้เข้าใจการท างานของเทศบาล เช่นประชาชนได้สอบถาม
การจัดกิจกรรมลอยกระทงในปีนี้จะจัดหรือไม่อย่างไรเพราะปีที่ผ่านมาก็ยังเห็นมีการจัด และ
ข้าพเจ้าได้ตอบไปแล้วว่าในปีนี้ประเพณีลอยกระทงอยู่ในช่วงการท าพิธีถวายความไว้อาลัยและ
พิธีงานถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

 
ประธานสภาฯ -ได้ท าหนังสือประชาสัมพันธ์แล้ว แต่ไม่มาและก็ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ

แล้ว และบางกิจกรรมทางเทศบาลต าบลก้อ ได้น าเสนอให้ที่ประชุมกับก านัน ผู้ใหญ่บ้านแล้ว แต่
ครั้งต่อไปทางกิจการสภาจะได้ท าหนังสือเชิญถึงก านัน ผู้ใหญ่บ้านอีกที่หนึ่ง ก็ถือว่าเป็น
ข้อแนะน าที่ดีขอน าไปปรับปรุงในครั้งต่อไป 

นางสาวเพ็ญนภา  ปาสายออ  สท.เขต 1 –กล่าวสวัสดีทุกท่าน การที่ประกาศให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมและ
รับฟังการประชุมสภา ขอเสนอว่าเห็นสมควรให้ผู้น าชุมชนและประชาชนที่จะมาร่วมจัดท า
หนังสือแจ้งมาก่อน เพ่ือให้ฝ่ายเลขานุการสภาเทศบาลได้น าบรรจุไว้ในวาระการประชุม 

  -ก านันและผู้ใหญ่บ้าน ถ้าหากจะเข้ามาประชุมด้วยแล้ว จะได้น าเรื่องไปแจ้งให้ประชาชนใน
หมู่บ้านได้รับทราบต่อไป 

นายปรีชา  เปี้ยฝั้น  สท.เขต 1 –ขอแนะน าว่าหากจะให้ประชาชนมาร่วมประชุมก็จะต้องน าบรรจุไว้ในวาระ
การประชุม หากมีการประกาศให้ผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมและแจ้งมาก่อนการ
ประชุมก็ถือว่าดีแล้ว เพราะหากเชิญประชาชนมาแล้ว บางครั้งก็จะเป็นการรบกวนประชาชนที่
อาจมีภารกิจติดงานหรือว่าเวลาท างานของประชาชน 

นายไสว  มาติ  สท.เขต 2 –ถ้าหากก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทั่วไปได้มาร่วมรับฟังการประชุมสภา ก็
ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่จะได้มีโอกาสได้พบปะกัน ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันพัฒนาชุมชนไป
ด้วยกัน 

นางสาวเพ็ญนภา  ปาสายออ  สท.เขต 1 –ขอเสนอเพ่ิมเติมว่าให้ประชาชนแจ้งเรื่องท่ีจะน าเข้าท่ีประชุมสภา
เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือให้เวลาประชุมสมาชิกสภาจะได้ศึกษารายละเอียดของแต่ละเรื่องที่
ประชาชนน าเสนอไปด้วย 

นางสาวจตุพร  จาตา -ตามระเบียบการประชุมสภาฯ จะต้องท าเป็นลายลักษณ์อักษรอยู่แล้ว 
ประธานสภาฯ  -มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมอีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุมลงมติว่าเห็นชอบหรือว่า

ไม่เห็นชอบตามที่เสนอ 
มติที่ประชุม -เห็นชอบ จ านวน 11 เสียง  ดังนี้ 
  1.นายศักดิ์  ยวนสี   รองประธานสภาเทศบาลต าบลก้อ  
  2.นายโสภณ  มาต ิ   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
  3.นางอุรีรัตน์  สวาลึก   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
  4.นายไสว  มาติ    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
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  5.นางสาวนัฐมน  ทาเล ่   เลขานุการสภาเทศบาลต าบลก้อ 
  6.นายปรีชา  เปี้ยฝั้น   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
  7.นางสาวเพ็ญนภา  ปาสายออ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
  8.นางรัชณี  เอื้องมณี   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
  9.นางสาวรุ่งธิวา  ชัยลังกา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
  10.นางบุญเรียม  วงค์สุพิน  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
  11.นายปรีชา  รินท้าว   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
มติที่ประชุม -ไม่เห็นชอบ จ านวน – เสียง  
มติที่ประชุม -งดออกเสียง  จ านวน 1 เสียง  
 
ประธานสภาฯ   -ส าหรับในวาระการประชุมวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ ขอพักการประชุมเพ่ือรับประทาน

อาหารกลางวัน และช่วงบ่ายกลับมาประชุมในวาระต่อจากนี้ 
ที่ประชุม -รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6.เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ -ส าหรับในที่ประชุมในช่วงบ่ายนี้เป็นการประชุมต่อในวาระอ่ืนๆ นี้ ตามวาระการประชุม 

ต่อไปขอเชิญทางเทศบาลต าบลก้อ น าเสนอเกี่ยวกับการรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลก้อ รอบที่สอบ (ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ.
2560 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2560) ต่อไปเชิญทางเทศบาลต าบลก้อ เป็นผู้น าเสนอ
รายละเอียดรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลก้อ 
รอบท่ีสอง (ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ.2560 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2560) 

นายชุมพร  มะโน นายกเทศมนตรีต าบลก้อ –ส าหรับรายงานผลรายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลก้อ รอบที่สอบ (ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ.2560 ถึง
เดือนกันยายน พ.ศ.2560) ขอมอบให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบาย
และแผนงาน 

นายสุขสวัฏดิ์  นันศ์ป้อม  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว –กล่าวสวัสดีทุกท่านในที่ประชุม ส าหรับ
ในวาระนี้  ในตามเทศบาลต าบลก้อ ขอน าเสนอรายละเอียดรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลก้อ รอบที่สอบ (ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ.
2560 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2560) ก่อนอื่นขอน าเสนอเป็นวีดีทัศน์ผลงานการด าเนินงานของ
เทศบาลต าบลก้อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และตามด้วยเอกสารที่ได้แจกให้กับทุกท่าน 
ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา

สามปี 

บรรจุในเทศ
บัญญัติ 

บรรจุในเทศ
บัญญัติ 

(น าไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ด าเนินการตาม

แผนฯ  
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการสู่เมืองแห่งทุน
วัฒนธรรม 

55 17 16 29.09 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เกษตร
และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชน 

23 23 23 100.00 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

70 47 15 21.42 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

29 10 29 100.00 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการ
กีฬา 

22 17 14 63.63 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข
และการเสริมสร้างสุขภาพประชาชนบนภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

17 15 12 70.58 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

38 34 35 92.10 

รวม 254 155 144 56.69 
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การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ สู่เมืองแห่งทุนทาง
วัฒนธรรม 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1. โครงการปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
-ปรับปรุงหอประชุมเทศบาลต าบลก้อ 

11,800.00 11,800.00 ตามเทศบัญญัติ 

2. โครงการปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
-ปรับปรุงหอประชุมเทศบาลต าบลก้อ (เวทีและ
ฉาก) 

68,800.00 68,000.00 ตามเทศบัญญัติ 

3. โครงการก่อสร้างพนังก้ันน้ า บ้านก้อทุ่ง หมู่ที่ 1 18,000.00 18,000.00 ตามเทศบัญญัติ 
4. โครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านก้อท่า หมู่ที่ 

4 
24,500.00 24,500.00 ตามเทศบัญญัติ 

5. โครงการปรับปรุงระบบประปาเทศบาลต าบลก้อ 42,040.00 42,040.00 ตามเทศบัญญัติ 
6. โครงการขุดลอกห้วยม่วงแก้ว 0.00 0.00 ของบประมาณ

จาก สนง.
พัฒนาภาค 3  

7. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ 0.00 0.00 ทต.ซ่อมบ ารุง
เอง 

8. โครงการจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
สาธารณะ 

50,000.00 27,420.00 ตามเทศบัญญัติ 

9. โครงการปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
-ปรับปรุงถนนและลานจอดรถในเทศบาล 

199,000.00 199,000.00 ตามเทศบัญญัติ 

10. โครงการปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
-โครงการถมดินในที่ราชพัสดุ 

32,500.00 32,500.00 ตามเทศบัญญัติ 

11. โครงการจัดซื้อซัมเมอร์สระบบประปา หมู่ที่ 1 22,000.00 22,000.00 ตามเทศบัญญัติ 
12. จัดซื้อตู้คอนโทลปั้มน้ า 6,900.00 6,900.00 ตามเทศบัญญัติ 
13. ซ่อมบ ารุงรถบรรทุกน้ าดับเพลิง 114,000.00 114,000.00 ตามเทศบัญญัติ 

 จัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบจม ซัมเมอร์ส Ebola 22,000.00 22,000.00 ตามเทศบัญญัติ 
14. จัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบจม 5,900.00 5,900.00 ตามเทศบัญญัติ 
15. จัดซื้อสวิทซ์แสงอาทิตย์ 3,800.00 3,800.00 ตามเทศบัญญัติ 
16. อุดหนุนส่วนราชการ 65,344.66 65,344.66 ตามเทศบัญญัติ 

รวม 686,584.66 663,204.66  
 
 



-11- 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เกษตรและการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1. อบรมการจัดท าปุ๋ยหมัก 10,000.00 10,000.00 สสส. 
2. ส่งเสริมการท าเกษตรปลอดสารพิษ 

 
10,000.00 10,000.00 สสส. 

3. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชมกลุ่มพัฒนา
อาชีพผู้สูงอายุบ้านก้อทุ่ง 

80,000.00 80,000.00 ตามเทศบัญญัติ 

4. โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตรีแม่บ้านและ
ประชาชนทั่วไป (การตัดเย็บผ้าห่มนวมด้วยมือ) 

100,00.00 95,372.00 ตามเทศบัญญัติ 

5. โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ 110,000.00 72,910.00 ตามเทศบัญญัติ 
6. จัดซื้อจักรพันริม จ านวน 1 คัน 13,000.00 13,000.00 ตามเทศบัญญัติ 
7. จัดซื้อจักรเย็บผ้า จ านวน 1 คัน 6,900.00 6,900.00 ตามเทศบัญญัติ 
8. จัดซื้อจักรอุตสาหกรรม จ านวน 2 คัน 40,000.00 24,000.00 ตามเทศบัญญัติ 

10. โครงการตัดหญ้าสองข้างทางพัฒนาและรักษา
สภาพแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยว 

20,000.00 10,000.00 ตามเทศบัญญัติ 

11. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวในต าบลก้อ 

30,000.00 30,000.00 ตามเทศบัญญัติ 

12. โครงการส่งเสริมอาชีพการแปรรูปและถนอมอาหาร
ต าบลก้อ 

30,000.00 22,032.00 ตามเทศบัญญัติ 

13. โครงการส่งเสริมอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าส าเร็จรูปบ้าน
ก้อท่า หมู่ที่ 4 

20,000.00 19,712.00 ตามเทศบัญญัติ 

14. โครงการส่งเสริมอาชีพเย็บผ้าบาร์ติก บ้านก้อท่า 
หมู่ที่ 4 

20,000.00 15,637.00 ตามเทศบัญญัติ 

15. โครงการสานพลังชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ RECAP การ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

50,000.00 50,000.00 สสส.ศจค.แม่
แรง 

16. โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสตรีสากลกลุ่มสตรี
แม่บ้านต าบลก้อ 

20,000.00 0.00 ไม่ใช้
งบประมาณ 

17. โครงการสร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ 20,000.00 0.00 ไม่ใช้
งบประมาณ 

18. โครงการอบรมกลุ่มอาชีพเพาะเห็ดต าบลก้อ 20,000.00 0.00 ไม่ใช้
งบประมาณ 

19. โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพตีเหล็กบ้านก้อหนอง 
หมู่ที่ 2 

20,000.00 0.00 ไม่ใช้
งบประมาณ 

20. โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่ต าบลก้อ 30,000.00 0.00 ไม่ใช้
งบประมาณ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

21. โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสุกรต าบลก้อ 40,000.00 0.00 ไม่ใช้
งบประมาณ 

22. โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรวัฒนธรรมประเพณี
และแหล่งท่องเที่ยวในต าบลก้อ 

10,000.00 0.00 ไม่ใช้
งบประมาณ 

23. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในต าบลก้อ 

20,000.00 80,894.00 ตามเทศญัตติ 

รวม 619,900.00 540,457.00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-13- 
ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1. ก่อสร้างบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิด
ไท้องค์ราชัน องค์ราชินี 

60,000.00 60,000.00 ตามเทศบัญญัติ 

2. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3,010,800.00 1,479,000.00 ตามเทศบัญญัติ 
3. เบี้ยยังชีพผู้พิการ 1,766,400.00 776,800.00 ตามเทศบัญญัติ 
4. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 132,000.00 54,000.00 ตามเทศบัญญัติ 
5. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 20,000.00 8,000.00 ตามเทศบัญญัติ 
6. โครงการซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ 

-ซ่อมบ ารุงรถดับเพลิง 
50,000.00 23,900.00 ตามเทศบัญญัติ 

7. จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์
เทศบาลต าบลก้อ 

0.00 0.00 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างใช้
จ่ายเงินให้แก่ประชาชน 

0.00 0.00 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. โครงการจัดงานท าบุญสรงน้ าพระพุทธ
บาทผาตั้ง 

5,000.00 5,000.00 ตามเทศบัญญัติ 

10. โครงการท าบุญสรงน้ าพระพุทธบาทยางวี 25,000.00 25,000.00 ตามเทศบัญญัติ 
11. โครงการท าบุญหัวฝาย 15,000.00 14,432.00 ตามเทศบัญญัติ 
12. โครงการร่วมสรงน้ าองค์สามครูบาและ

พระธาตุหริภุญชัย 
 17,860.00 ตามเทศบัญญัติ 

13. โครงการสรงน้ าวัดบ้านเก่า 10,000.00 10,000.00 ตามเทศบัญญัติ 
14. โครงการสืบสานประเพณีสรงน้ าพระธาตุ  

สลีเวียงก้อ (ก้อทุ่ง) 
50,000.00 50,000.00 ตามเทศบัญญัติ 

15. โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดย
ชุมชนท้องถิ่น ศปง.อบต.ข่วงเปา อ.
จอมทอง จ.เชียงใหม่ 

40,000.00 40,000.00 ศปง.อบต.ข่วง
เปา อ.จอมทอง 

จ.เชียงใหม่ 
16. โครงการกิจกรรมวันคนพิการต าบลก้อ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
20,000.00 0.00 ไม่ใช้งบประมาณ 

17. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว
ให้ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ 

100,000.00 0.00 ไม่ใช้งบประมาณ 

18. โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ 10,000.00 0.00 ไม่ใช้งบประมาณ 

19. โครงการวันผู้สูงอายุต าบลก้อประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 

40,000.00 0.00 ไม่ใช้งบประมาณ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

20. โครงการส่งเสริมสุขภาพและตรวจเยี่ยม
บ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และด้อยโอกาส
ต าบลก้อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 

0.00 0.00 ไม่ใช้งบประมาณ 

21. โครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง
ในต าบลก้อ 

0.00 0.00 ไม่ใช้งบประมาณ 

22. โครงการก่อสร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาสในต าบลก้อ 

80,000.00 80,000.00 สภาองค์กรชุมชน
ต าบลก้อ 

23. ส ารองจ่าย 150,000.00 4,500.00 ตามเทศบญัญัต ิ

24. โครงการงานประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง)
ต าบลก้อ 

120,000.00 0.00 ไม่ใช้งบประมาณ 

25. โครงการปีใหม่เมืองต าบลก้อ 120,000.00 0.00 ไม่ใช้งบประมาณ 

26. โครงการร่วมงานประเพณีปีใหม่เมือง
อ าเภอลี้ 

5,000.00 0.00 ไม่ใช้งบประมาณ 

27. โครงการร่วมงานประเพณีลอยกระทง
อ าเภอลี้ 

5,000.00 0.00 ไม่ใช้งบประมาณ 

28. โครงการสืบสานประเพณีสรงน้ าพระธาตุ 
สลีทันใจ (ก้อยืน) 

50,000.00 0.00 ไม่ใช้งบประมาณ 

29. โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา 20,000.00 0.00 ไม่ใช้งบประมาณ 
รวม 5,904,200.00 2,648,492.00  
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ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1. โครงการลดปัญหาขยะโดยชุมชนเพื่อ
ชุมชน 

0.00 0.00 ไม่ใช้งบประมาณ 

2. จ้างเหมาพนักงานจ้างจัดเก็บขยะ 168,000.00 84,000.00 ตามเทศบัญญัติ 
3. โครงการก่อสร้างฝายแม้ว ม.1 10,000.00 10,000.00 ตามเทศบัญญัติ 
4. โครงการก่อสร้างฝายแม้ว ม.2 10,000.00 10,000.00 ตามเทศบัญญัติ 
5. โครงการก่อสร้างฝายแม้ว ม.3 10,000.00 10,000.00 ตามเทศบัญญัติ 
6. โครงการก่อสร้างฝายแม้ว ม.4 10,000.00 8,887.00 ตามเทศบัญญัติ 
7. โครงการแหล่งเรียนรู้แปลงสาธิตผักสวน

ครัวรั้วกินได้ 
10,000.00 9,932.00 ตามเทศบัญญัติ 

8. โครงการร่วมงานล าไยอ าเภอลี้ 5,000.00 11,932.00 ตามเทศบัญญัติ 
9. โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระ

นางเจ้าสิริกิตต์ 
15,000.00 4,932.00 ตามเทศบัญญัติ 

10. โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 
10 

0.00 0.00 ไม่ใช้งบประมาณ 

11. การจัดท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ (สสส.) 20,000.00 20,000.00 สสส.อบต.แม่สูน 
12. โครงการคลินิกเกษตร 5,000.00 0.00 ไม่ใช้งบประมาณ 
13. โครงการบริการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี

ทางการเกษตร 
10,000.00 0.00 ไม่ใช้งบประมาณ 

14. โครงการร่วมงานล าไยจังหวัดล าพูน 5,000.00 0.00 ไม่ใช้งบประมาณ 
15. โครงการปล่อยปลา สัตว์น้ าเฉลิมพระ

เกียรติ 
5,000.00 0.00 ไม่ใช้งบประมาณ 

16. โครงการฝึกอบรมทบทวน รสทป. (ราษฎร
อาสาสมัครพิทักษ์ป่า) เทศบาลต าบลก้อ 

30,000.00 0.00 ไม่ใช้งบประมาณ 

รวม 313,000 169,683  
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ยุทธศาสตร์ที่  5 การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน ศพด. 289,100.00 129,540.00 ตามเทศบัญญัติ 
2. จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) 540,800.00 212,242.62 ตามเทศบัญญัติ 

3. จ้างเหมารถรับส่งเด็กด้อยโอกาส 53,454.00 53,454.00 ตามเทศบัญญัติ 
4. จัดหาวัสดุครุภัณฑ์การศึกษา 86,700.00 42,500.,00 ตามเทศบัญญัติ 
5. จัดซื้อหนังสือพิมพ์ไว้บริการประจ าที่อ่าน

หนังสือพิมพ์ 
40,000.00 34,675.00 ตามเทศบัญญัติ 

6. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาแก่งก้อเกมส์ 50,000.00 50,000.00 ตามเทศบัญญัติ 
7. โครงการวันแม่แห่งชาติ บัณฑิตน้อย 10,000.00 0.00 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. โครงการวันเด็กแห่งชาติ 70,000.00 0.00 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. โครงการซักซ้อมการอพยพกรณีฉุกเฉินใน

สถานศึกษา 
15,000.00 0.00 ไม่ใช้งบประมาณ 

10. โครงการเผยแพร่วิชาการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

10,000.00 0.00 ไม่ใช้งบประมาณ 

11. โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาท้องถิ่น 

8,000.00 0.00 ไม่ใช้งบประมาณ 

12. โครงการสานสัมพันธ์เยี่ยมบ้านเด็ก 5,000.00 0.00 ไม่ใช้งบประมาณ 
13. โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ

คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
25,000.00 0.00 ไม่ใช้งบประมาณ 

14. โครงการกิจกรรม 5 ส. 5,000.00 0.00 ไม่ใช้งบประมาณ 
รวม 1,208,054.00 479,911.62  
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ยุทธศาสตร์ที่  6 การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุขและการส่งเสริมสุขภาพประชาชนบนภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 96,000.00 1,728.00 ตามเทศบัญญัติ 
2. โครงการบริหารจัดการงานระบบ

การแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลต าบลก้อ 
300,000.00 318,020.00 ตามเทศบัญญัติ 

3. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
-บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

70,000.00 17,600.00 ตามเทศบัญญัติ 

4. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 120,000.00 1,700.00 ตามเทศบัญญัติ 
5. อุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูล

ฐาน 
50,000.00 50,000.00 ตามเทศบัญญัติ 

6. เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดบัท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

70,000.00 61,785.00 ตามเทศบัญญัติ 

7. โครงการฉีดพ่นสารเคมีก าจัดยุง ป้องกัน
โรคไข้เลือดออกในสถานที่สาธารณะ วัด 
โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

30,000.00 0.00 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า 

20,000.00 432.00 ตามเทศบัญญัติ 

9. โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคต่างๆที่เกิดข้ึนในเขต
เทศบาลต าบลก้อ 

20,000.00 0.00 ไม่ใช้งบประมาณ 

10. โครงการห้องกันและควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคมือเท้าปาก 

10,000.00 0.00 ไม่ใช้งบประมาณ 

11. โครงการหนูน้อยสุขภาพดี 5,000.00 0.00 ไม่ใช้งบประมาณ 
12. โครงการอบรมหนูน้อยฟันงาม 10,000.00 0.00 ไม่ใช้งบประมาณ 

รวม 801,000.00 451,265.00  
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ยุทธศาสตร์ที่  7 การพัฒนาด้านการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,878,524.00 613,429.00 ตามเทศบัญญัติ 
2. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 50,000.00 34,050.00 ตามเทศบัญญัติ 

3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 240,000.00 93,653.41 ตามเทศบัญญัติ 
4. โครงการถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 
96,200.00 38,200.00 ตามเทศบัญญัติ 

5. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 205,010.00 26,840.00 ตามเทศบัญญัติ 
6. โครงการฝึกอบรมการเรียนรู้ตามพระราช

กรณียกิจ 
57,900.00 57,900.00 ตามเทศบัญญัติ 

7. ค่าวัสดุส านักงาน 200,000.00 118,977.00 ตามเทศบัญญัติ 
8. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 30,000.00 13,488.00 ตามเทศบัญญัติ 
9. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 370,000.00 109,65000 ตามเทศบัญญัติ 
10. ค่าไฟฟ้าและวิทยุ 60,000.00 70,462.00 ตามเทศบัญญัติ 
11. ค่าบริการโทรศัพท์ 12,000.00 4,577.46 ตามเทศบัญญัติ 
12. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 85,000.00 37,557.00 ตามเทศบัญญัติ 
13. ค่าผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 51,500.00 51,500.00 ตามเทศบัญญัติ 
14. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 140,000.00 21,070.00 ตามเทศบัญญัติ 

15. โครงการจัดเวทีประชาคมแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประจ าปี พ.ศ.2560 

13,000.00 12,432.00 ตามเทศบัญญัติ 

16. โครงการเทศบาลต าบลก้อพบประชาชน 40,000.00 37,032.00 ตามเทศบัญญัติ 

17. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ส าหรับ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล 
และผู้น าชุมชนต าบลก้อ 

10,000.00 9,972.00 ตามเทศบัญญัติ 

18. ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับการบริการ
ของเทศบาลต าบลก้อ 

20,000.00 19,000.00 ตามเทศบัญญัติ 

19. จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 22,000.00 22,000.00 ตามเทศบัญญัติ 

20. จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) 

4,300.00 4,300.00 ตามเทศบัญญัติ 

21. จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 4,000.00 3,990.00 ตามเทศบัญญัติ 

22. จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 19,000.00 16,800.00 ตามเทศบัญญัติ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

23. จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) 

17,200.00 17,200.00 ตามเทศบัญญัติ 

24. สมทบเงินทุนสมาคมสันนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทย 

25,000.00 21,476.78 ตามเทศบัญญัติ 

25. สมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท) 

291,060.00 291,049.00 ตามเทศบัญญัติ 

26. สมทบกองทุนประกันสังคม 60,000.00 24,898.00 ตามเทศบัญญัติ 

27. จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 123,482.60 123,482.60 ตามเทศบัญญัติ 

28. โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

150,000.00 108,000.00 ตามเทศบัญญัติ 

29. จัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน 44,600.00 44,600.00 ตามเทศบัญญัติ 

30. จัดซื้อเครื่องโทรสาร 2,990.00 2,990.00 ตามเทศบัญญัติ 

31. จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบายเลื่อนต่ า 
(แบบกระจก) 

3,500.00 3,500.00 ตามเทศบัญญัติ 

32. จัดซื้อโต๊ะท างาน 7,800.00 7,800.00 ตามเทศบัญญัติ 

33. จัดซื้อวัสดุส านักงาน 322,114.00 322,114.00 ตามเทศบัญญัติ 

34. จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 45575.00 45575.00 ตามเทศบัญญัติ 

35. จ่ายค่าสาธารณูปโภค 212,740.00 212,740.00 ตามเทศบัญญัติ 

รวม 4,914,495.60 13,497,655.25  
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การน าแผนงานโครงการไปสู่การปฏิบัติ  

ตามแผนงานในเทศบัญญตัิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
ล าดับที่ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป  5,940,098.31 
1. เงินเดือนฝ่ายการเมือง 2,624,640.00 
2. เงินเดือนฝ่ายประจ า 1,200,017.00 
3. ค่าตอบแทน 62,650.00 
4. ค่าใช้สอย 999,761.13 
 -รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 580,725.00 
 -รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 63,515.00 
 -ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 124,274.70 
 -โครงการจัดการเลือกตั้งเทศบาลต าบลก้อ 0.00 
 -โครงการถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิต

ลาธิเบศรามาธิบดี จักกรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร 
113,214.00 

 -โครงการฝึกอบรมการเรียนรู้ตามพระราชกรณียกิจ 57,900.00 
5. ค่าวัสดุ 529,736.60 
 -วสัดุส านักงาน 219,177.00 
 -วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 62,145.60 
 -วัสดุงานบ้านงานครัว 26,264.00 
 -วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 00.0 
 -วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 210,100.00 
 -วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 
 -วัสดุคอมพิวเตอร์ 12,050.00 
 -วัสดุอื่น 0.00 

6. ค่าสาธารณูปโภค 310,553.58 
 -ค่าไฟฟ้า 220,086.23 
 -ค่าบริการโทรศัพท์ 8,673.42 
 -ค่าบริการไปรษณีย์ 4,482.00 
 -ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 77,311.93 

7. ค่าครุภัณฑ ์ 212,740.00 
 -เก้าอ้ีส านักงาน 44,600.00 
 -เครื่องโทรสาร 2,990.00 
 -ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนต่ า (กระจก) 3,500.00 
 -โต๊ะท างาน 7,800.00 
 -โต๊ะประชุม 34,350.00 
 -ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 51,500.00 
 -ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 68,000.00 
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ล าดับที่ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป   
8. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 

รวม  5,940,098.31 
 

ล าดับที่ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 
 งานวางแผนสถิติและวิชาการ 1,175,214.70 

1. เงินเดือน ฝ่ายประจ า 688,620.00 
2. ค่าตอบแทน 41,100.00 
3. ค่าใช้สอย 312,062.70 
 -รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 188,390.00 
 -ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 44,894.70 
 -โครงการจัดตั้งเครือข่ายการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตระหว่างชุมชนและเทศบาล

ต าบลก้อ 
0.00 

 -โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลก้อ 0.00 
 -โครงการจัดเวทีประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี 2560 12,432.00 
 -โครงการติดตู้รับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 0.00 
 -โครงการเทศบาลต าบลก้อพบประชาชน 37,032.00 
 -โครงการประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานประจ าปี ของเทศบาลต าบลก้อ 14,932.00 
 -โครงการปรับปรุงเว็บไซต์เทศบาลต าบลก้อ 0.00 
 -โครงการฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายแก่ผู้ปฏิบัติงานท้องถิ่นและประชาชน

ทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
0.00 

 -โครงการรณรงค์ต้านการทุจริตแก่เยาวชน ประชาชน ในต าบลก้อ 0.00 
 -โครงการวันท้องถิ่นไทย 0.00 
 -โครงการวันเทศบาล ประจ าปี 2560 0.00 
 -โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล 

และผู้น าชุมชนต าบลก้อ 
9,972.00 

 -โครงการอบรมเสริมสร้างความเข้าใจให้กับตัวแทนชุมชนในการตรวจรับงานจ้าง 0.00 
4. ค่าวัสดุ 88,132.00 
 -วัสดุส านักงาน 64,942.00 
 -วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 
 -ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 23,190.00 
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ล าดับที่ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 

5. ค่าครุภัณฑ ์ 26,300.00 
 -เครื่องชุมสายโทรศัพท์ 0.00 
 -กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล 22,000.00 
 -เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Imkjet Printer) 4,300.0 

6. รายจ่ายอ่ืน 19,000.00 
รวม  1,175,214.70 
 
 

ล าดับที่ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 
 งานบริหารงานคลัง 1,572,767.00 

1. เงินเดือนฝ่ายประจ า 1,062,720.00 
2. ค่าตอบแทน 69,970.00 
3. ค่าใช้สอย 342,722.00 
 -รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 205,048.00 
 -ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 19,084.00 
 -โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 108,000.00 

4. ค่าวัสดุ 75,755.00 
 -เก้าอ้ีส านักงาน 14,000.00 
 -เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 3,300.00 
 -เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 4,300.00 

รวม  1,572,767.00 
 

ล าดับที่ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 
 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 18,160.00 

1. ค่าใช้สอย 18,160.00 
 -รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 
 -โครงการกิจกรรมพิธีสวนสนามเนื่องในวัน อปพร. 0.00 
 -โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 18,160.00 
 -โครงการเฝ้าระวังหมู่บ้านปลอดภัยห่างไกลอาชญากรรม 0.00 
 -โครงการสานเสวนาเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ในพ้ืนที่ต าบลก้อ 0.00 

รวม  18,160.00 
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ล าดับที่ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 

 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 205,838.00 
1. ค่าใช้สอย 71,518.00 
 -โครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นท่ีต าบลก้อ 32,888.00 
 -โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นท่ีต าบลก้อ 0.00 
 -โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 0.00 
 -ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 38,630.00 

2. ค่าวัสดุ 36,520.00 
 -วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 
 -วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 5,800.00 
 -วัสดุเครื่องแต่งกาย 0.00 
 -วัสดุเครื่องดับเพลิง 30,720.00 

3. ค่าครุภัณฑ ์ 97,800.00 
 -ค่าบ ารุงรักษาแสละปรับปรุงครุภัณฑ์ 97,800.00 

รวม  205,838.00 
 
 

ล าดับที่ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 
 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  2,591,395.59 

1. เงินเดือนฝ่ายประจ า 836,880.00 
2. ค่าตอบแทน 18,800.00 
3. ค่าใช้สอย 417,871.00 
 -รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 98,536.00 
 -โครงการกิจกรรม 5 ส. 0.00 
 -โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 0.00 
 -โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ 0.00 
 -โครงการซักซ้อมการอพยพกรณีฉุกเฉินในสถานศึกษา 0.00 
 -โครงการเผยแพร่งานวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0.00 
 -โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 0.00 
 -โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ก้อ 8,875.00 
 -โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 308,660.00 
 -โครงการสานสัมพันธ์เยี่ยมบ้านเด็ก 0.00 
 -โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0.00 
 -ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 1,800.00 
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ล าดับที่ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 

4. ค่าวัสดุ 517,844.59 
 -วัสดุงานบ้านงานครัว 19,311.00 
 -ค่าอาหารเสริม (นม) 494,153.59 
 -วัสดุคอมพิวเตอร์ 4,380.00 

5. ค่าครุภัณฑ ์ 0.00 
6. เงินอุดหนุน 800,000.00 

รวม  2,591,395.59 
 

ล าดับที่ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 
 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 17,460.00 

1. ค่าใช้สอย 17,460.00 
 -รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,728.00 
 -โครงการครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง 15,732.00 
 -โครงการรณรงค์สุขอนามัยให้เหมาะสมกับการบริโภค 0.00 

รวม  17,460.00 
 

ล าดับที่ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 
 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 435,352.00 

1. ค่าใช้สอย 318,452.00 
 -โครงการบริหารจัดการงานระบบแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลต าบลก้อ 318,020.00 
 -โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก 0.00 
 -โครงการป้องกันและควบคุมการแค่ระบาดของโคต่างๆ ที่เกิดข้ึนในเขตเทศบาลต าบล

ก้อ 
0.00 

 -โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคมือเท้าปาก 0.00 
 -โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 432.00 
 -โครงการหนูน้อยสุขภาพดี 0.00 
 -โครงการอบรมหนูน้อยฟันงาม 0.00 

2. ค่าวัสดุ 66,900.00 
 -วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 
 -วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 48,700.00 
 -วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 18,200.00 

3. เงินอุดหนุน 50,000.00 
รวม  435,352.00 
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ล าดับที่ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 

 แผนงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  898,175.00 
1. เงินเดือนฝ่ายประจ า 846.120 
2. ค่าใช้สอย 7,028.00 
 -รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 3,900.00 
 -ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 3,128.00 

3. ค่าวัสดุ 22,637.00 
 -วัสดุส านักงาน 18,577.00 
 -วัสดุคอมพิวเตอร์ 4,060.00 

4. ค่าครุภัณฑ ์ 22,390.00 
 -เก้าอ้ีส านักงาน 4,000.00 
 -ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน (แบบกระจก) 3,500.00 
 -ตู้เก็บเอกสารเหล็ก 4,000.00 
 -โต๊ะท างาน 2,600.00 
 -กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล 3,990.00 
 -เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 4,300.00 

รวม  898,175.00 

 
ล าดับที่ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 

 งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์  58,592.00 
1. ค่าใช้สอย 58,592.00 
 -โครงการกิจกรรมวันคนพิการต าบลก้อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 0.00 
 -โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมศูนย์พัฒนาครอบคัวต าบลก้อ 0.00 
 -โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี 58,592.00 
 -โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวให้ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ 0.00 
 -โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ 0.00 
 -โครงการวันผู้สูงอายุต าบลก้อประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 0.00 
 -โครงการส่งเสริมสุขภาพและตรวจเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และด้อยโอกาสต าบลก้อ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
0.00 

รวม  58,592.00 
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ล าดับที่ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 

 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,054,669.69 
1. เงินเดือนฝ่ายประจ า 479,160.00 
2. ค่าตอบแทน 56,280.00 
3. ค่าใช้สอย 273,625.00 
 -รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 226,681.00 
 -ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 17,864.00 

4. ค่าวัสดุ 03,299.69 
 -วัสดุส านักงาน 19,418.00 
 -วัสดุก่อสร้าง 55,738.69 
 -วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 12,423.00 
 -วัสดุคอมพิวเตอร์ 15,720.00 

5. ค่าครุภัณฑ ์ 32,535.00 
 -เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 16,800.00 
 -เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 4,300.00 
 -ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 10,165.00 

6. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 111,040.00 
รวม  1,054,669.69 
 
 

ล าดับที่ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 
 งานไฟฟ้าถนน 505,728.66 

1. ค่าใช้สอย 28,247.00 
 -รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 14,667.00 
 -โครงการทดสอบคุณภาพน้ าเพ่ือสุขอนามัยของประชาชนต าบลก้อ 0.00 

2. ค่าวัสดุ 61,337.00 
 -วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 61,337.00 

3. ค่าครุภัณฑ ์ 69,500.00 
 -เครื่องสูบน้ าแบบจม 5,900.00 
 -เครื่องสูบน้ าแบบจม ซัมเมอร์ส Ebola 22,000.00 
 -เครื่องสูบน้ าแบบดีเซล 4 นิ้ว 0.00 
 -เครื่องสูบน้ าแบบจม 21,500.00 
 -ตู้คอนโทรลปั้มน้ า 16,300.00 
 -สวิทซ์แสงอาทิตย์ 3,800.00 
 -ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 
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4. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 281,300.00 
 -โครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านก้อท่า หมู่ที่ 4 22,900.00 
 -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก้อจอก 0.00 
 -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก้อหนอง 0.00 
 -โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบ้านก้อท่า 0.00 
 -โครงการปับปรุงซ่อมแซมพนังกันตลิ่งพัง บ้านก้อทุ่ง หมู่ที่ 1 0.00 
 -โครงการจัดหาวัสดุท่อ PVC พร้อมอุปกรณ์ (เพ่ือใช้ในระบบประปาหมู่บ้าน) บ้านก้อทุ่ง 0.00 
 -ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 258,400.00 
 -โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์บ้านก้อท่า หมู่ที่ 4 0.00 

5. เงินอุดหนุน 65,344.66 
 -เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0.00 
 -เงินอุดหนุนส่วนราชการ 65,344.66 

รวม  505,728.66 
 
 

ล าดับที่ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 
 งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 374,613.00 

1. เงินเดือนฝ่ายประจ า 120,000.00 
2. ค่าใช้สอย 215,203.00 
 -โครงการลดปัญหาขยะเพ่ือชุมชนโดยชุมชน 32,728.00 
 -ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 18,550.00 

3. ค่าวัสดุ 39,410.00 
 -วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 5,600.00 
 -วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 33,810.00 

รวม  374,613.00 
 

ล าดับที่ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 
 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 403,795.00 

1. ค่าใช้สอย 242,705.00 
 -โครงการจ้างเด็กนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียนตามนโยบาลรัฐบาล 0.00 
 -โครงการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเทศบาล

ต าบลก้อ (ศตส.ทต.ก้อ) 
0.00 

 -โครงการประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนปลอดภัยยาเสพติดต าบลก้อ หมู่ที่ 1-4 40,632.00 
 -โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง 0.00 
 -โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ 76,510.00 
 -โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสตรีสากลกลุ่มสตรีแม่บ้านต าบลก้อ 0.00 
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ล าดับที่ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 

 -โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตรีแม่บ้านและประชาชนทั่วไป (การตัดเย็บผ้าห่ม
นวมด้วยมือ) 

95,372.00 

 -โครงการสร้างคุณภูมิปัญญาผู้สูงอายุ 0.00 
 -โครงการอบรมกลุ่มอาชีพเพาะเห็ดต าบลก้อ 0.00 
 -โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 10,000.00 
 -โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการแปรรูปและถนอมอาหารต าบลก้อ 22,032.00 
 -โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าส าเร็จบ้านก้อท่า หมู่ที่ 4 19,712.00 
 -โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพตีเหล็ก บ้านก้อหนอง หมู่ที่ 2 0.00 
 -โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพเย็บผ้าบาร์ติก บ้านก้อท่า หมู่ที่ 4 15,637.00 
 -โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพเลี้ยงไก่ต าบลก้อ 0.00 
 -โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพเลี้ยงสุกรต าบลก้อ 0.00 

2. ค่าครุภัณฑ ์ 43,900.00 
 -จักรพันริม 13,000.00 
 -จักรเย็บผ้า 6,900.00 
 -จักรอุตสาหกรรม 24,000.00 

3. เงินอุดหนุน 80,000.00 
 เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นประโยชน์ 80,000.00 

รวม  403,795.00 
 
 

ล าดับที่ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 
 งานกีฬาและนันทนาการ 50,000.00 

1. ค่าใช้สอย 50,000.00 
 -โครงการจัดการแข่งขันแก่งก้อเกมส์ 50,000.00 
 -โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสี่ก้อเกมส์ 0.00 
 -โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา “ฟุตบอลมวลชนอ าเภอลี้คัพ” 0.00 
 -โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเทศบาลและประชาชนสัมพันธ์จังหวัดล าพูน 0.00 
 -โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอลี้ 0.00 

2. ค่าวัสดุ 0.00 
 -วัสดุกีฬา 0.00 

รวม  50,000.00 
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ล าดับที่ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 

 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 172,292.00 
1. ค่าใช้สอย 172,292.00 
 -โครงการประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) 0.00 
 -โครงการจัดงานท าบุญสรงน้ าพระพุทธบาทผาผึ้ง 5,000.00 
 -โครงการท าบุญสรงน้ าพระพุทธบาทยางวี 25,000.00 
 -โครงการท าบุญหัวฝาย 14,432.00 
 -โครงการปีใหม่เมืองต าบลก้อ 0.00 
 -โครงการร่วมงานประเพณีลอยกระทงอ าเภอลี้ 0.00 
 -โครงการร่วมสรงน้ าองค์สามครุบาและพระธาตุหริภุญชัย 17,860.00 
 -โครงการสงน้ าวัดบ้านเก่า 10,000.00 
 -โครงการสืบสานประเพณีสรงน้ าพระธาตุสลีเวียงก้อ (ก้อทุ่ง) 50,000.00 
 -โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา 0.00 

รวม  172,292.00 
 

ล าดับที่ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 
 งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 90,894.00 

1. ค่าใช้สอย 90,894.00 
 -โครงการตัดหญ้าสองข้างทางพัฒนาและรักษาสภาพแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยว 10,000.00 
 -โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมวัฒนธรรมประเพณี และแหล่งท่องเที่ยวในต าบลก้อ 0.00 
 -โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวในต าบลก้อ 80,894.00 

รวม  90,894.00 
 

ล าดับที่ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 
 งานส่งเสริมการเกษตร 22,605.25 

1. ค่าใช้สอย 11,932.00 
 -รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 
 -โครงการคลินิกเกษตร 0.00 
 -โครงการบริการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร 0.00 
 -โครงการร่วมงานล าไยจังหวัดล าพูน 0.00 
 -โครงการร่วมงานล าไยอ าเภอลี้ 11,932.00 

2. ค่าวัสดุ 10,673.25 
 -วัสดุการเกษตร 10,673.25 

รวม  22,605.25 
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ล าดับที่ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 

 งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 57,683.00 
1. ค่าใช้สอย 57,683.00 
 -โครงการก่อสร้างฝายแม้ว 42,819.00 
 -โครงการปล่อยปลา สัตว์น้ าเฉลิมพระเกียรติ 0.00 
 -โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 4,932.00 
 -โครงการฝึกอบรมทบทวน รสทป. (ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า) เทศบาลต าบลก้อ 0.00 
 -โครงการแหล่งเรียนรู้แปลงสาธิตผักสวนครัวรั้วกินได้ 9,932.00 

รวม  57,683.00 
 
 

ล าดับที่ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 
 งานงบกลาง 5,603,395.65 

1. ค่าช าระหนี้เงินต้น 363,641.97 
2. ค่าช าระดอกเบี้ย 90,404.95 
2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 61,172.00 
3. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2,931,600.00 
4. เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,552,800.00 
5. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 108,000.00 
6. ส ารองจ่าย 121,465.95 
7. รายจ่ายตามข้อผูกพัน 83,26178 
8. เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 291,049.00 

รวม  5,603,395.65 
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รายงานด้านงบประมาณรายรับ – รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2560 

(1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) 
 

ล าดับที่ รายการ งบประมาณ (บาท) 
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 50,240.47 
2. ภาษีบ ารุงท้องที่ 33,321.25 
3. ภาษีป้าย 12,680.00 
4. ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 420.80 
5. ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 52.50 
6. ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศ หรือแผ่นปลิวเพ่ือโฆษณา 10.00 
7. ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ 40.00 
8. ค่าธรรมเนียมก าจัดขยะมูลฝอย 65,820.00 
9. ค่าปรับการผิดสัญญา 45,875.00 

10. ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 4,450.00 
11. ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร

ในครัว หรือพ้ืนที่ใด ซึ่งมีพ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตร 
4,650.00 

12. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 20.00 
13. ดอกเบี้ย 49,308.59 
14. รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 87,090.00 
15. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 603,416.85 
16. ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 9,269,465.75 
17. ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ 1,118,793.94 
18. ภาษีธุรกิจเฉพาะ 29,188.17 
19. ภาษีสุรา 505,446.45 
20. ภาษีสรรพสามิต 1,218,066.53 
21. ค่าภาคหลวงแร่ 30,226.14 
22. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 15,788.86 
23. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย

ที่ดิน 
225,962.00 

24. เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจ
ถ่ายโอนเลือกท า 

9,651,135.62 
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ล าดับที่ รายการ งบประมาณ (บาท) 

25. เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

3,000,000.00 

26. เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น 80,900.00 
27. เงินสะสม 674,461.53 
28. เงินทุนส ารองเงินสะสม 224,820.51 
29. งบกลาง  5,607,911.65 
30. เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640.00 
31. เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 5,340,057.00 
32. ค่าตอบแทน 450,980.00 
33. ค่าใช้สอย 6,832,625.83 
34. ค่าวัสดุ 1,552,245.16 
35. ค่าสาธารณูปโภค 310,553.58 
36. ค่าครุภัณฑ์ 525,495.00 
37. ค่าท่ีดิน และสิ่งก่อสร้าง 944,240.00 
38. รายจ่ายอื่น 19,000.00 
39. เงินอุดหนุน 995,344.66 

รวม  26,102,374.92 
 
ประธานสภาฯ -มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อท่านใด มีข้อเรื่องจะน าเสนอให้ที่ประชุมทราบอีกหรือไม่เชิญ

น าเสนอได้ 
นายไสว  มาติ  สท. เขต 2  -ตามที่ได้ลงพ้ืนที่ในชุมชนตามที่ได้เกิดปัญหาด้านเสียงตามสายของบ้านก้อจอก 

หมู่ที่ 3 ทางช่างได้แจ้งง่าการวางจุดล าโพงแล้วประมาณ 15 จุด มีแต่ละซอยท าให้ประชาชน
ได้ยินกันทั่ว และขอให้เพ่ิมแรงขยายของแอมป์ ส่วนสายประมาณ 1,200 เมตร ถ้าหาก
งบประมาณมีเพียงพอหรือไม่พอก็ขอให้ทางผู้บริหารพิจารณาต่อไป 

   -เรื่องขยะมูลฝอย ขอความร่วมมือเทศบาลต าบลก้อเก็บขยะยกขึ้นรถให้หมด กรณี
ตกเรี่ยราด ขอความร่วมมือแจ้งผู้เก็บให้หมดและเก็บถังก็ขอให้เก็บวางไว้อย่างเดิม 

   -และเรื่องท่อระบายน้ า รางระบายน้ าที่ตัน มีดินทรายที่ทับถมท่อและรางระบายน้ า 
น้ าไหลไม่สะดวก รางน้ าตื้นเขิน จะต้องขอความร่วมมือประชาชนให้ความร่วมมือในการ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

นายไสว  มาติ  สท. เขต 2  -กล่าวสวัสดี ตามที่ได้ตรวจดูพื้นที่ที่จะซ่อมแซมถนนตรงสะพานห้วยม่วงแก้วเป็น
จุดเสี่ยง ตามที่ได้ตรวจพื้นที่ว่าจะซ่อมแซมจัดท าราวกั้น ตอนนี้ยังไม่เห็นด าเนินการ ไม่ทราบ
ว่าจะท าเมื่อไหร่ 

   -ถนนไปสู่พ้ืนที่ท าการเกษตรที่เสียหาย ตามที่ได้แจ้งมายังเทศบาลต าบลก้อแล้ว ไม่
ทราบว่าด าเนินการไปถึงไหนแล้ว 

   -ขอเสนอเพ่ิมเติมเรื่องรางระบายน้ า อุดตัน รางระบายน้ ามีหลายสายหลายปีแล้วที่
ได้ด าเนินการแก้ไข ไม่ทราบว่าทางเทศบาลต าบลก้อมีแนวทางหรือว่ามีงบประมาณในการ
จ้างเหมาบริการแก้ไขปัญหาหรือไม่ 
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นางบุญเรียม  วงค์สุพิน  สท เขต 2 –ตามที่ประชาชนในชุมชนได้ฝากสอบถามเกี่ยวกับเรื่องถนนไปสู่ป่าช้า 

บ้านก้อท่า หมู่ที่ 4 ตามที่ได้รับความเดือดร้อนถนนลาดยางสายบ้านนายประทาน  หม่นสุ มี
สภาพเสียหาย ซึ่งเป็นจุดต่อไปจากถนนลาดยางเส้นเดิม ฝากขอทางเทศบาลช่วยพิจารณา
แก้ไขปัญหาให้ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นี้ 

นายชุมพร  มะโน  นายกเทศมนตรีต าบลก้อ –เรื่องเสียงตามสายของบ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 นั้น ตามที่ช่างและ
ผู้รับเหมาได้ส ารวจประมาณการแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสมของงานและ
งบประมาณ ตามท่ีสมควรได้รับการแก้ไขปัญหา ระบบเสียงตามสาย 

   -เรื่องการจัดเก็บขยะมูลฝอยในชุมชน ก็ได้ก าชับการท างานของผู้ปฏิบัติงานมาตลอด 
   -ส าหรับหมู่ที่ 4 ตามที่ได้ดูพ้ืนที่แล้วนั้น หากมีงบประมาณความพร้อมก็จะพิจารณา

ด าเนินการ และท่องระบายน้ า รางระบายน้ าก็ได้ไปดูพ้ืนที่แล้วเช่นกัน และจะประสานผู้น า
ชุมชนร่วมกันหารือแนวทางในการแก้ไขต่อไป 

   -ถนนห้วยม่วงแก้วก็ได้น าแจ้งต่ออ าเภอ จังหวัด เกี่ยวกับพ้ืนที่ที่ได้รับความเสียหาย
จากอุทกภัยแล้ว และทาง กชภ.อ.ลี้ ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส ารวจความ
เสียหายของถนนไปสู่พ้ืนที่ท าการเกษตร และประมาณค่าใช้จ่ายงบประมาณเท่าใด ตามที่ได้
แจ้งข้อมูลถนนที่หมู่บ้านแต่ละหมู่ได้แจ้งมา เพ่ือเสนอ กชภ.อ.ลี้ ต่อไป 

นางสาวเพ็ญนภา  ปาสายออ  สท. เขต 1 –ขอน าเรียนเกี่ยวกับการขอรับการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟ
กิ่ง) ของบ้านก้อทุ่ง หมู่ที่ 1 ยังไม่ได้ด าเนินการ และได้แจ้งประสานมายังเทศบาลต าบลก้อ
แล้วนั้น  

   -เรื่องถนนไปสู่พ้ืนที่ท าการเกษตร ซึ่งเกษตรกรมีความจ าเป็นต้องไปเก็บเก่ียวผลผลิต
ทางการเกษตรไม่สามารถใช้เส้นทางได้ ไม่ทราบว่าทางเทศบาลต าบลก้อ จะพิจารณา
ด าเนินการเช่นไรขอฝากไว้ด้วย 

นางสาวนัฐมน  ทาเล่  สท เขต 2 –เรื่องถังขยะที่จัดให้ไว้ให้นั้น ตอนนี้มีสภาพช ารุดเนื่องจากใช้งานติดต่อกัน
มาหลายปีแล้ว เริ่มมีสภาพผุพังเสียหาย ประชาชนอยากได้เหมือนที่เคยใช้หลายปีที่ผ่านมา 
ซึ่งเป็นภาชนะท่ีท ามาจากยางรถยนต์ มีความคงทนกว่าถังพลาสติก 

นายชุมพร  มะโน  นายกเทศมนตรีต าบลก้อ –ส าหรับเรื่องไฟกิ่งที่ช ารุดเสียหายไม่สว่าง ขอความร่วมมือ
สมาชิกสภาได้ส ารวจตรวจสอบดูว่ามีจุดไหนบ้าง และขอประสานผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้าน 
จัดท าเป็นหนังสือประสานส่งมายังเทศบาลต าบลก้อ เพ่ือจะได้ทราบและพิจารณาด าเนินการ
ซ่อมแซมให้ 

   -ส าหรับโครงการเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561  ที่ทางเทศบาลต าบลก้อได้รับการพิจารณาเงินอุดหนุนเฉพาะกิจนั้น ทางเทศบาล
ต าบลก้อ จะได้เตรียมความพร้อมตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐” 

   -ตามที่เทศบาลต าบลก้อได้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การประเมินผลงานการคัดเลือก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ผลการ
คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภททั่วไป เทศบาลต าบล
ก้อ ได้รับรางวัลที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 3,000,000.00 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ขณะนี้
เทศบาลต าบลก้อได้พิจารณาน าเงินรางวัลมาด าเนินการออกแบบประมาณการก่อปรับปรุง 
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อาคารส านักงาน ก่อสร้างห้องน้ าบริการประชาชน รวมทั้งการพิจารณาสนับสนุนกลุ่มอาชีพ
ต่างๆ  

นางสาวจตุพร  จาตา  รองปลัดเทศบาล -ส าหรับการเข้าร่วมพิธี พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในส่วนภูมิภาค การจัดพิธี
ถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการให้บริการส่วน
ราชการ และประชาชนผู้เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในวันที่ 25 ตุลาคม 2560 มี
ก าหนดการให้ประชาชนในต าบลก้อ มาซักซ้อมวิธีการและขั้นตอนการวางดอกไม้จันทน์ ณ 
ห้องประชุมเทศบาลต าบลก้อ เวลา 09.00 น. โดยพร้อมเพรียงกัน  จึงขอความร่วมมือ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่จะไปร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 
ได้รับทราบและมาซักซ้อมโดยพร้อมเพรียงกัน 

 
ประธานฯ  -มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อเสนออีกหรือไม่ หากไม่อะไรแล้วขอปิดการประชุมสภาเทศบาล

ต าบลก้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2560 ครั้งนี้ และขอขอบคุณ ทุกท่าน 
 

ปิดประชุม  เวลา  15.00 น. 
 
 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้จดรายงานการประชุม        
(นางสาวนัฐมน   ทาเล่) 

     เลขานุการสภาเทศบาลต าบลก้อ 
 
 
 ลงชื่อ.................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม    

   (นายสุนทร   มหานิล) 
      ประธานสภาเทศบาลต าบลก้อ   
 
 


