
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลกอ้ 
เร่ือง  รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลก้อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 

ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.๒๕63 
********************************** 

  ตามที่  สภาเทศบาลต าบลก้อ  ขออนุมัติเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลก้อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 
ประจ าปี 2563 ระหว่างวันที่ 1-9 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 รวม 9 วัน เพ่ือพิจารณาการขอจ่ายขาดเงินสะสม
ของเทศบาลต าบลก้อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือด าเนินการโครงการก่อสร้างบ่อน้ าตื้นบ้านก้อท่า หมู่ที่ 
4 ต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และเรื่องอ่ืนๆ นั้น 
  บัดนี้  สภาเทศบาลต าบลก้อ ได้ประชุมสภาเทศบาลต าบลก้อ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.
2563 เมื่อวันที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอปิดประกาศประชาสัมพันธ์รายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลต าบลก้อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2563 ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ
โดยทั่วกัน  

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือนตุลาคม  พ.ศ.๒๕63 

  
 

    ลงชื่อ............................................... 
 (นายสุนทร  มหานิล) 

ประธานสภาเทศบาลต าบลก้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลก้อ 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 2 เดือนตุลาคม 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 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ลาการประชุม 
 
ผู้มาร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1. นายชุมพร  มะโน นายกเทศมนตรีต าบลก้อ 
2. นายศฤงคาร  นันทะชัย รองนายกเทศมนตรีต าบลก้อ 
3. นายพิชญะ  สุยะมัน รองนายกเทศมนตรีต าบลก้อ 
4. นายพยนต์  ปันนาง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลก้อ 
5. นายจิรวัฒน์  เตชะอินทร์ เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลก้อ 
6. นางสาวอมรรัตน์ พิพิธเสถียรกุล หัวหน้าส านักปลัด 
7. นายกิติศักดิ์  ปุ๊ดภาษี ผู้อ านวยการกองช่าง 
8. นายจิตรกร อุ่นเรือน ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
9. นางลภัสรดา ดงค าฟู ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 

10. นางสาวภาวิณี  แต้ค า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
11. นายสุขสวัฏดิ์  นันศ์ป้อม ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 



เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ มาครบองค์ประชุมแล้ว นางสาวนัฐมน  ทาเล่ เลขานุการสภาเทศบาล
ต าบลก้อ เชิญนายสุนทร  มหานิล ประธานสภาฯ กล่าวสวัสดีสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน เข้าที่ที่ประชุมและกล่าวเปิด
การประชุม 
 
 
เปิดประชุม เวลา 09.00 น. 

 
ระเบียบวาระท่ี 1.เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ  -ตามที่  สภาเทศบาลต าบลก้อ  ขออนุมัติเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลก้อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 
ประจ าปี 2563 ระหว่างวันที่ 1-9 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 รวม 9 วัน เพ่ือพิจารณาการขอจ่าย
ขาดเงินสะสมของเทศบาลต าบลก้อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือด าเนินการโครงการ
ก่อสร้างบ่อน้ าตื้นบ้านก้อท่า หมู่ที่ 4 ต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน และเรื่องอ่ืนๆ นั้น 

  เพ่ือประโยชน์แห่งเทศบาลต าบลก้อ อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
มาตรา 26 วรรคแรก และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที ่2 พ.ศ.2554 หมวด 2 ข้อ 20, ข้อ 22 และข้อ 36 (2) ประกอบ
กับค าสั่งจังหวัดล าพูน ที่ 2373/2562 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง มอบอ านาจให้นายอ าเภอ
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน พิจารณาให้เทศบาลต าบลก้อเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลก้อ 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2563  มีก าหนด 9 วัน ตั้งแต่วันที่ 1-9 ตุลาคม 2563 
ประธานสภาจึงนัดประชุมสภาสมัยวิสามัญ  สมัยที่ 3  ประจ าปี พ.ศ.2563  วันศุกร์ ที่ 2 เดือน
ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลก้อ จึงได้เชิญสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลก้อมาประชุมในวันนี้ 

  -วันนี้ นายปรีชา  เปี้ยฝั้น สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 ลาการประชุมเนื่องจากภารกิจ
จ าเป็นไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ จึงได้มีหนังสือขอลาการประชุมในครั้งนี้ 

ที่ประชุม -รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2. เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.

2563 เมื่อวันที่ 10 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 ) 
ประธานสภาฯ -ส าหรับในวาระท่ี 2 การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 

3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 10 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 ประจ าปี พ.ศ.2563 มีท่านใดขอเปลี่ยนแปลง
แก้ไขหรือเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีท่านใดขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้ว ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม -ขอรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 
ระเบียบวาระท่ี 3. กระทู้ถาม (ถ้ามี) 



ประธานสภาฯ  -มีท่านใดจะเสนอในวาระนี้หรือไม่ 
ที่ประชุม   -ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 4. เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 
  -ไม่มี 
 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 5. เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
ประธานสภาฯ -ตามท่ี เทศบาลต าบลก้อ  มีหนังสือถึงประธานสภาเพ่ือขอเสนอญัตติ ต่อที่สภาเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ

การขอจ่ายขาดเงินสะสม และเรื่องอ่ืน  ๆมีดังนี้ 
1.ญัตติเรื่อง การพิจารณาการขอจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลต าบลก้อ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 เพ่ือด าเนินการตามโครงการก่อสร้างบ่อน้ าตื้น จ านวน 1 บ่อ บ้านก้อท่า หมู่ที่ 4 
ต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 
2.การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

3.การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

4.พิจารณาเห็นชอบร่างระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของ
สภาเทศบาลต าบลก้อ 

5.พิจารณาการขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลก้อ การขอจัดตั้งส านักสงค์บ้านก้อท่า 
หมู่ที่ 4 ต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน เป็นวัดก้อท่า หมู่ที่ 4 ต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 
โดยเรียงล าดับตามญัตติที่เสนอดังต่อไปนี้ 

 
5.1.ญัตติเรื่อง การพิจารณาการขอจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลต าบลก้อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เพื่อด าเนินการตามโครงการก่อสร้างบ่อน้ าตื้น จ านวน 1 บ่อ บ้านก้อท่า หมู่ที่ 4 ต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัด
ล าพูน งบประมาณ 101,900.00 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  
ประธานสภาฯ -ต่อไปเชิญทางผู้บริหารเทศบาลต าบลก้อ เป็นผู้ชี้แจงเหตุและผลของการขอยกเลิกการขอจ่าย

ขาดเงินสะสมโครงการฯ ดังกล่าว 
นายชุมพร  มะโน นายกเทศมนตรีต าบลก้อ –เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ ทุกท่าน ต่อไป

ขอชี้แจงเหตุและผลของการขอจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามโครงการก่อสร้างบ่อน้ าตื้น 
จ านวน 1 บ่อ บ้านก้อท่า หมู่ที่ 4 ต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน งบประมาณ 101,900.00 
บาท (หนึ่งแสนหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ ข้าพเจ้า นายชุมพร มะโน  
นายกเทศมนตรีต าบลก้อ ขอเรียนเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบขอจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาล



ต าบลก้อ ประจ าปี พ.ศ.2563 เพ่ือด าเนินการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาประชาชนบ้านก้อท่าหมู่ที่ 4 
เนื่องจากประปาหมู่บ้านแห้งท าให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน โดยด าเนินการโครงการก่อสร้างบ่อ
น้ าตื้น จ านวน 1 บ่อพร้อมวางท่อคอนกรีต ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 เมตร จ านวน 22 ท่อน 
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้  

หลักการ ตามที่ ส านักปลัดเทศบาลต าบลก้อ ได้ขอความเห็นชอบการขอจ่ายขาดเงินสะสม 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 เพ่ือจัดท าโครงการโครงการก่อสร้างบ่อน้ าตื้น จ านวน 1 บ่อพร้อมวางท่อ
คอนกรีต ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 เมตร จ านวน 22 ท่อน เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้ าอุปโภคบริโภคให้กับบ้านก้อท่า  

เหตุผล เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภคให้กับครัวเรือนประชาชนในหมู่บ้านก้อ
ท่า หมู่ที่ 4 ไม่มีน้ าใช้ส าหรับอุปโภคบริโภค จึงขออนุมัติด าเนินการจัดท าโครงการก่อสร้างบ่อน้ าตื้น 
จ านวน 1 บ่อพร้อมวางท่อคอนกรีต ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 เมตร จ านวน 22 ท่อน  
งบประมาณ 101,900.00 บาท  

ดังนั้น ข้าพเจ้า นายชุมพร มะโน นายกเทศมนตรีต าบลก้อ จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล เพ่ือ
โปรดพิจารณาเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี พ.ศ.2563 เพ่ือด าเนินการโครงการก่อสร้าง
บ่อน้ าตื้น บ้านก้อท่า หมู่ที่ 4 รายละเอียดตามประมาณการการก่อสร้างที่ได้แนบในหนังสือเชิญ
ประชุมแล้วนั้น และขอมอบหมายให้นายกิตติศักดิ์  ปุ๊ดภาษี ผู้อ านวยการกองช่าง ชี้แจงในส่วน
รายละเอียดของประมาณการการก่อสร้าง 

นายกิตติศักดิ์  ปุ๊ดภาษี ผู้อ านวยการกองช่าง –เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ ทุกท่าน ขอ
ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดการก่อสร้างบ่อน้ าตื้น บ้านก้อท่า หมู่ที่ 4 ตามที่เทศบาลต าบลก้อ ได้ขอ
ความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลต าบลก้อ เพื่อด าเนินการตามโครงการก่อสร้างบ่อน้ าตื้น จ านวน 1 บ่อ
พร้อมวางท่อคอนกรีต ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 เมตร จ านวน 22 ท่อน มีรายการการ
ด าเนินการตามประมาณการที่ส าคัญดังนี้ มีค่าเช่ารถขุด การวางท่อคอนกรีตส าเร็จรูป ฝาปิดบ่อ
คอนกรีตส าเร็จรูป และมีครุภัณฑ์หม้อเพ่ิมแรงดันไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง งบประมาณโครงการ 
101,900.00 บาท 

นางสาวอมรรัตน์  พิพิธเสถียรกุล หัวหน้าส านักปลัด –เรียนปรานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน การช่วยเหลือ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านการขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ว และมีมติเห็นชอบให้แก้ไขปัญหาด้วยการขุดบ่อน้ าตื้นเพ่ือให้มีน้ าที่มี
ปริมาณเพียงพอส าหรับใช้ในระบบประปาหมู่บ้าน ประกอบกับสถานะการทางการเงินการคลังของ
เทศบาลต าบลก้อ จะรอใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 ยังไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณมาให้ และในปี พ.ศ.2563 แผนงานโครงการขุดบ่อน้ าตื้นไม่ได้บรรจุไว้ในงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี และการขุดบ่อน้ าตื้นเป็นการแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านโดยใช้เงินสะสมของเทศบาล
ซึ่งไม่ต้องรอการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลมาให้และสามารถด าเนินการได้ทันที 

นายโสภณ  มาติ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  -เรียนประธานสภาและสมาชิกสภา คณะผู้บริหารเทศบาลและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่นายกเทศมนตรีต าบลก้อ ได้เสนอญัตติต่อสภาเพ่ือขอความเห็นชอบ
การขอจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาล เพ่ือด าเนินโครงการก่อสร้างบ่อน้ าตื้น จ านวน 1 บ่อพร้อมวาง



ท่อคอนกรีต ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 เมตร จ านวน 22 ท่อน  ขออภิปรายกระทู้ถามว่า
งบประมาณของเทศบาล แผนงานงบกลางของเทศบาลได้แจ้งว่าใกล้สิ้นปีงบประมาณไม่มี
งบประมาณ ตามทีไ่ด้ตั้งงบประมาณในปี พ.ศ.2563 งบส ารองจ่าย จ านวน 150,000 บาท และมี
หมู่บ้านที่เดือดร้อนทีหลังไม่ได้รับการช่วยเหลือก็เหมือนว่าไม่ยุติธรรม เพราะแจ้งว่าเงินไม่มีแล้ว เช่น 
ม.3 ขอรับการช่วยเหลือซ่อมแซมถังเก็บน้ าประปา ปัญหาหลุมทิ้งขยะ ไหล่ทางท่อลอดเหลี่ยมถนน
ไปสู่พ้ืนที่การเกษตรสายดงสนาม เพราะว่าได้แจ้งมาให้ทางเทศบาลต าบลก้อได้รับทราบแล้วนั้น และ
ก็ได้รับค าตอบว่าไม่มีงบประมาณ และมาคราวนี้ก็ได้เสนอขอจ่ายขาดเงินสะสม แต่ก็ควรจะช่วยเหลือ
ชาวบ้านให้ครบทุกหมู่บ้าน สมาชิกสภาก็ได้รับการร้องทุกข์ประสานจากชาวบ้านมา 

  -การขอจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลไม่ทราบว่ามีงบประมาณหรือไม่ มีการกันเงินไว้ตาม
ระเบียบหรือไม่ และหมู่บ้านอ่ืนก็มีความเดือดร้อนแต่ไม่เห็นมีการน ามาพิจารณาเสนอให้ความ
ช่วยเหลือ แต่ก็ให้ความล าดับกับความเดือดร้อนของหมู่ที่ 4 อยู่ แต่ของหมู่ที่ 3 ก็แจ้งมาไม่ได้รับ
ความช่วยเหลืออยากเสนอว่าการจ่ายขาดเงินสะสมขุดบ่อน้ าตื้นบ้านก้อท่า และอีกสามหมู่บ้านก็ควร
จะได้รับการช่วยเหลือ อยากให้ประธานสภาขอมติที่ประชุมว่าจะเห็นชอบตามที่ข้าพเจ้าเสนอหรือไม่
ว่าเห็นควรให้ช่วยเหลืออีกสามหมู่บ้าน 

นายชุมพร  มะโน นายกเทศมนตรีต าบลก้อ –ตามท่ีสมาชิกสภาได้ชี้แนะให้ค าแนะน าในส่วนของปัญหาที่เสนอมา
นั้นก็ได้ประสานผู้น าและได้ไปดูพ้ืนที่แล้วและในส่วนของการระบายน้ าหมู่ที่ 3 ท่อลอดเหลี่ยมมีเศษ
วัชพืชมาทับถมอุดตันท่อลอดเหลี่ยม ปัญหาบ่อหรือหลุมที่ล้นก็ได้มอบหมายให้หัวหน้าส านักปลัด
ผู้รับผิดชอบงานสิ่งแวดล้อมรับไปด าเนินการแก้ไขปัญหา ส่วนดินที่พังทลายท าให้ถังเก็บน้ าแตกร้าว
นั้น ก็ได้มอบหมายให้ช่างประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 เข้าไปตรวจสอบและหาแนวทางแก้ไข
แล้ว และปัญหาทุกอย่างในพ้ืนที่ทั้งสองเขตในต าบลก้อ ทางเทศบาลก็ได้ให้ความส าคัญและประสาน
กับผู้น ามาตลอด 

นางสาวอมรรัตน์  พิพธิเสถียรกุล หัวหน้าส านักปลัด – การจะด าเนินการโครงการขุดบ่อน้ าตื้นในปีงบประมาณนี้
ไม่ได้ เนื่องจากไม่ได้บรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 และยังไม่ได้รับ
เงินอุดหนุนเข้ามาจึงด าเนินการเสนอต่อสภาไม่ได้ ก่อนขอจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลก็ได้เสนอ
ขอความช่วยเหลือจากจังหวัดแล้ว แต่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดไม่ได้ประกาศให้ต าบล
ก้อเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติ 

นายโสภณ  มาติ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 –ส าหรับข้าพเจ้าก็เข้าใจตามที่ได้รับการอภิปรายตอบข้อ
ซักถามมา แต่ว่าทางผู้บริหารเทศบาลไม่ได้พิจารณาเอาปัญหาอีก 3  หมู่บ้าน ขอให้น ามาพิจารณา
ให้การช่วยเหลือด้วยได้หรือไม่ 

นายชุมพร  มะโน นายกเทศมนตรีต าบลก้อ –การแจ้งขอรับการช่วยเหลือความเดือดร้อนของประชาชน ผู้น า
ชุมชนจะต้องแจ้งเป็นหนังสือมาและต้องผ่านการประชุมประชาคมหมู่บ้านของแต่ละหมู่บ้าน และ
เป็นไปตามล าดับขั้นตอน หากเทศบาลไม่มีงบประมาณเงินอุดหนุนนั้น ก็ได้ขอรับการด าเนินงานจาก
หน่วยงานอ่ืนที่สามารถจัดสรรงบประมาณมาด าเนินการให้ตามโครงการที่เทศบาลต าบลก้อได้ส่งไป
ขอรับ อีกหลายโครงการในพ้ืนที่ต าบลก้อ และมีบางโครงการในเทศบาลบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.2563 ที่มีงบประมาณจัดสรรเข้ามาในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ ทางเทศบาลก็ได้รีบ



ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันลงนามในสัญญาไปบ้างแล้วแต่อาจจะไม่ครบทุกหมู่บ้านเพราะงบประมาณไม่
พอ 

นางบุญเรียม  วงค์สุพิน  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 –เรียนประธานสภาและสมาชิกสภา ผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ตามที่สมาชิกสภาได้อภิปรายว่าหมู่บ้านก้อท่า หมู่ที่ 4 ได้รับงบประมาณไปจ านวน
มากหลายโครงการแล้วนั้นก็จริงอยู่ แต่ชาวบ้านก็ประสบปัญหาความเดือดร้อนจริง และได้แจ้งมายัง
เทศบาลมาตลอด ส าหรับตนแล้วก็อยากให้ได้ทุกหมู่บ้านเหมือนกัน หากงบประมาณเทศบาลมี
เพียงพอแล้วก็ไม่เคยขัดข้อง หมู่บ้านก้อท่า หมู่ที่ 4 ประสบกับปัญหาความเดือดร้อนด้านการขาด
แคลนน้ าจริงๆ 

นายไสว  มาติ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 –ตามที่ตนได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนด้านการขาด
แคลนน้ าอุปโภคบริโภคของประชาชนบ้านก้อท่า หมู่ที่ 4 ในนามสมาชิกสภาก็ได้ให้ความส าคัญของ
ปัญหาของพ่ีน้องประชาชนให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน และขอเรียนถามว่าทางเทศบาลจะมี
งบประมาณช่วยเหลือหลังจากกันไว้ตามระเบียบแล้วหรือไม่ 

นางสาวเพ็ญนภา  ปาสายออ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 –ส าหรับปัญหาและความเดือดร้อนของ
หมู่บ้านก้อทุ่ง ก็มีแต่ก าลังรวบรวมและส ารวจข้อมูลผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนและจะประสาน
ส่งมายังเทศบาลต าบลก้ออยู่เช่นกัน และขอเรียนถามว่าสถานะการคลังของเทศบาลมีงบประมาณ
หรือไม่หากมีปัญหาความเดือดร้อนที่จะต้องใช้งบเพิ่มขึ้นอีก  

นางลภัสรดา  ดงค าฟู ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน  -เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลต าบล
ก้อ ตามที่นายกเทศมนตรีต าบลก้อ มอบหมายให้ท าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 และรายละเอียดรายงานการ
ใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ข้อมูลเงินสะสม/
ส ารองจ่ายที่จ าเป็น ณ วันที่ 24 กันยายน 2563 ยอดเงินสะสมที่มีทั้งหมด 8,550,711.82 บาท 
(แปดล้านห้าแสนห้าหมื่นเจ็ดร้อยสิบเอ็ดบาทแปดสิบสองสตางค์) เงินส ารองจ่ายที่จ าเป็นและน าไปใช้
จ่ายได้ ดังนี้ 

1.ข้อมูลเงินสะสม/ส ารองจ่ายที่จ าเป็น ณ วันที่ 24 กันยายน 2563 ยอดเงินสะสมที่มี
ทั้งหมด  8,550,711.82 บาท 

(1)เงินสะสมท่ีน าไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงินและหักเงินสะสมที่ต้องส่งฝาก ก.
ส.ท.หรือ ก.ส.อ.แล้ว จ านวน 7,529,872.46 บาท 

(2)ส ารองจ่ายเงินสะสมที่มีภาระผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้จ่าย แต่ยังไม่ได้ด าเนินการหรือยังอยู่
ระหว่างด าเนินการและ ยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน – บาท 

(3)คงเหลือเงินสะสมที่น าไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน (1)-(2) จ านวน 7,529,872.46 บาท 
(4)ส ารองงบบุคลากรและ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วย (ประมาณ 

3 เดือน) จ านวน 3,502,530.00 บาท 
(5)เงนิสะสมคงเหลือ (3)-(4) จ านวน 4,027,342.46 บาท 
(6)ส ารองกรณีสาธารณภัย 10% (5)x10% จ านวน 402,734.25 บาท 



(7)คงเหลือเงินสะสมที่น าไปใช้จ่ายได้ (5)-(6) จ านวน 3,624,608.21 บาท 
2.ทุนส ารองเงินสะสม ณ วันที่ 24 กันยายน 2563 จ านวน 6,485,368.57 บาท 

นายโสภณ  มาติ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 –ตามท่ีได้อภิปรายและซักถามไปนั้นก็ไม่ใช่ว่าไม่อยากให้
งบประมาณช่วยเหลือกับทางหมู่บ้านก้อท่า หมู่ที่ 4 เพียงแต่อยากให้มีการช่วยเหลือประชาชนให้
ครบทุกหมู่บ้าน ขอท าความเข้าใจให้กับสมาชิกสภาไว้ด้วย 

นายปรีชา  รินท้าว สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 –การที่จะด าเนินการขุดบ่อน้ าตื้นตามที่ช่างได้ชี้แจง
รายละเอียดเรื่องวัสดุท่อที่ใช้จะท าให้มีปริมาณน้ าน้อยไปหรือไม่ 

นายกิตติศักดิ์ ปุ๊ดภาษี ผู้อ านวยการกองช่าง –ตามที่ได้ออกแบบและประมาณการ ตามที่จะใช้ท่อและความลึกที่
ประมาณการก าหนดไว้นั้น เพ่ือให้ได้ปริมาณน้ าและมีแรงงานคนช่วยด าเนินการด้วย โดยขุดบ่อ
ประมาณ 10ท่อและกว้าง 1.20 เมตร 

นายชุมพร  มะโน นายกเทศมนตรีต าบลก้อ –ตามที่ผู้ใหญ่บ้านได้ส่งหนังสือแจ้งร้องเรียนร้องทุกข์มายังเทศบาล 
ทางเทศบาลก็รีบด าเนินการปรึกษาท าหนังสือไปยังอ าเภอลี้ และรอรับการพิจารณาจาก กช.ภอ.ลี้ 
แจ้งประสานงานมาเช่นกัน 

ประธานสภาฯ   -ตามท่ีสมาชิกสภาได้ขอเสนอเรื่องปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและให้ประธานสภาขอมติ
ที่ประชุมให้เพ่ิมเรื่องการพิจารณาของแต่ละหมู่บ้านนั้นท าไม่ได้ ต้องมีการเสนอและผู้รับรองและ
เกี่ยวกับงบประมาณผู้บริหารต้องรับรอง ส่วนปัญหาด้านถนนลูกรังไปสู่พ้ืนที่การเกษตรก็ต้องรอให้
ทางอ าเภอลี้พิจารณา 

นายโสภณ  มาติ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 –เรียนประธานสภาหากในการประชุมวันนี้หากมติที่
ประชุมเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือด าเนินการก่อสร้างบ่อน้ าตื้นแล้วนั้น และจะสามารถขอใช้
เงินสะสมเพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนในส่วนเงินสะสมที่เหลืออยู่ได้
หรือไม ่

ประธานสภาฯ   -หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนและต้องท าการให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเป็นการ
เร่งด่วนก็ต้องมาพิจารณาใช้เงินสะสมที่เหลือต่อไป หากไม่มีผู้ใดเสนอหรือซักถามแล้ว ขอมติที่
ประชุมสภาเทศบาลต าบลก้อ ลงมติว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบให้เทศบาลต าบลก้อ จ่ายขาดเงิน
สะสมของเทศบาลต าบลก้อ ประจ าปี พ.ศ.2563 เพ่ือด าเนินการตามโครงการก่อสร้างบ่อน้ าตื้น 
จ านวน 1 บ่อ บ้านก้อท่า หมู่ที่ 4 ต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน งบประมาณ 101,900.00 
บาท (หนึ่งแสนหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ขอที่ประชุมลงมติ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 11 เสียง 
1.นายศักดิ์  ยวนสี   รองประธานสภาเทศบาลต าบลก้อ  

  2.นายโสภณ  มาต ิ   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
  3.นางอนัญญา  วันหลี   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
  4.นายไสว  มาติ    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
  5.นางสาวนัฐมน  ทาเล ่   เลขานุการสภาเทศบาลต าบลก้อ 
  6.นางสาวเพ็ญนภา  ปาสายออ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
  7.นางรัชณี  เอื้องมณี   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 



  8.นางบุญเรียม  วงค์สุพิน   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
  9.นายปรีชา  รินท้าว   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
  10.นางสาวรุ่งธิวา ชัยลังกา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
มติที่ประชุม -ไม่เห็นชอบ  จ านวน - เสียง  
มติที่ประชุม -งดออกเสียง   จ านวน 1 เสียง  
  -นายสุนทร  มหานิล  ประธานสภาเทศบาลต าบลก้อ 
 

5.2.เรื่อง การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 
ประธานสภาฯ  -ตามที่เทศบาลต าบลก้อ ได้มีหนังสือถึงประธานสภาเทศบาลต าบลก้อ เพ่ือขอให้ที่ประชุมสภา

คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลก้อ 
อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน ต่อไปเชิญทางคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลก้อ หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบน า
ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมได้รับทราบและพิจารณา 

นายสุขสวัฏดิ์  นันศ์ป้อม ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน –เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลต าบล
ก้อ ทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ 8 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ) พ.ศ.2561 เทศบาลต าบลก้อ ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือท าหน้าที่ในการก าหนดแนวทางการพัฒนาเทศบาลต าบลก้อ ตาม
อ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบล โดยเฉพาะอ านาจหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชน 
ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ  กลุ่มจังหวัด  และจังหวัด  การก าหนดกรอบนโยบาย  ทิศทาง  แนวทางการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การน านโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น 
แผนชุมชนน ามาจัดท าแผนพัฒนาให้ค านึงถึงสถานะทางการคลังของท้องถิ่นและความจ าเป็นเร่งด่วน
ที่ต้องด าเนินการมาประกอบการพิจารณาด้วย และร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการ
พัฒนา และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดท าร่างแผนพัฒนา 

  บัดนี้  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลก้อ อยู่ในต าแหน่งครบวาระแล้ว ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ 8 
(3 )สมาชิกสภาท้องถิ่นที่ สภาท้องถิ่ นคัด เลื อกจ านวน 3 คน เ พ่ือ เป็น ไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ 9 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 เทศบาลต าบลก้อ จึงขอให้สมาชิกสภาด าเนินการ
คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ จ านวน 3 คน และแจ้ง
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ส่งให้เทศบาลต าบลก้อ เพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ตาม
ระเบียบฯ  

ประธานสภาฯ -เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ 8 (3)สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 3 คน ขอให้
สมาชิกสภาเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อที่เห็นสมควรเป็นตัวแทนสมาชิกสภาร่วมเป็น



คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลก้อ โดยเสนอรายชื่อทีละคน พร้อมผู้รับรองสองคน 
เชิญเสนอรายชื่อและลงมติทีละคนจนกว่าจะครบทั้ง 3 คน 

นางสาวเพ็ญนภา  ปาสายออ  -ขอเสนอชื่อนายสุนทร  มหานิล ประธานสภาเทศบาลต าบลก้อ  
     -นางรัชณี  เอื้องมณี   ผู้รับรองคนที่ 1 
     -นางสาวนัฐมน  ทาเล่ ผู้รับรองคนที่ 2 
ประธานสภาฯ -มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกเพ่ิมอีกหรือไม่ หากไม่มีการเสนอ

รายชื่อเพ่ิมแล้ว ขอให้ที่ประชุมลงมติที่ประชุมว่าเห็นชอบให้สมาชิกสภาที่ได้รับการเสนอชื่อมา เป็นผู้
ที่ได้รับการคัดเลือกจากสภาท้องถิ่นเพ่ือไปแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลก้อ 
อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน คนที่ 1 

มติที่ประชุม -เห็นชอบ จ านวน 11 เสียง 
 
นางบุญเรียม วงค์สุพิน  -ขอเสนอชื่อนายศักดิ์  ยวนสี รองประธานสภาเทศบาลต าบลก้อ 
     -นายไสว  มาติ    ผู้รับรองคนที่ 1 
     -นายปรีชา  รินท้าว ผู้รับรองคนที่ 2 
ประธานสภาฯ -มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกเพ่ิมอีกหรือไม่ หากไม่มีการเสนอ

รายชื่อเพ่ิมแล้ว ขอให้ที่ประชุมลงมติที่ประชุมว่าเห็นชอบให้สมาชิกสภาที่ได้รับการเสนอชื่อมา เป็นผู้
ที่ได้รับการคัดเลือกจากสภาท้องถิ่นเพ่ือไปแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลก้อ 
อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน คนที่ 2 

มติที่ประชุม -เห็นชอบ จ านวน 11 เสียง 
นายโสภณ  มาติ   -ขอเสนอชื่อนายไสว  มาติ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ 
     -นางสาวอนัญญา  วันหลี   ผู้รับรองคนที่ 1 
     -นางสาวเพ็ญนภา ปาสายออ ผู้รับรองคนที่ 2 
ประธานสภาฯ -มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกเพ่ิมอีกหรือไม่ หากไม่มีการเสนอ

รายชื่อเพ่ิมแล้ว ขอให้ที่ประชุมลงมติที่ประชุมว่าเห็นชอบให้สมาชิกสภาที่ได้รับการเสนอชื่อมา เป็นผู้
ที่ได้รับการคัดเลือกจากสภาท้องถิ่นเพ่ือไปแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลก้อ 
อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน คนที่ 3 

มติที่ประชุม -เห็นชอบ จ านวน 11 เสียง 
ประธานสภาฯ -มติที่ประชุมสภามีมติเห็นชอบให้สมาชิกสภาที่ได้รับการเสนอชื่อมาทั้ง 3 คน เป็นผู้ที่ได้รับการ

คัดเลือกจากสภาท้องถิ่น เพ่ือไปแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ 
จังหวัดล าพูน ท าหน้าที่ตามระเบียบฯ ต่อไป  

 
5.3.เรื่อง การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 
ประธานสภาฯ  -ตามที่เทศบาลต าบลก้อ ได้มีหนังสือถึงประธานสภาเทศบาลต าบลก้อ เพ่ือขอให้ที่ประชุมสภา

คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล



แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน ต่อไปเชิญทางคณะผู้บริหารเทศบาล
ต าบลก้อ หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบน าชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมได้รับทราบและพิจารณา 

นายสุขสวัฏดิ์  นันศ์ป้อม ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน –เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลต าบล
ก้อ ทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ 28 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ) พ.ศ.2561 เทศบาลต าบลก้อ ได้
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัด
ล าพูน เพื่อท าหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลก้อ นั้น 

บัดนี้  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลก้อ อยู่ในต าแหน่ง
ครบวาระแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ 28 (1)สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 3 คน เพ่ือเป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ ข้อ 28 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 เทศบาลต าบลก้อ จึงขอความ
อนุเคราะห์มายังท่านเพ่ือพิจารณาด าเนินการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ ที่สภาเทศบาล
ต าบลก้อคัดเลือกจ านวน 3 คน พร้อมทั้งแจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ส่งให้เทศบาลต าบลก้อ เพ่ือ
แต่งตั้งเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลก้อ ตามระเบียบฯ  

ประธานสภาฯ -เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ 28 (1)สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 3 คน ขอให้
สมาชิกสภาเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อที่เห็นสมควรเป็นตัวแทนสมาชิกสภาร่วมเป็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยเสนอรายชื่อทีละคน พร้อมผู้รับรอง
สองคน เชิญเสนอรายชื่อและลงมติทีละคนจนกว่าจะครบทั้ง 3 คน 

นางบุญเรียม  วงค์สุพิน -ขอเสนอชื่อนางสาวเพ็ญนภา  ปาสายออ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1 
     -นายศกัดิ์  ยวนสี   ผู้รับรองคนที่ 1 
     -นายไสว  มาติ  ผู้รับรองคนที่ 2 
ประธานสภาฯ -มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกเพ่ิมอีกหรือไม่ หากไม่มีการเสนอ

รายชื่อเพ่ิมแล้ว ขอให้ที่ประชุมลงมติที่ประชุมว่าเห็นชอบให้สมาชิกสภาที่ได้รับการเสนอชื่อมา เป็นผู้
ที่ได้รับการคัดเลือกจากสภาท้องถิ่นเพ่ือไปแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน คนที่ 1 

มติที่ประชุม -เห็นชอบ จ านวน 11 เสียง 
 
นายโสภณ  มาติ  -ขอเสนอชื่อนายปรีชา  รินท้าว สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2 
     -นางอนัญญา  วันหลี   ผู้รับรองคนที่ 1 
     -นางรัชณี  เอื้องมณี ผู้รับรองคนที่ 2 
ประธานสภาฯ -มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกเพ่ิมอีกหรือไม่ หากไม่มีการเสนอ

รายชื่อเพ่ิมแล้ว ขอให้ที่ประชุมลงมติที่ประชุมว่าเห็นชอบให้สมาชิกสภาที่ได้รับการเสนอชื่อมา เป็นผู้



ที่ได้รับการคัดเลือกจากสภาท้องถิ่นเพ่ือไปแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน คนที่ 2 

มติที่ประชุม -เห็นชอบ จ านวน 11 เสียง 
นางรัชณี  เอื้องมณี -ขอเสนอชื่อนายสุนทร  มหานิล ประธานสภาเทศบาลต าบลก้อ 
     -นางสาวเพ็ญนภา ปาสายออ ผู้รับรองคนที่ 1 
     -นางบุญเรียม  วงค์สุพิน  ผู้รับรองคนที่ 2 
ประธานสภาฯ -มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกเพ่ิมอีกหรือไม่ หากไม่มีการเสนอ

รายชื่อเพ่ิมแล้ว ขอให้ที่ประชุมลงมติที่ประชุมว่าเห็นชอบให้สมาชิกสภาที่ได้รับการเสนอชื่อมา เป็นผู้
ที่ได้รับการคัดเลือกจากสภาท้องถิ่นเพ่ือไปแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน คนที่ 3 

มติที่ประชุม -เห็นชอบ จ านวน 11 เสียง 
ประธานสภาฯ -มติที่ประชุมสภามีมติเห็นชอบให้สมาชิกสภาที่ได้รับการเสนอชื่อมาทั้ง 3 คน เป็นผู้ที่ ได้รับการ

คัดเลือกจากสภาท้องถิ่น เพ่ือไปแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน ท าหน้าที่ตามระเบียบฯ ต่อไป  

 
5.4.พิจารณาเห็นชอบร่างระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภา

เทศบาลต าบลก้อ 
ประธานสภาฯ -ตามที่เทศบาลต าบลก้อ ได้มีหนังสือแจ้งเรื่อง การให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น และจังหวัดล าพูนแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาด าเนินการตาม
หนังสือดังนี้ ด้วยกระทวงมหาดไทยแจ้งว่า คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน วุฒิสภา ได้มีหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทย เสนอแนะให้กระทรวงมหาดไทยขอความ
ร่วมมือไปยังสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสมเพ่ือให้
ประชาชนสามารถเข้าฟังการประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ ได้แก่ สภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด สภาเทศบาล สภาองค์การบริหารส่วนต าบล สภาเมืองพัทยาและสภา
กรุงเทพมหานคร เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นสะท้อนปัญหาความต้องการของ
ชุมชนท้องถิ่นและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีส านึกและรักถิ่นฐาน
บ้านเกิดของตนเองและมีความตื่นตัวในการรักชาติบ้านเมืองซึ่งสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการเมือง ในส่วนที่เกี่ยวกับประเด็นการปฏิรูปที่ ๓ การกระจายอ านาจการปกครองส่วนท้องถิ่น 
และการจัดสรรทรัพยากรที่เป็นธรรม พันธกิจที่ ๓ การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในการ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ให้มีการจัดการปกครองท้องถิ่น
หมวด 1๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อันจะน าไปสู่การพัฒนาการเมืองและการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

จังหวัดล าพูนพิจารณาแล้วจึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาด าเนินการ ดังนี้ 
๑.น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

วุฒิสภาไปพิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสม 



๒.ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕37 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2๕๕๔ ข้อ 11๗ 
วรรคสี่ โดยให้สภาท้องถิ่นก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการอนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและ
การปรึกษาของสภาท้องถิ่น และขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับก าหนดการประชุมสภาท้องถิ่น และผลการด าเนินงานของสภาท้องถิ่นให้ประขาชนทราบ
ตามวิธีการที่เห็นสมควรด้วย 

-เทศบาลต าบลก้อ ได้พิจารณาแล้วจึงได้จัดท าร่างระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการ
ประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลต าบลก้อขึ้น และเสนอต่อที่ประชุมสภาพิจารณาลงมติ
เห็นชอบกับร่างระเบียบ โดยมีรายละเอียดของร่างระเบียบฯ ดังนี้ 

 
ร่างระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลต าบลก้อ 

******************************* 
ด้วยสภาเทศบาลต าบลก้อ ได้พิจารณาในการประชุมสมัย......ครั้งที่............เมื่อวันที่..............ก าหนด

ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลต าบลก้อ เพ่ือให้เป็นไปตามข้อ 
117 วรรคสี่ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 โดยวางระเบียบไว้ดังนี้ 

ข้อ 1 ผู้ประสงค์จะเข้าฟังการประชุมต้องท าหนังสือขออนุญาตเข้าฟังการประชุมและลงลายมือชื่อผู้ขอ
เข้าฟังการประชุมยื่นต่อประธานสภาเทศบาลต าบลก้อเพ่ือพิจารณาอนุญาต โดยยื่นล่วงหน้าก่อนวันประชุมสภา
เทศบาลต าบลก้อ ไม่น้อยกว่า 1 วัน ประธานสภาอนุญาตแล้วให้ผู้ประสงค์เข้าฟังการประชุมนั้นเข้าฟังการประชุม
ได ้

กรณีที่มีผู้ขอเข้าฟังการประชุมเป็นหมู่คณะอาจให้ผู้แทนของหมู่คณะนั้นเป็นผู้ขออนุญาตก็ได้ ทั้งนี้ต้อง
ระบุถึงจ านวนและรายชื่อผู้ที่จะเข้าฟังการประชุมด้วย 

กรณีท่ีมีประชาชนยื่นความประสงค์ขอเข้าฟังการประชุมจ านวนมากและไม่สามารถจัดให้ประชาชนข้ารับ
ฟังการประชุมได้ทั้งหมด ให้ประธานสภาเทศบาลต าบลก้อ พิจารณาอนุญาตให้บุคคลหรือคณะบุคคลเข้าฟังการ
ประชุมตามที่เห็นสนควร หรืออาจจัดให้ประชาชนรับฟังการประชุมภายนอกห้องปะชุมหรือในบริเวณใกล้เคียงโดย
แจ้งให้ผู้ประสงค์ขอเข้าฟังการประชุมทราบ 

ข้อ 2 ผู้เข้าฟังการประชุมต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
(1)แต่งกายสุภาพเรียบร้อย 
(2)นั่งหรืออยู่ประจ าในที่ที่จัดไว้ส าหรับผู้เข้าฟังการประชุม 
(3)ต้องประพฤติตนให้เรียบร้อย ไม่แสดงกิริยาอาการที่กระท าให้เสื่อมเกียรติของที่ประชุมหรือก่อกวน

ความสบเรียบร้อย ไมพูดจา สนทนา ส่งเสียง หรือกระท าการใดๆ อันเป็นการรบกวนการประชุม 
(4)ไม่ใช้เครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์ถ่ายภาพ บันทึกเสียง วิทยุ-เทป หรืออุปกรณ์อ่ืนใดที่อาจรบกวนการ

ประชุมได ้
(๕)ไม่น าอาวุธหรือสิ่งเทียมอาวุธเข้าไปในห้องประชุม 
(6)ไม่น าอาหารหรือเครื่องดื่มเข้าไปหรือรับประทานในห้องประชุม 



(๗)ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งของประธานสภาเทศบาลต าบลก้อ ที่สั่งโดยขอบด้วยกฎหมาย 
ข้อ ๓ ให้เลขานุการสภาเทศบาลต าบลก้อ ด าเนินการ ดังนี้ 
(๑)จัดท าแบบค าร้องขอเข้าฟังการประชุมไว้เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
(2)รวบรวมค าขอเข้าฟังการประชุมเสนอให้ประธานสภาเทศบาลต าบลก้อ พิจารณาอนุญาต และแจ้งผู้ขอ

เข้าฟังการประชุมทราบ 
(๓)จัดที่นั่งและอ านวยความสะดวกแก่ผู้เข้าฟังการประชุมตามความเหมาะสม 
ข้อ ๔ อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ประธานสภาฯ -มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถามหรือว่าจะเพ่ิมเติมในร่างระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟัง
การประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลต าบลก้อ หรือไม่หากไม่มีแล้ว ขอให้ที่ประชุมลงมติ 
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  
 
 5.5.การขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลก้อ การขอจัดตั้งส านักสงฆ์บ้านก้อท่า หมู่ที่ 4 
ต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน เป็นวัดก้อท่า หมู่ที่ 4 ต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 
ประธานสภาฯ -ตามที่ เทศบาลต าบลก้อ ได้มีหนังสือเสนอญัตติ ขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลก้อ 

ให้บ้านก้อท่า ด าเนินการขออนุญาตจัดตั้งวัดก้อท่า หมู่ที่ 4 ต าบลก้อ กับส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ เพ่ือให้เกิดความถูกต้องและเป็นไปตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 และแก้ไข
เพ่ิมเติม เพ่ือประกอบการด าเนินการในด้านเอกสารรายงานขอตั้งวัดและในส่วนที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ 
ต่อไปเชิญนายกเทศมนตรีต าบลก้อ เป็นผู้น าเสนอหลักการและเหตุผลประกอบการขอรับความ
เห็นชอบต่อสภาเทศบาลต าบลก้อ 

นายชุมพร  มะโน  นายกเทศมนตรีต าบลก้อ –เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน ต่อไปนี้ ในนาม
ผู้บริหารเทศบาลต าบลก้อ ขอเสนอหลักการและเหตุผล ประกอบการขอรับความเห็นชอบจากสภา
เทศบาลต าบลก้อ ให้บ้านก้อท่า ด าเนินการขออนุญาตจัดตั้งวัดก้อท่า หมู่ที่ 4 ต าบลก้อ กับส านักงาน



พระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพ่ือให้เกิดความถูกต้องและเป็นไปตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.
2505 และแก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือประกอบการด าเนินการในด้านเอกสารรายงานขอตั้งวัดและในส่วนที่
เกี่ยวข้องอ่ืนๆ มีเหตุผล ดังนี้ ข้าพเจ้า นายชุมพร มะโน  นายกเทศมนตรีต าบลก้อ ขอเรียนเสนอ
ญัตติขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลก้อ ให้หมู่บ้านก้อท่า ขอขอความเห็นชอบให้
ด าเนินการขออนุญาตจัดตั้งเป็นวัดกับส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพ่ือให้เกิดความถูกต้อง
และเป็นไปตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 และแก้ไขเพ่ิมเติม โดยมีหลักการและเหตุผล 
ดังนี้  

หลักการ ตามที่ ส านักสงค์บ้านก้อท่า หมู่ที่ 4 ต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน ได้ก่อตั้งขึ้นขึ้น
เมื่อปี พ.ศ.2518 และมีพระภิกษุอยู่พ านักอยู่ประจ ามาตลอดและยังไม่ได้อนุญาตจั ดตั้งเป็นวัดกับ
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพ่ือให้เกิดความถูกต้องและเป็นไปตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.
2505 และแก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ให้ท าเรื่องขอใช้พ้ืนที่
เพ่ือสร้างวัด มีก าหนดระยะเวลา 6 เดือน 180 วัน สิ้นสุด 18 ธันวาคม 2563 และมีขั้นตอนในการ
จัดท าเอกสารประกอบและเตรียมการขอจัดตั้งวัดดังนี้ 1.ขอความเห็นชอบจากท้องถิ่น มติปัจจุบัน 2.
จัดท าแผนที่ ที่ตั้งวัดโดยสังเขป และแผนผังแสดงสิ่งปลูกสร้าง ภายในวัดโดยละเอียด เฉพาะเสนาสนะระบุ
ความกว้าง ความยาว และมาตราส่วน ลงลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่นนั้น 3.ภาพถ่ายเสนาสนะทุกอย่างใน
วัด พร้อมระบุชื่อเสนาสนะ เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางการขอจัดตั้งวัด โดยขอรับความเห็นชอบจาก
ท้องถิ่น ความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลก้อ หมู่บ้านก้อท่า หมู่ที่ 4 ต าบลก้อ ได้มีหนังสือถึงเทศบาล
ต าบลก้อ น าเรื่องเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลก้อ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ขอมติที่ประชุม
สภาเทศบาลให้ความเห็นชอบให้ทางบ้านก้อท่า หมู่ที่ 4 น ามติที่ประชุมสภาไปประกอบเอกสารในการ
พิจารณาขออนุญาตใช้ที่ดินให้ถูกต้องในการสร้างวัด และด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

เหตุผล เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 และแก้ไขเพ่ิมเติม และ
หลักเกณฑ์การขอจัดตั้งวัด เทศบาลต าบลก้อ จึงขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น ขอ
มติที่ประชุมสภาเทศบาลให้ความเห็นชอบให้ทางบ้านก้อท่า หมู่ที่ 4 น ามติที่ประชุมสภาไปประกอบ
เอกสารในการพิจารณาขออนุญาตใช้ที่ดินให้ถูกต้องในการสร้างวัด จึงขอเสนอที่ประชุมสภาเทศบาล
ต าบลก้อพิจารณา 

ประธานสภาฯ -มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถามเกี่ยวกับญัตติเรื่องนี้หรือไม่เชิญซักถามได้ 
นางบุญเรียม  วงค์สุพิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2  –ตามที่ผู้บริหารเทศบาลได้น าเสนอรายละเอียด

การขอความเห็นชอบการด าเนินการขอจัดตั้งวัดก้อท่า หมู่ที่  4 โดยได้รับการประสานงานจาก
ผู้ใหญ่บ้านก้อท่ามาแล้วนั้น ไม่ทราบว่าส านักสงฆ์บ้านก้อท่าที่จะขอจัดตั้งวัดนั้น อยู่ในพ้ืนที่ดิน
ประเภทใด หากอยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวนหรือเขตหวงห้ามแล้ว หากสภาให้ความเห็นชอบไปแล้วจะไม่
ถูกต้อง เพ่ือให้เกิดความถูกต้องก็ต้องศึกษารายละเอียดให้ดีก่อน 

นางสาวนัฐมน  ทาเล่ เลขานุการสภาเทศบาลต าบลก้อ –เรียนประธานสภา ขอเรียนถามว่ามีระเบียบหรือว่า
กฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่ว่า การจัดตั้งวัดใกล้เคียงกันหรือหมู่บ้านเดียวมีสองวัดได้หรือไม่ได้ เกรง
จะมีปัญหาหากว่าหมู่บ้านเดียวมีการจัดตั้งวัดหลายแห่ง 



นายชุมพร  มะโน นายกเทศมนตรีต าบลก้อ –ไม่มีปัญหาว่าหมู่บ้านหนึ่งจะมีวัดได้เพียงแห่งเดียว และวัดโพธิธรร
มารามหรือว่าที่เคยเรียกกันมาก่อนว่าวัดจามเทวี บ้านก้อท่า ก็ได้ด าเนินการขอจัดตั้งวัดจากส านัก
พุทธมาแล้ว และขึ้นทะเบียนวัดและจัดสร้างวัด มีเจ้าอาวาสมีสมณศักดิ์โดยสมบู รณ์โดยชอบธรรม
แล้ว จึงอยากให้ส านักสงฆ์บ้านก้อท่า ได้รับการจัดตั้งให้เป็นวัด 

นายจิตรกร  อุ่นเรือน ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  -เรียนประธานสภาและสมาชิกสภา ตามที่หมู่บ้านก้อท่า 
หมู่ที่ 4 ขอความเห็นชอบต่อสภาว่าสภาเทศบาลต าบลก้อเห็นชอบให้ทางบ้านก้อท่า หมู่ที่ 4 แล้วน า
มติที่ประชุมสภาไปประกอบเอกสารในการพิจารณาขออนุญาตใช้ที่ดินให้ถูกต้องในการสร้างวัด และ
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์การขออนุญาตจัดตั้งวัด ต่อไป 

ประธานสภาฯ -มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อท่านใดมีข้อซักถามเพ่ิมอีกหรือไม่ หากไม่มีแล้ว ขอให้ที่ประชุมลง
มติที่ประชุมว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบให้หมู่บ้านก้อท่า ด าเนินการขออนุญาตจัดตั้งวัดก้อท่า หมู่ที่ 
4 ต าบลก้อ เชิญลงมติ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 11 เสียง 
1.นายสุนทร  มหานิล   ประธานสภาเทศบาลต าบลก้อ  
2.นายศักดิ์  ยวนสี   รองประธานสภาเทศบาลต าบลก้อ  

  3.นายโสภณ  มาติ   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  เอ้ืองมณี   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  
ประธานสภาฯ -ก่อนจะไปสู่วาระอ่ืนๆ ขอพักการประชุมเพ่ือพักรับประทานอาหารกลางวันก่อน หลังจาก

รับประทานอาหารกลางวันแล้ว จะได้กลับมาประชุมในวาระอ่ืนๆ ต่อ เชิญทุกท่านพักรับประทาน
อาหารกลางวันร่วมกัน 

ระเบียบวาระท่ี 6.เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ -ส าหรับในการประชุมต่อในวาระอ่ืนๆ นี้ มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ หรือว่าทางฝ่ายบริหาร

เทศบาลต าบลก้อ มีเรื่องที่จะแจ้งต่อที่ประชุมในวาระนี้หรือไม่ 
นายไสว  มาติ  สท เขต 1  –เรียนประธานสภาผ่านไปยังผู้บริหารเทศบาลต าบลก้อ ตามที่ชาวบ้านก้อจอกได้รับ

ความเดือดร้อนในเวลาที่มีฝนตกหนักมีน้ าท่วมขังบริเวณบ้านของชาวบ้าน รางระบายน้ าสายบ้าน
นายดา ตาค า และบ้านใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อน และได้ท าหนังสือแจ้งร้องทุกข์มายัง



เทศบาลต าบลก้อแล้วนั้น ซึ่งกรณีน้ าท่วมบริเวณบ้านของชาวบ้านซึ่งไม่มีรางระบายน้ า ขอให้ทาง
ผู้บริหารเทศบาลพิจารณาวางแผนการแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านด้วย 

นายกิตติศักดิ์  ปุ๊ดภาษี ผู้อ านวยการกองช่าง  -ขอเรียนสมาชิกสภาเกี่ยวกับถังเก็บน้ าบ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ได้
ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลก้อ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของ
หน่วยงานอื่นที่ด าเนินการให้ แต่ก็จะหาวิธีและแนวทางแก้ไขปัญหาให้อยู่เช่นกัน 

นายจิตรกร  อุ่นเรือน ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม –การรับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณพ.ศ.2564 ทาง
เทศบาลต าบลก้อได้ประกาศรายชื่อผู้สูงอายุ ผู้พิการ ไปแล้วนั้น และในเดือนตุลาคม 2564 นี้ 
จะหยุดรับการลงทะเบียนผู้ขอรับเบี้ยยังชีพของปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งระบบจะปิดหนึ่ง
เดือน และจะเริ่มเปิดให้รับลงทะเบียนได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 -เดือนกันยายน 2564 
และจะได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์มาลงทะเบียน และขอความร่วมมือสมาชิกสภา
ทุกท่านประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจให้ผู้สูงอายุในหมู่บ้านด้วย และเป็นไปตามระเบียบ 

นายชุมพร  มะโน นายกเทศมนตรีต าบลก้อ  -เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 เทศบาลต าบลก้อได้จัดประชุม
คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลต าบลก้อ เพ่ือพิจารณาการช่วยเหลือประชาชนผู้
ที่ประสพภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินและการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับความเดือดร้อน ตามที่เทศบาล
ต าบลก้อ ได้รับหนังสือร้องทุกข์จากก านัน/ ผู้ใหญ่บ้านต าบลก้อ เพ่ือขอรับการช่วยเหลือจาก
เทศบาลซึ่งเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชน ให้การแก้ไขและช่วยเหลือจะท าให้ประชาชน
ได้รับความเดือดร้อนในพ้ืนที่ต าบลก้อ เพ่ือพิจารณา ดังนี้ 

1.ประชาชนเรือนแพได้รับความเสียหายจากกรณีการเกิดอุทกภัย จ านวน 2 หลัง 
2.การเกิดวาตภัย ในวันที่ 29 สิงหาคม 2563 ท าให้ข้าวโพดโค่นล้มในพ้ืนที่หมู่ที่ 1, 2 และ 4 
3.เกษตรกร ผู้ท านาปีบ้านก้อทุ่งขอความอนุเคราะห์ยืมเครื่องสูบน้ าองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
4.ประชาชนหมู่ที่ 4 ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ าใช้อุปโภค เนื่องจากบ่อน้ าหมู่บ้านแห้งขอดหาก
ไม่ได้รับการแก้ไขและช่วยเหลือจะท าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากยิ่งขึ้น จึงเชิญ
คณะกรรมการประชุมเพ่ือหาแนวทางช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลระทบจากกรณีดังกล่าว โดยใช้
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556  
-ตามท่ีเทศบาลต าบลก้อได้รับหนังสือร้องทุกข์จากก านัน/ ผู้ใหญ่บ้านต าบลก้อ 4 เรื่อง ดังนี้ 
 1.ประชาชนเรือนแพได้รับความเสียหายจากกรณีการเกิดอุทกภัย จ านวน 2 หลัง ของนายครอง  
จันสุ และนายประเสริฐ  ทากอบ ซึ่งเป็นประชาชนของหมู่ที่ 3 และ 4 โดยการตรวจสอบเบื้องต้น
พบว่าเสียหายทั้งหลัง ตามระเบียบกระหรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 หมวด 6 หลักเกณฑ์การช่วยเหลือ 
ข้อ 16. การช่วยเหลือประชาชนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาให้จ่ายงบประมาณ
ช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑ์ของข้อ (1) การช่วยเหลือผู้ประสบภัยสาธารณภัยหรือภัยพิบัติ
ฉุกเฉิน ให้  อปท.พิจารณาใช้จ่ ายงบประมาณช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑ์ของ
กระทรวงการคลัง โดยอนุโลม จึงเห็นควรว่าให้ใช้หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 ข้อ 5.1 ด้านการด ารงชีวิต ให้ด าเนินการ
ช่วยเหลือเป็นสิ่งของหรือจ่ายเป็นเงิน โดยค านึงถึงสภาพและเหตุการณ์ตามความเหมาะสม ข้อ 



5.1.4 ค่าจัดหาสิ่งของในการด ารงชีพเบื้องต้น กรณีที่อยู่อาศัยได้ความเสียหายทั้งหลัง เท่าที่จ่าย
จริง ครอบครัวละไม่เกิน 3,000 บาท 

2.การเกิดวาตภัย ในวันที่ 29 สิงหาคม 2563 ท าให้ข้าวโพดโค่นล้มในพ้ืนที่หมู่ที่ 1, 2 และ 4 
ขอแจ้งคณะกรรมการการช่วยเหลือประชาชนว่า เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับเกษตรอ าเภอลี้ และก านัน/ ผู้ใหญ่บ้าน และเกษตรกรที่ได้รับความ
เสียหาย ได้ออกส ารวจความเสียหายข้าวโพดโค่นล้ม ปรากฏว่าข้าวโพดที่โค่นล้มยังคงให้ผลผลิต
ทางการเกษตรได้ ไม่ได้เสียหายอย่างสิ้นเชิงตามหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการ
ช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 ที่จะให้ความช่วยเหลือใน ข้อที่ 
5.1.1 กรณีพ้ืนที่ท าการเพาะปลูกมีพืชตายหรือเสียหายโดยสิ้นเชิง  

3.เกษตรกร ผู้ท านาปีบ้านก้อทุ่งขอความอนุเคราะห์ยืมเครื่องสูบน้ าองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ล าพูน ซึ่งเทศบาลต าบลก้อ ได้ท าหนังสือประสานไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนเพ่ือขอยืม
เครื่องสูบน้ า ขนาดหน้า 8 แต่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูนมีเพียงขนาด หน้า 6  และ
ช่วยเหลือน้ ามันเชื้อเพลิงครึ่งต่อครึ่งกับประชาชน 

4.ประชาชนหมู่ที่ 4 ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ าใช้อุปโภค จึงได้ขอขุดบ่อน้ าตื้นจ านวน 2 
บ่อ ซึ่งได้ให้กองช่างลงส ารวจพื้นที่ในพื้นที่ท่ีได้รับความเดือดร้อนต่อไป 

 
-ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดล าพูน ได้ขอข้อมูลการจัดตั้งงบประมาณ

ด้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น เทศบาลต าบลก้อได้ตั้งงบประมาณไว้แล้ว ถือว่า
มีความพร้อมแล้วนั้น การเลือกตั้งจะเริ่มจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อนตามล าดับ 

-โครงการประสานแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระหว่างเทศบาลต าบลก้อกับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ได้ผู้รับจ้างเข้ามา
ด าเนินการตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่บ้านก้อหนองหมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่บ้านก้อ
จอก หมู่ที่ 3 สายวงเวียน ข้างโกดังนางพิสมัย ลิเลือน  

-โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ า จังหวัดล าพูนได้แจ้งเน้นย้ าให้เร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จทันตาม
ก าหนด และการเบิกจ่ายให้ทันตามก าหนดโครงการ 

นางรัชณี  เอ้ืองมณี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 1  -ตามที่ผู้ใหญ่บ้านก้อหนอง หมู่ที่ 2 ได้มีหนังสือแจ้ง
เรื่องราวร้องทุกข์ กรณีมีน้ าทะลักเข้าท่วมขังบ้านเรือนของประชาชน และเนื่องจากท่อระบายน้ า
เดิมมีขนาดเล็กไม่สามารถระบายน้ าได้ทันจึงท าให้เกิดน้ าทะลักท่วมขังบริเวณบ้านเรือนของ
ประชาชน ไม่ทราบว่าทางเทศบาลต าบลก้อได้พิจารณาให้การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้าง 

นางสาวนัฐมน  ทาเล่ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อ เขต 2  –ขอแจ้งเกี่ยวกับปัญหาหลุมทิ้งขยะมีปริมาณขยะที่
ล้นหลุมทิ้งแล้ว ขอให้ทางเทศบาลต าบลก้อปรับปรุงแก้ไขปรับสภาพหลุมทิ้งให้ด้วย และขอติดตั้ง
ล้อมรั้วรอบหลุมทิ้งขยะจะได้หรือไม่ 

นายชุมพร มะโน นายกเทศมนตรีต าบลก้อ –กรณีมีน้ าทะลักเข้าท่วมขังบ้านเรือนของประชาชนบ้านก้อหนอง หมู่
ที่ 2 ได้มอบหมายให้กองช่างไปส ารวจพื้นที่และจะได้ด าเนินการต่อไป 



 -ส าหรับปัญหาหลุมทิ้งขยะมีปริมาณขยะที่ล้นหลุมทิ้งนั้น ทางเทศบาลต าบลก้อได้มอบหมายให้
ส านักปลัดในฐานะผู้รับผิดชอบงานด้านสิ่งแวดล้อม ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขปรับสภาพหลุมทิ้ง
ให้เหมาะสมแล้ว 

 -ตามที่เทศบาลต าบลก้อ ได้ส่งผลงานเพ่ือเข้ารับรางวัลองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งผลการประกวดเทศบาลต าบลก้อได้รับการประกาศนียบัตร รางวัลใน
รอบการประเมินครั้งสุดท้าย ได้รับเงินรางวัล 600,000 บาท เพ่ือให้เกิดการพัฒนาแก้ไขปัญหา 
จึงได้วางแผนการใช้งบประมาณเงินรางวัลและจะมีการก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านก้อ
จัดสรร เทศบาลต าบลก้อ และแผนงานอ่ืนๆ  

ประธานสภาฯ  -ขอเสนอเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาถนนลูกรังไปสู่พ้ืนที่การเกษตรหากมีงบประมาณหรือพอจะมี
แนวทางการด าเนินการได้ขอช่วยเร่งด าเนินการ รวมทั้งปัญหาขยะตามที่สมาชิกสภาได้เสนอไว้
แล้วนั้นด้วย 
-มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อเสนออีกหรือไม่ หากไมมี่แล้วขอปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลก้อ 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3  ประจ าปี 2563 ครั้งนี ้และขอขอบคุณ ทุกท่าน 

 
ปิดประชุม  เวลา  14.00 น. 
 
 
 

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

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

(นายสุนทร   มหานิล) 
   ประธานสภาเทศบาลต าบลก้อ   
 
 
 
 


