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“แก่งก้อแสนงาม   เรืองนามนํ �าตก  มรดกลุ่มนํ �าปิง    
บริสุทธิ�จริงอากาศ   ธรรมชาตสุิดสวย   รํ!ารวยข้าวโพด”    

 

นายชุมพร  มะโน
นายกเทศมนตรีตําบลก้อ

โครงการคัดแยกขยะ (ระยะสั้น) ในเขตเทศบาลตําบลก้อ   
 

ประจําเ ดือน สิงหาคม 2559  
ฉบับที่  11  ครั้ ง ท่ี  1 

จดหมายข่าวของเทศบาลตาํบลกอ้ 

วันที่ 3 สิงหาคม 2559 นําโดยนายชุมพร  มะโน นายกเทศมนตรีตําบลก้อ  
ได้ต้อนรับ นางสาวรัตนาภรณ์ เข็มกลัด หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถ่ิน
จังหวัดลําพูน ประธานคณะทํางานตรวจนิเทศและติดตามโครงการคัดแยกขยะ 
(ระยะสั้น) พร้อมด้วยคณะทํางาน ติดตามผลการดําเนินงานการบริหารจัดการขยะ 
ประจําปี 2559 
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การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนไปออกเสียงประชามติ นําโดยนายชุมพร มะโน 
นายกเทศมนตรีตําบลก้อ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่ ทุกหมู่ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน
โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สมาชิกสภาเทศบาลตําบลก้อ คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริม
พัฒนาประชาธิปไตยตําบล คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลก้อ และพนักงานเทศบาล ได้ร่วมกันเดินรณรงค์
ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติในตําบลก้อ ในวันท่ี 4 เดือนสิงหาคม พ .ศ .2559 เดินขบวน
รณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ จากจุดบริเวณหน้าสํานักงานเทศบาลตําบลก้อ ถึง 
บริเวณจุดสิ้นสุดถนนบ้านก้อท่า หมู่ท่ี 4 ตําบลก้อ 

“รณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติในตําบลก้อ” 
)โค้งสุดท้ายก่อนถงึวันออกเสียงประชามติ(  
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หน้า 3จดหมายข่าวของเทศบาลตาํบลกอ้ 

“โครงการสายใยรักจากลูกถึงแม่ (วันแม่แห่งชาติ)  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559” 

คําขวัญวันแม่ 2559 
“สอนให้ลูกท้ังหลายเดินสายกลาง  ทําทุกอย่างพอดีมีเหตุผล 

ประกอบด้วยคุณธรรมนําทางตน  ย่อมได้คนดีพอต่อบ้านเมือง” 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

พระราชทาน “คําขวัญวันแม่ ประจําปี 2559 
 
กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีควรปฏิบัติในวันแม่แห่งชาติ 

1. ประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือน 
2. จัดกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับวันแม่ เช่น การจัดนิทรรศการ 
3. จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทําบุญใส่บาตรอุทิศส่วนกุศล เพ่ือรําลึกถึงพระคุณของแม ่
4. นําพวงมาลัยดอกมะลิไปกราบขอพรจากแม ่
5. กิจกรรมเรียงความของเด็ก - เยาวชน เรื่อง แม่ของฉัน โดย เทศบาลได้มอบรางวัลแก่เด็กเยาวชนท่ีเรียงความ

ดังกล่าวฯ ท้ังหมด 7 รางวัล 
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วันที่ 12 สิงหาคม 2559 เทศบาลตําบล
ก้อ จัดกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระ
เกียรติ นําโดยนายชุมพร มะโน นายกเทศมนตรี
ตําบลก้อ สมาชิสภาเทศบาลตําบลก้อ กํานัน/
ใหญ่บ้านตํ าบลก้อ อุทยานแห่งชาติแม่ ปิง 
พนั ก ง าน เทศบาลตํ าบลก้ อทุ กท่ าน  และ
ประชาชนตําบลก้อ ได้จัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้
และปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ ณ บ้านก้อท่า  
( อ่ า ง เ ก็ บน้ํ า ห้ ว ย โ ป่ ง แด ง )  เ พื่ อ เ ป็ นก า ร
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราช
นินีนาถ 12 สิงหา มหาราชินี 
 

จดหมายข่าวของเทศบาลตาํบลกอ้ 

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559  

หน้า 4
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วันที่ 12 สิงหาคม พ  .ศ .2559 เทศบาล
ตํ า บ ล ก้ อ  นํ า โ ด ย น า ย ชุ ม พ ร  ม ะ โ น 
นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลก้อ เป็นประธานใน
พิธีมอบบ้านเอื้ออาทรให้แก่ผู้ยากไร้ในตําบลก้อ
เทิดไท้องค์ราชินี ของนายคนอง กิติกุล บ้านเลขที่ 
50/3 ม.4 ตําบลก้อ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน เป็น
ครอบครัวที่มีรายได้น้อย ได้รับการคัดเลือกในเขต
เทศบาลตําบลก้อ วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการ
ช่วยเหลือปรับปรุง ซ่อมแซม ก่อสร้างที่อยู่อาศัย
ให้กับผู้ยากไร้ ผู้ยากจน ให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง
แข็งแรง ปลอดภัย ภายใต้ความร่วมมือของ
ประชาชนในชุมชนหมู่บ้าน/ 
 

โครงการก่อสร้างบ้านเอื้ออาทรให้แก่ผู้ยากไร้ในตําบลก้อ 
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12 สิงหามหาราชินี ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ 
 

  12 สิงหาคม 2559 เทศบาลตําบลก้อ ร่วมกิจกรรมจุดเทียน
ชัยถวายพระพร แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 
และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีร่วมกัน ณ โรงเรียนเวียงเจดีย์ 
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  วันท่ี 12 สิงหาคม 2559 เทศบาลตําบลก้อ นําโดย นายชุมพร มะโน 
นายกเทศมนตรีตําบลก้อ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลก้อและพนักงานเทศบาล
ตําบลก้อ ร่วมกิจกรรม 5 ส มีการกําจัดวัชพืช ปลูกพืชสมุนไพร ภายใน
แปลงสาธิตศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตําบลก้อ เน่ืองใน
โอกาศเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ 
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เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559  
นําโดย นายชุมพร มะโน  นายกเทศมนตรีตําบล
ก้อ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลก้อ และพนักงาน
เทศบาลตําบลก้อ ได้ออกเยี่ยมประชาชนตําบล
ก้อในกิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส
และมอบขอ ง ใ ช้ จํ า เ ป็ นแ ก่ ผู้ สู ง อ า ยุ แ ล ะ
ผู้ด้อยโอกาส ณ หมู่ที่ 2,3และ4 
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เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 18.00 นเทศบาลตําบลก้อได้จัดกิจกรรม .
โครงการธรรมะสัญจร สู่ประชาชนตําบลก้อ นําโดยนายชุมพร มะโน นายกเทศมนตรี
ตําบลก้อ ผู้นําชุมชนตําบลก้อ พนักงานเทศบาลตําบลก้อ ประชาชนตําบลก้อ ครแูละ
นักเรียนโรงเรียนก้อจัดสรร มีกิจกรรมฟังพระธรรมเทศนา กิจกรรมการตอบปัญหา ณ วัด
ก้อยืนเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ประชาชนอย่างทั่วถึง และผูท้ี่สนใจใน
พระพุทธศาสนาจะได้ศกึษา ค้นคว้าหาความรู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงหลักธรรมคําสอน 
มาประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวันของตนเอง และสังคม อย่างมีความสุข 
เทศบาลตําบลก้อ ขออนุโมทนา และ สาธุ 


