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ก 
คํานํา 

  เทศบาลตําบลก้อได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2562 ซ่ึงได้รับความ
เห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบล ก้อ และอนุมัติโดยนายอําเภอลี้ได้รับมอบอํานาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดลําพูน 
ตามประกาศเทศบาลตําบลก้อ เรื่องประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2562 ลงวันท่ี  5 กันยายน 
2561 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ.2559 ข้อ 26 และข้อ 27 กําหนดให้คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
หน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินแล้วจัดทําร่างแผนการดําเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถ่ินประกาศเป็นแผนการ
ดําเนินงาน ท้ังนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีประกาศ เพ่ือให้ประชาชนใน
ท้องถ่ินทราบโดยท่ัวกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน แผนการดําเนินงานให้จัดทําเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจาก
เงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีต้องดําเนินการในพ้ืนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในปีงบประมาณนั้น 

  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ.2561 เทศบาลตําบลก้อ จึงได้จัดทําแผนดําเนินงาน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
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ส่วนท่ี  1   
บทนํา 

1.1.บทนํา 
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

พ.ศ.2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทําแผนการกระจายอํานาจให้แก่การปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอ
ข้อบัญญัติท้องถ่ิน พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือ
ผู้บริหารท้องถ่ิน  พ.ศ.2542 ซ่ึงจุดหมายดังกล่าวจัดทําข้ึนเพ่ือให้กระจายอํานาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงมีอํานาจกว้างขวางข้ึน  ซ่ึงมิใช่มีหน้าท่ีบริการสาธารณะ
พ้ืนฐานแก่ประชาชนในท้องถ่ินเท่านั้น  แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ท้องถ่ิน และเป็นองค์กรท่ีเปิดให้ประชาคมท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เทศบาลมาก 

เทศบาลตําบลก้อ ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลซ่ึงเป็นแผนท่ีกําหนดยุทธศาสตร์
แนวทางการพัฒนาเทศบาลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วง 4 ปี (2561-
2564)  และได้จัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี ซ่ึงเป็นแผนท่ีเชื่อมโยงกับการจัดทํางบประมาณประจําปี   
เนื่องจากมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนการ โครงการพัฒนาท่ีจัดข้ึนสําหรับงบประมาณแต่ละปี 
โดยครอบคลุมระยะเวลา 4 ปี  และมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจําทุกปี  เพ่ือให้สอดคล้องกับแผน 2 
ประเภทนั้น เพ่ือเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําและประสานแผนของเทศบาล พ.ศ.
2548 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 3 พ.ศ.2561 เทศบาลตําบลก้อโดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลก้อ และ
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  จึงได้จัดทําแผนดําเนินงานประจําปี พ.ศ.2562 โดยมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีของ
เทศบาลตําบลประจําปีงบประมาณพ.ศ.2562 ของเทศบาลตําบลก้อ ข้ึนและเพ่ือกําหนดแนวทางในการ
ดําเนินงานของโครงการต่างๆ ท่ีได้รับการอนุมัติให้ดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2562   มีความชัดเจนใน
การปฏิบัติมากข้ึนและมีการประสานและบูรณาการการทํางานเก่ียวกับหน่วยงานอ่ืนๆ  รวมท้ังการจําแนก
รายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนปฏิบัติการการติดตามการประมวลผลเม่ือสิ้นปีมีความสะดวก
มากข้ึน 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนการพัฒนาเทศบาลตําบลก้อ มุ่งหวังว่าแผนปฏิบัติการฉบับ
นี้จะเป็นประโยชน์ต่อการติดตามและประมวลผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี 

 
1.วัตถุประสงค์ของแผนดําเนินงาน 

1.เพ่ือให้การดําเนินงานการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปีในปีงบประมาณ พ.ศ.
2562  ของเทศบาลมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน 

2.เพ่ือให้การติดตามประเมินผลและการตรวจสอบการนําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสี่
ปีไปปฏิบัติใช้มีความสะดวกและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณของ เทศบาล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 



2.ข้ันตอนการจัดการทําแผนดําเนินงาน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 3 พ.ศ.2561 ข้อ 27 กําหนดให้แผนดําเนินงานให้จัดทําให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจาก
เงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีต้องดําเนินการในพ้ืนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในปีงบประมาณนั้น โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

1.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาของเทศบาล 
หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆท่ีต้องดําเนินงานของเทศบาลแล้วจัดทํา
ร่างแผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

2.คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนการดําเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถ่ินประกาศ
เป็นแผนการดําเนินงาน ท้ังนี้ต้องปิดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีประกาศ เพ่ือให้
ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยท่ัวกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

 
3.แนวทางในการจัดทําแผนดําเนินงาน 

แผนการดําเนินงานเป็นเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานผู้บริหารในท้องถ่ิน เพ่ือควบคุมการ
ดําเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังเป็นเครื่องมือในการติดตามดําเนินงานและการ
ประเมินผล ดังนั้นแผนปฏิบัติการจึงมีแนวทางในการจัดทําดังนี้ 

1.เป็นแผนท่ีแยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนการดําเนินงาน (Action Plan) 
2.จัดทําหลังจากท่ีได้มีการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีแล้ว 
3.แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณระยะเวลาท่ีชัดเจน และแสดงถึงการ

ดําเนินงานจริง 
4.เป็นการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานท่ีจะเข้ามาดําเนินงานในพ้ืนท่ีเทศบาล 

 
4.ประโยชน์ของแผนการดําเนินงาน 
 1.ทําให้การดําเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน 
 2.มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนําแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ 
 3.เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.ทราบถึงจํานวนงบประมาณท่ีต้องจ่ายจริงในแต่ละปี 
 5.สามารถบริหารเวลาในการดําเนินงานโครงการของทุกส่วนของเทศบาลตําบลก้อ 
 6.สามารถนําแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดําเนินโครงการต่างๆตาม
งบประมาณในปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 ได้อย่างถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี  2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 
การจัดทําโครงการ/กิจกรรมในแผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  นั้นมี

วัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบโครงการ/กิจกรรม ท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีของเทศบาลตําบลก้อ ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2562  ซ่ึงจะนําไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน และติดตามประเมินผลการพัฒนาเทศบาล
ตําบลก้อโดยประกอบด้วย 

1.1 .สรุปงบหน้าแผนการดําเนินงาน 
1.2 .บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรมแผนดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
เทศบาลตําบลก้อ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน 

 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จํานวนโครงการ 

ที่ดําเนินงาน 
คิดเป็นร้อยละ 

ของโครงการทั้งหมด 
จํานวนงบประมาณ 

ร้อยละ 
ของงบประมาณ 

หน่วยดําเนินงาน 

1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ สู่เมืองแห่งทุนวัฒนธรรม 

    กองช่างเทศบาล
ตําบลก้อ 

     1.1.แผนงานเคหะและชุมชน     

รวม      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรมแผนดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เทศบาลตําบลก้อ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน 

 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จํานวนโครงการ 

ที่ดําเนินงาน 
คิดเป็นร้อยละ 

ของโครงการทั้งหมด 
จํานวนงบประมาณ 

ร้อยละ 
ของงบประมาณ 

หน่วยดําเนินงาน 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เกษตรและการท่องเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรมชุมชน 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     2.1.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน      
     2.2.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ      
     2.3.แผนงานการเกษตร      
     2.4.แผนงานงบกลาง      

รวม      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรมแผนดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
เทศบาลตําบลก้อ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน 

 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จํานวนโครงการ 

ที่ดําเนินงาน 
คิดเป็นร้อยละ 

ของโครงการทั้งหมด 
จํานวนงบประมาณ 

ร้อยละ 
ของงบประมาณ 

หน่วยดําเนินงาน 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     3.1.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน      

     3.2.แผนงานรักษาความสงบภายใน      
รวม      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรมแผนดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
เทศบาลตําบลก้อ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน 

 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จํานวนโครงการ 

ที่ดําเนินงาน 
คิดเป็นร้อยละ 

ของโครงการทั้งหมด 
จํานวนงบประมาณ 

ร้อยละ 
ของงบประมาณ 

หน่วยดําเนินงาน 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      
     4.1.แผนงานการเกษตร      
     4.2.แผนงานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม ้      

รวม      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรมแผนดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
เทศบาลตําบลก้อ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน 

 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จํานวนโครงการ 

ที่ดําเนินงาน 
คิดเป็นร้อยละ 

ของโครงการทั้งหมด 
จํานวนงบประมาณ 

ร้อยละ 
ของงบประมาณ 

หน่วยดําเนินงาน 

5.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการศึกษาและการกฬีา      
     5.1.แผนงานการศึกษา      

     5.2.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ      
รวม      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรมแผนดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
เทศบาลตําบลก้อ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน 

 

ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
จํานวนโครงการ 

ที่ดําเนินงาน 
คิดเป็นร้อยละ 

ของโครงการทั้งหมด 
จํานวนงบประมาณ 

ร้อยละ 
ของงบประมาณ 

หน่วยดําเนินงาน 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการเสริมสร้าง
สุขภาพประชาชนบนภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     6.1.แผนงานสาธารณสุข     สํานักปลดั 
     6.2.บริหารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น     สํานักปลดั 
     6.3.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลกรสาธารณสุข     สํานักปลดั 

รวม      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรมแผนดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
เทศบาลตําบลก้อ 

ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
จํานวนโครงการ 

ที่ดําเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จํานวน 
งบประมาณ 

ร้อยละ 
ของงบประมาณ 

หน่วยดําเนินงาน 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและเทคโนโลยี      
     7.1.แผนงานบริหารทั่วไป     สํานักปลดั/กอง

วิชาการฯ/กองคลัง 
     7.2.แผนงานการศึกษา      
     7.3.แผนงานสังคมสงเคราะห์     กองสวัสดิการฯ 
     7.4.แผนงานเคหะและชุมชน     กองช่าง 
     7.5.แผนงานงบกลาง     กองสวัสดิการฯ 

รวม      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



แบบ ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

เทศบาลตําบลก้อ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน 
1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้าน การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ สู่เมอืงแห่งทุนทางวัฒนธรรม 

1.1.แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการทดสอบ
คุณภาพน้ําเพื่อ
สุขอนามัยของ
ประชาชนตําบลก้อ 

ค่าใช้จ่ายในการส่ง
วิเคราะห์คุณภาพน้ํา
ไปยังหน่วยงานที่รับ
ตรวจ 

20,000 ระบบ
น้ําประปาหมู่
ที่ 1-4 ตําบล
ก้อ 

กองช่าง    ���� ���� ����       

2. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 
ตําบลก้อ 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 
ตําบลก้อ ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 140.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 560 ตาราง
เมตร พร้อมไหล่ดิน
ลูกรังตามสภาพ 

300,000 บ้านก้อจอก 
หมู่ที่ 3 ตําบล
ก้อ 

กองช่าง          ���� ���� ���� 

3. โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์บ้านก้อท่า 
หมู่ที่ 4 ตําบลก้อ 

ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์บ้าน
ก้อท่า หมู่ที่ 4 
ตําบลก้อ ขนาด
กว้าง 6.00 เมตร 

329,000 บ้านก้อท่า หมู่
ที่ 4 ตําบลก้อ  

กองช่าง          ���� ���� ���� 



ยาว 12 เมตร สูง 
2.70 เมตร  

4. โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร บ้านก้อ
ทุ่ง หมู่ที่ 1 ตําบลก้อ 

อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาคอําเภอลี้ 
เพื่อเป็นค่าขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 
บ้านก้อทุ่ง หมู่ที่ 1 
ตําบลก้อ 

300,000 บ้านก้อทุ่ง หมู่
ที่ 1 ตําบลก้อ 

กองคลัง          ���� ���� ���� 

5. โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แ ร ง ต่ํ า ค รั ว เ รื อ น
ประชาชนบ้านก้อหนอง 
หมู่ที่ 2 ตําบลก้อ 

อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาคอําเภอลี้ 
เพื่อเป็นค่าขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ํา
ครัวเรือนประชาชน
บ้านก้อหนอง หมู่ที่ 
2 ตําบลก้อ 

35,000 บ้านก้อหนอง 
หมู่ที่ 2 ตําบล
ก้อ 

กองคลัง          ���� ���� ���� 

6. โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตรบ้านก้อ
หนอง หมู่ที่ 2 ตําบลก้อ 

อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาคอําเภอลี้ 
เพื่อเป็นค่าขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 
บ้านก้อหนอง หมู่ที่ 
2 ตําบลก้อ 

265,000 บ้านก้อหนอง 
หมู่ที่ 2 ตําบล
ก้อ 

กองคลัง          ���� ���� ���� 

7. จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน ไม้สต๊าฟอลูมเินียม
แบบชัก 5 เมตร 
จํานวน 1 อัน อัน
ละ 3,500 บาท 

3,500 เทศบาลตาํบล
ก้อ 

กองช่าง    ���� ���� ����       

8. จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง แบบหล่อลูกปูนทรง
เหลี่ยม จํานวน 1 
แท่ง จํานวน 2 ชุด 

17,000 เทศบาลตาํบล
ก้อ 

กองช่าง    ���� ���� ����       



ชุดละ 8,500 บาท 
9. จั ด ซื้ อ คุ ภั ณ ฑ์

คอมพิวเตอร์ 
เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับประมวลผล 
แบบที่ 2 จํานวน 1 
เครื่อง เครื่องละ 
30,000 บาท 

30,000 เทศบาลตาํบล
ก้อ 

กองช่าง    ���� ���� ����       

10. จั ด ซื้ อ คุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมตดิตั้งถัง
หมึกพิมพ์ จํานวน 2 
เครื่อง เครื่องละ 
4,300 บาท 

8,600 เทศบาลตาํบล
ก้อ 

กองช่าง ���� ���� ����          

11. จั ด ซื้ อ คุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องสํารองไฟ 
ขนาด 800 VA 
จํานวน 1 เครื่อง 
เครื่องละ 2,500 
บาท 

2,500 เทศบาลตาํบล
ก้อ 

กองช่าง    ���� ���� ����       

12. จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

ลําโพงฮอนล์ปาก 
ขนาด 15 นิ้ว 
จํานวน 20 ตัว ตัว
ละ 1,610 บาท 

32,200 เทศบาลตาํบล
ก้อ 

กองช่าง       ���� ���� ����    

รวม   1,342,800               
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

เทศบาลตําบลก้อ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน 
 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกจิ เกษตรและการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมชมุชน 

2.1.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ลําดั
บ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการจ้างเด็กนักเรียน 
นักศึกษาปฏิบัติงานช่วงปิด
ภาคเรยีนตามนโยบายรัฐบาล 

จ้างเด็กนักเรยีน นักศึกษา
ปฏิบัติงานช่วงปิดภาค
เรียนตามนโยบายรัฐบาล 

60,000 หมู่ที่ 1-4 
ตําบลก้อ 

กองสวัสดิการ
ฯ 

     ���� ���� ����     

2. โครงการบริหารจัดการศูนย์
ประสานงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิของเทศบาล
ตําบลก้อ (ศตส.ทต.ก้อ) 

จัดอบรม จัดนิทรรศการ 
ฯลฯ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
ฯลฯ 

20,000 เทศบาลตาํบล
ก้อ 

สํานักปลดั  ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

3. โครงการประชารัฐร่วมใจสร้าง
หมู่บ้านปลอดภัยยาเสพติด
ตําบลก้อ 

เป็นค่าใช้จ่าย ค่าป้าย
ประชาสมัพันธ์ ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ ฯลฯ 

10,000 หมู่ที่ 1-4 
ตําบลก้อ 

สํานักปลดั          ���� ���� ���� 

4. โครงการโรงเรยีนผูสู้งอายุ เป็นค่าใช้จ่าย ค่าป้าย
ประชาสมัพันธ์ ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ ค่าเหมาจัดเตรียม
สถานที่ ฯลฯ 

40,000 หมู่ที่ 1-4 
ตําบลก้อ 

กองสวัสดิการ
ฯ 

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

5. โครงการส่งเสริมกิจกรรมวัน
สตรสีากลกลุ่มสตรีแม่บ้าน
ตําบลก้อ 

เป็นค่าใช้จ่าย ค่าป้าย
ประชาสมัพันธ์ ค่าจ้าง
เหมารถรับ-ส่ง ฯลฯ 

10,000 หมู่ที่ 1-4 
ตําบลก้อ 

กองสวัสดิการ
ฯ 

     ����       

6. โครงการสร้างคุณค่าภมูิ เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ค่าป้าย 10,000 หมู่ที่ 1-4 กองสวัสดิการ         ����    



ปัญญาผู้สูงอายุ ประชาสมัพันธ์ ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมา
จัดเตรียมสถานที่ ฯลฯ 

ตําบลก้อ ฯ 

7. โครงการอบรมป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 

เป็นค่าใช้จ่าย ค่าป้าย
ประชาสมัพันธ์ ค่าอาหาร 
ค่าวิทยากร ฯลฯ 

10,000 หมู่ที่ 1-4 
ตําบลก้อ 

กองสวัสดิการ
ฯ 

       ���� ���� ���� ���� ���� 

8. โครงการสนับสนุนกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเย็บผา้
นวมด้วยมือตําบลก้อ 

อุดหนุนวิสาหกิจชุมชน 
กลุ่มเย็บผ้านวมด้วยมือ
ตําบลก้อ 

30,000 กลุ่มเย็บผ้า
นวมด้วยมือ
ตําบลก้อ 

กองสวัสดิการ
ฯ 

       ����     

9. โครงการส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพ
ผู้สูงอายุบ้านก้อทุ่ง หมู่ที่ 1 
ตําบลก้อ 

อุดหนุนวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ
บ้านก้อทุ่ง หมู่ที่ 1 

30,000 กลุ่มพัฒนา
อาชีพผู้สูงอายุ
บ้านก้อทุ่ง หมู่

ที่ 1 

กองสวัสดิการ
ฯ 

       ����     

10. โครงการส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน กลุ่มอาชีพปลาย่าง
รมควัน บ้านก้อท่า หมู่ที่ 4 
ตําบลก้อ 

อุดหนุนวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มอาชีพปลาย่างรมควัน 
บ้านก้อท่า หมู่ที่ 4 

12,000 กลุ่มอาชีพ
ปลาย่าง

รมควัน บ้าน
ก้อท่า หมู่ที่ 4 

กองสวัสดิการ
ฯ 

       ����     

11. โครงการส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มแปรรปูและถนอม
อาหารตําบลก้อ 

อุดหนุนวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มแปรรูปและถนอม
อาหารตําบลก้อ 

12,000 กลุ่มแปรรูป
และถนอม

อาหารตําบล
ก้อ 

กองสวัสดิการ
ฯ 

        ����    

12. โครงการส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มอาชีพเย็บผ้าบาร์ติ
กบ้านก้อท่า หมู่ที่ 4 ตําบลก้อ 

อุดหนุนวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มอาชีพเย็บผ้าบารต์ิ
กบ้านก้อท่า หมู่ที่ 4 
ตําบลก้อ 

12,000 กลุ่มอาชีพเย็บ
ผ้าบารต์ิกบ้าน
ก้อท่า หมู่ที่ 4 

ตําบลก้อ 

กองสวัสดิการ
ฯ 

         ����   

รวม   256,000               
 

 



แบบ ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

เทศบาลตําบลก้อ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกจิ เกษตรและการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมชมุชน 

2.2.แผนงานศาสนาวัฒนาธรรมท้องถิ่น 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการประเพณีปีใหม่
เมืองตําบลก้อ 

จัดงานประเพณีปีใหมเ่มือง
ตําบลก้อ ค่าใช้จ่ายค่าป้าย
ประชาสมัพันธ์ วัสดุเครื่องดําหัว 
ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ 
ฯลฯ 

59,000 เทศบาล
ตําบลก้อ 

สํานักปลดั       ����      

2. โครงการประเพณียี่เป็ง 
(ลอยกระทง) 

จัดงานประเพณียีเ่ป็ง (ลอย
กระทง) ค่าใช้จ่ายค่าป้าย
ประชาสมัพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์
โคมลอย โคมหรี่ ค่าจ้างเหมาจัด
สถานที่ ฯลฯ 

120,000 เทศบาล
ตําบลก้อ 

สํานักปลดั  ����           

3. โครงการฟังเทศน์ ฟัง
ธรรมบ้านก้อหนอง หมู่
ที่ 2 ตําบลก้อ 

จัดกิจกรรมฟังเทศน์ ฟังธรรม 
บ้านก้อหนอง หมู่ที่ 2 ค่าใช้จ่าย
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
ฯลฯ 

5,000 บ้านก้อ
หนอง หมู่ที่ 
2 ตําบลก้อ 

สํานักปลดั          ����   

4. โครงการร่วมงาน
ประเพณีปีใหม่เมือง
อําเภอลี ้

ร่วมงานประเพณีปีใหมเ่มือง
อําเภอลี้ ค่าใช้จ่ายค่าป้าย
ประชาสมัพันธ์ ค่าวัสดุประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา ฯลฯ 

5,000 อําเภอลี ้ สํานักปลดั       ����      

5. โครงการร่วมงาน ร่วมงานประเพณลีอยกระทง 5,000 อําเภอลี ้ สํานักปลดั  ����           



ประเพณีลอยกระทง
อําเภอลี ้

อําเภอลี ้

6. โครงการร่วมสรงน้ํา
สามครูบาและพระธาตุ
หริภุญชัย 

ร่วมงานสรงน้ําสามครูบาและ
พระธาตุหริภญุชัย ค่าใช้จ่ายค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
ฯลฯ 

5,000 จังหวัด
ลําพูน 

สํานักปลดั      ����       

7. โครงการแห่งเทียน
พรรษา 

จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา 
ค่าใช้จ่ายประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา ฯลฯ 

5,000 หมู่ที่ 1-4 
ตําบลก้อ 

สํานักปลดั          ����   

8. โครงการทําบุญหัวฝาย อุดหนุนวัดบ้านก้อทุ่ง หมู่ที่ 1 
ตําบลก้อ 

15,000 บ้านก้อทุ่ง 
หมู่ที่ 1 
ตําบลก้อ 

สํานักปลดั          ����   

9. โครงการสืบสาน
ประเพณีสรงน้ําพระ
ธาตุสลีเวียงก้อ 

อุดหนุนวัดก้อทุ่ง หมู่ที่ 1 ตําบล
ก้อ 

50,000 บ้านก้อทุ่ง 
หมู่ที่ 1 
ตําบลก้อ 

สํานักปลดั       ���� ����     

10. โครงการสรงน้ําวัดบ้าน
เก่า 

อุดหนุนวัดก้อยืน หมู่ที่ 3 ตาํบล
ก้อ 

15,000 บ้านก้อจอก 
หมู่ที่ 3
ตําบลก้อ 

สํานักปลดั       ���� ����     

11. โครงการสืบสาน
ประเพณีสรงน้ําพระ
ธาตุสลีทันใจ 

อุดหนุนวัดก้อยืน หมู่ที่ 3 ตาํบล
ก้อ 

50,000 บ้านก้อจอก 
หมู่ที่ 3
ตําบลก้อ 

สํานักปลดั       ���� ����     

12. โครงการทําบุญสรงน้ํา
พระพุทธบาทผาตั้ง 

อุดหนุนวัดก้อยืน หมู่ที่ 3 ตาํบล
ก้อ 

50,000 บ้านก้อจอก 
หมู่ที่ 3
ตําบลก้อ 

สํานักปลดั       ���� ����     

13. โครงการตัดหญ้าสอง
ข้างทางพัฒนาและ
รักษาสภาพแวดล้อม

ตัดหญา้สองข้างทางพัฒนาและ
รักษาสภาพแวดล้อมแหล่ง
ท่องเที่ยว ค่าใช้จ่าย ค่าจ้างเหมา

20,000 ถนนไปสู่
แหล่ง

ท่องเที่ยวใน

กองวิชาการฯ   ���� ����         



แหล่งท่องเที่ยว ตัดหญา้สองข้างทางเพื่อ
ปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษา
สภาพแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยว 
ฯลฯ 

ตําบลก้อ 

14. โครงการเทศกาลกิน
ปลา 

จัดกิจกรรมเทศกาลกินปลา 
ค่าใช้จ่าย ค่าจ้างเหมาจัดทําป้าย
ประชาสมัพันธ์ วัสดุ อุปกรณ์ 
เงินรางวัล ฯลฯ 

30,000 แหล่ง
ท่องเที่ยวใน
ตําบลก้อ 
(แก่งก้อ) 

กองวิชาการฯ   ���� ����         

15. โครงการประชาสมัพันธ์
กิจกรรมวัฒนธรรม
ประเพณี และแหล่ง
ท่องเที่ยวในตําบลก้อ 

ประชาสมัพันธ์กิจกรรม
วัฒนธรรมประเพณี และแหล่ง
ท่องเที่ยวในตําบลก้อ ค่าใช้จ่าย 
ค่าจ้างเหมาจัดทําสื่อ สิ่งพิมพ์ 
วารสาร แผ่นพับ ฯลฯ 

10,000 เทศบาล
ตําบลก้อ 

กองวิชาการฯ   ���� ����   ����      

16. โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในตําบลก้อ 

กิจกรรมปรับปรุงภมูิทัศน์เพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในตําบล
ก้อ ค่าใช้จ่าย ค่าจัดซื้อบ่อปลูก 
ดินปลูก ต้นไม้ จ้างเหมาแรงงาน 
ฯลฯ 

40,000 เทศบาล
ตําบลก้อ 

กองวิชาการฯ   ����    ����      

รวม   484,000               
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

เทศบาลตําบลก้อ อําเภอลี้  จังหวัดลําพูน 
3.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3.1.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ลําดับ

ที่ 
โครงการ 
/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นในโครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ดําเนินการ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

พ.ศ. ๒๕๖1 พ.ศ. ๒๕๖2 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการกิจกรรมวันคน
พิการตําบลก้อ 

จัดกิจกรรมวันคนพิการตําบล
ก้ อ  ค่ า ใ ช้ จ่ า ย  ค่ า ป้ า ย
ประชาสัมพันธ์ วัสดุ อุปกรณ์ 
ฯลฯ 

10,000 เทศบาล
ตําบลก้อ 

กอง
สวัสดิการฯ 

  ����          

2. โครงการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมศูนย์พัฒนา
ครอบครัวตําบลก้อ 

จั ด กิ จก รรมส่ ง เส ริ ม ศู น ย์
พัฒนาครอบครัวตําบลก้อ 
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย  ค่ า ป้ า ย
ประชาสั ม พั น ธ์  วิท ยากร 
อาหารพร้อมเครื่องดื่ม ฯลฯ 

10,000 เทศบาล
ตําบลก้อ 

กอง
สวัสดิการฯ 

     ����       

3. โครงการบ้านท้องถิ่น 
เทิดไท้องค์ราชินี 
ซ่อมแซมสภาพที่อยู่
อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้
ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส 

ก่อสร้าง/ซ่อมแซมสภาพที่อยู่
อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาส ตามโครงการ
บ้านท้องถิ่น เทิดไท้องค์ราชินี 
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย  ค่ า ป้ า ย
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 

60,000 หมู่ที่ 1-4 
ตําบลก้อ 

กอง
สวัสดิการฯ 

         ���� ����  

4. โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยหนาวให้
ผู้ด้อยโอกาสและผู้
ยากไร ้

จัดซื้อวัสดุเครื่องกันหนาว 60,000 หมู่ที่ 1-4 
ตําบลก้อ 

กอง
สวัสดิการฯ 

  ���� ����         

5. โครงการผู้สูงอายุใส่ใจ จัดกิจกรรมให้กับผู้สูงวัยใส่ใจ 10,000 หมู่ที่ 1-4 กอง       ����      



สุขภาพ สุขภาพ ค่าใช้ จ่าย ค่าป้าย
ประชาสั ม พั น ธ์  วิท ยากร 
อาหารพร้อมเครื่องดื่ม ฯลฯ 

ตําบลก้อ สวัสดิการฯ 

6. โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็กและเยาวชน 

จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ชี วิ ต เ ด็ ก แ ล ะ เ ย า ว ช น 
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย  ค่ า ป้ า ย
ประชาสั ม พั น ธ์  วิท ยากร 
อาหารพร้อมเครื่องดื่ม ฯลฯ 

10,000 หมู่ที่ 1-4 
ตําบลก้อ 

กอง
สวัสดิการฯ 

       ����     

7. โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุและ
ผู้ด้อยโอกาส 

กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส 
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย  ค่ า ป้ า ย
ประชาสั ม พั น ธ์  วิท ยากร 
อาหารพร้อมเครื่องดื่ม ฯลฯ 

10,000 หมู่ที่ 1-4 
ตําบลก้อ 

กอง
สวัสดิการฯ 

        ����    

8. โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตสตรี ผู้สูงอายุ คน
พิการและผู้ด้อยโอกาส
ไร้ที่พึ่ง 

กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ
และผู้ ด้ อ ย โอกาส ไร้ ที่ พึ่ ง 
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย  ค่ า ป้ า ย
ประชาสั ม พั น ธ์  วิท ยากร 
อาหารพร้อมเครื่องดื่ม ฯลฯ 

10,000 หมู่ที่ 1-4 
ตําบลก้อ 

กอง
สวัสดิการฯ 

       ���� ����    

9. โครงการส่งเสริมสุขภาพ
และตรวจเยี่ยมบ้าน
ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและ
ตรวจเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้
พิ ก า ร แ ล ะ ผู้ ด้ อ ย โอ ก า ส 
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย  ค่ า ป้ า ย
ประชาสัมพันธ์ วัสดุ อุปกรณ์ 
วิทยากร ฯลฯ 

20,000 หมู่ที่ 1-4 
ตําบลก้อ 

กอง
สวัสดิการฯ 

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

รวม   200,000               
  
 



แบบ ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ตําบลก้อ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน 
 
3.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3.2.แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการกิจกรรมพิธี
สวนสนามเนื่องในวัน 
อปพร. 

ร่วมกิจกรรมและจัด
กิจกรรมพิธีสวนสนาม
เนื่องในวัน อปพร. และ
ค่าใช้จ่ายค่าป้าย
ประชาสมัพันธ์ 
จัดเตรียมสถานที่พิธีการ 
ฯลฯ 

5,000 เทศบาลตาํบล
ก้อ/อําเภอลี ้

สํานักปลดั   ���� ����         

2. โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 

จัดโครงการป้องกันและ
ลดอุบัตเิหตุทางถนน 
ค่าใช้จ่ายค่าป้าย
ประชาสมัพันธ์ วัสดุ 
อุปกรณ์ ฯลฯ 

20,000 เทศบาลตาํบล
ก้อ 

สํานักปลดั   ����    ����      

3. โครงการเฝ้าระวัง
หมู่บ้านปลอดภัย
ห่างไกลอาชญากรรม 

จัดกิจกรรมเฝ้าระวัง
หมู่บ้านปลอดภัย
ห่างไกลอาชญากรรม
โดยเจ้าหน้าที่ประจํา
ศูนย์ อปพร. ค่าใช้จ่าย
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 

5,000 เทศบาลตาํบล
ก้อ 

สํานักปลดั      ���� ����      



วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ 
4. โครงการสานเสวนา

เสรมิสร้างความสามัคคี
ปรองดองสมานฉันท์ใน
พื้นที่ตําบลก้อ 

จัดการประชุมเสวนา
เสรมิสร้างความสามัคคี
ปรองดองสมานฉันท์ใน
พื้นที่ตําบลก้อ ค่าใช้จ่าย
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ป้าย
ประชาสมัพันธ์ อาหาร
ว่าง ฯลฯ 

5,000 หมู่ที่ 1-4 
ตําบลก้อ 

สํานักปลดั       ����      

5. โครงการแก้ไขปัญหา
หมอกควันในพื้นที่
ตําบลก้อ 

กิจกรรมโครงการแก้ไข
ปัญหาหมอกควันใน
พื้นที่ตําบลก้อ ค่าใช้จ่าย 
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ 

76,000 หมู่ที่ 1-4 
ตําบลก้อ 

สํานักปลดั     ���� ���� ����      

6. โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
ตําบลก้อ 

ฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)ตําบลก้อ 
ค่าใช้จ่าย ค่าป้าย
ประชาสมัพันธ์ วัสดุ 
อุปกรณ์ ฯลฯ 

30,000 เทศบาลตาํบล
ก้อ 

สํานักปลดั    ����         

7. โครงการติดตั้งเสา
สัญญาณสื่อสารพร้อม
อุปกรณ ์

จ้างเหมาตดิตั้งเสารับส่ง
สัญญาณวิทยุสื่อสาร 
พร้อมอุปกรณ์ในการ
ติดตั้ง 

120,000 เทศบาลตาํบล
ก้อ 

สํานักปลดั        ���� ����    

รวม   261,000               
 
 
 
 



แบบ ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

เทศบาลตําบลก้อ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

4.1.แผนงานการเกษตร 
 

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการคลินิกเกษตร จัดกิจกรรมโครงการคลินิก
เกษตร ค่าใช้จ่ายค่าป้าย
ประชาสมัพันธ์ วัสดุ อุปกรณ์ 
ฯลฯ 

5,000 เทศบาล
ตําบลก้อ 

สํานักปลดั        ����     

2. โครงการบริการศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตร 

จัดกิจกรรมศูนย์บริการการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการ
เกษตร ค่าใช้จ่ายค่าป้าย
ประชาสมัพันธ์ วัสดุ อุปกรณ์ 
ฯลฯ 

10,000 เทศบาล
ตําบลก้อ 

สํานักปลดั        ����     

3. โครงการร่วมงาน
ลําไยจังหวัดลําพูน 

เข้าร่วมกิจกรรมงานลําไยจังหวัด
ลําพูน ค่าใช้จ่ายค่าป้าย
ประชาสมัพันธ์ วัสดุ อุปกรณ์ 
ฯลฯ 

5,000 จังหวัดลําพูน สํานักปลดั           ����  

4. โครงการร่วมงาน
ลําไยอําเภอลี ้

เข้าร่วมกิจกรรมงานลําไยอําเภอ
ลี้ ค่าใช้จ่ายค่าป้าย
ประชาสมัพันธ์ วัสดุ อุปกรณ ์
ฯลฯ 

5,000 อําเภอลี ้ สํานักปลดั           ����  

รวม   25,000               
 



แบบ ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

เทศบาลตําบลก้อ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

4.2.แผนงานงานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการก่อสร้างฝายแม้ว จัดกิจกรรมก่อสร้างฝายแม้ว 
ค่าใช้จ่ายเพื่อจ้างเหมาจัดทํา
ฝายแม้ว ฯลฯ 

40,000 หมู่ที่ 1-4 
ตําบลก้อ 

สํานักปลดั            ���� 

2. โครงการน้ําคือชีวิต 
ศาสตร์พระราชาสู่แปลง
เกษตรผสมผสานประชา
รัฐ 

จัดกิจกรรมโครงการน้ําคือ
ชีวิต ศาสตร์พระราชาสู่
แปลงเกษตรผสมผสาน
ประชารัฐ ค่าใช้จ่ายค่าป้าย
ประชาสมัพันธ์ ต้นกล้าพันธุ์
ไม้ ฯลฯ 

10,000 หมู่ที่ 1-4 
ตําบลก้อ 

สํานักปลดั  ����           

3. โครงการปล่อยปลา สัตว์
น้ําเฉลิมพระเกียรต ิ

จัดกิจกรรมปล่อยปลาและ
สัตว์น้ําเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 
ค่าใช้จ่ายค่าป้าย
ประชาสมัพันธ์ ค่าจ้างเหมา
รถขนส่งลูกปลา พันธุ์ปลา
ต่างๆ ฯลฯ 

5,000 แหล่งน้ําหมู่
ที่ 1-4 

ตําบลก้อ 

สํานักปลดั ����            

4. โครงการลูกต้นไม้เฉลิม
พระเกียรต ิ

จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิม
พระเกียรติ ค่าใช้จ่ายค่าป้าย
ประชาสมัพันธ์ ค่าจ้างเหมา
รถขนส่งต้นกล้าพันธุ์ไม้ ฯลฯ 

5,000 หมู่ที่ 1-4 
ตําบลก้อ 

สํานักปลดั           ����  

5. โครงการฝึกอบรมทบทวน จัดกิจกรรมฝึกอบรมทบทวน 10,000 หมู่ที่ 1-4 สํานักปลดั           ����  



รสทป. (ราษฎร
อาสาสมัครพิทักษ์ป่า) 
เทศบาลตาํบลก้อ 

รสทป. (ราษฎรอาสาสมคัร
พิทักษ์ป่า) เทศบาลตําบลก้อ 
ค่าใช้จ่ายค่าป้าย
ประชาสมัพันธ์ จ้างเหมา
ทําอาหาร วิทยากร ฯลฯ 

ตําบลก้อ 

6. โครงการแหล่งเรยีนรู้
แปลงสาธิตผักสวนครัวรั้ว
กินได ้

จัดทําแหล่งเรียนรู้แปลง
สาธิตผักสวนครัวรั้วกินได้ 
ค่าใช้จ่ายค่าป้าย
ประชาสมัพันธ์  

10,000 เทศบาล
ตําบลก้อ 

สํานักปลดั           ����  

รวม   80,000               
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบ ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

เทศบาลตําบลก้อ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5.1.แผนงานการศึกษา 

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการซักซ้อม
การอพยพกรณี
ฉุกเฉินใน
สถานศึกษา 

กิจกรรมซักซ้อมการป้องกันภยั
การอพยพกรณีฉุกเฉินใน
สถานศึกษา ค่าใช้จ่ายค่าป้าย
ประชาสมัพันธ์ วัสดุอุปกรณ์ใน
การฝึกอบรม/ซักซ้อมแผน 
ค่าตอบแทนวิทยากร อาหาร 
ฯลฯ 

10,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

เทศบาลตาํบล
ก้อ 

สํานักปลดั   ���� ����         

2. โครงการเด็ก
ปฐมวัยใส่ใจภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมส่งเสรมิเด็กปฐมวัยใส่
ใจภูมิปัญญาท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์ วัสดุ อุปกรณ์ 
อาหาร ฯลฯ 

5,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

เทศบาลตาํบล
ก้อ 

สํานักปลดั        ���� ����    

3. โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ค่าใช้จ่ายค่าป้าย
ประชาสมัพันธ์ วัสดุ อุปกรณ์ 
ฯลฯ 

10,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

เทศบาลตาํบล
ก้อ 

สํานักปลดั      ���� ����      

4. โครงการเผยแพร่
กิจกรรมวิชาการ
เด็กปฐมวัย 

กิจกรรมเผยแพร่วิชาการเด็ก 
ค่าใช้จ่ายค่าป้ายประชาสมัพันธ์ 
วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ 

5,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

เทศบาลตาํบล
ก้อ 

สํานักปลดั        ����     

5. โครงการพาน้อง จัดกิจกรรมพาน้องท่องวัฒนธรรม 20,000 ศูนย์พัฒนา สํานักปลดั   ����          



ท่องวัฒนธรรม ค่าใช้จ่ายค่าป้ายประชาสมัพันธ์ 
วัสดุ อุปกรณ์ จ้างเหมารถ อาหาร 
ฯลน 

เด็กเล็ก
เทศบาลตาํบล

ก้อ 
6. โครงการพาน้องสู่

โลกกว้าง 
จัดกิจกรรมพาน้องสู่โลกกว้าง 
ค่าใช้จ่ายค่าป้ายประชาสมัพันธ์ 
วัสดุ อุปกรณ์ จ้างเหมารถ อาหาร 
ฯลฯ 

20,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

เทศบาลตาํบล
ก้อ 

สํานักปลดั    ���� ����        

7. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบรหิาร
สถานศึกษา ค่าอาหารกลางวัน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล
ตําบลก้อ 

245,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

เทศบาลตาํบล
ก้อ 

สํานักปลดั        ���� ����    

8. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบรหิาร
สถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการ
สอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาลตาํบลก้อ 

85,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

เทศบาลตาํบล
ก้อ 

สํานักปลดั        ���� ����    

9. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบรหิาร
สถานศึกษา ค่าหนังสือเรียน 
อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบ
นักเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 

29,380 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

เทศบาลตาํบล
ก้อ 

สํานักปลดั           ���� ���� 

10. โครงการสาน
สัมพันธ์เยี่ยมบ้าน
เด็กนักเรยีน 

กิจกรรมสานสัมพันธ์เยี่ยมบ้าน
เด็กนักเรยีน ค่าใช้จ่ายค่าป้าย ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 

5,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

เทศบาลตาํบล
ก้อ 

สํานักปลดั           ���� ���� 

11. โครงการอบรม
พัฒนาศักยภาพ
การศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ค่าใช้จ่ายค่าป้ายประชาสมัพันธ์ 
อาหาร วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ 

10,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

เทศบาลตาํบล
ก้อ 

สํานักปลดั   ���� ����         

12. โครงการอุดหนุน อุดหนุนโรงเรียนบ้านก้อจัดสรร 788,000 โรงเรียนบ้าน สํานักปลดั ����            



ส่วนราชการ ค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็ก
นักเรียนระดับชั้นอนุบาลและ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 

ก้อจัดสรร 

รวม   1,232,380               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบ ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

เทศบาลตําบลก้อ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา และกีฬา 

5.2.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการแข่งขันกีฬาสี่ก้อ
เกมส ์

จัดการแข่งขันกีฬา
เยาวชน พ่อบ้าน 
แม่บ้านสัมพันธ์ และ
ประชาชนต่อต้านยาเสพ
ติด ค่าป้าย
ประชาสมัพันธ์ ค่าวัสดุ 
ค่าจ้างเหมาจัดเตรียม
สถานที่ ฯลฯ 

150,000 หมู่ที่ 1-4 
ตําบลก้อ 

สํานักปลดั   ���� ����         

2. โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาแก่งก้อเกมส ์

จัดการแข่งขันกีฬาแก่ง
ก้อเกมสส์ําหรับเด็ก 
เยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 
18 ปี ค่าป้าย
ประชาสมัพันธ์ ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมา
จัดเตรียมสถานที่ ฯลฯ 

40,000 หมู่ที่ 1-4 
ตําบลก้อ 

สํานักปลดั   ���� ����         

3. โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลมวลชนอําเภอ
ลี้คัพ 

จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาฟุตบอล
มวลชนอําเภอลี้คัพ และ
เป็นค่าจ้างเหมารถรับ-
ส่ง ฯลฯ 

6,500 หมู่ที่ 1-4 
ตําบลก้อ 

สํานักปลดั  ���� ���� ����         



4. โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬาเทศบาล
และประชาชนสัมพันธ์
จังหวัดลําพูน 

จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาเทศบาลและ
ประชาชนสัมพันธ์
จังหวัดลําพูน และเป็น
ค่าจ้างเหมารถรับ-ส่ง 
ฯลฯ 

30,000 เทศบาล
ตําบลก้อ 

สํานักปลดั ���� ���� ����          

5. โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตอําเภอลี ้

จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตอําเภอลี้ และเป็น
ค่าจ้างเหมารถรับ-ส่ง 
ฯลฯ 

50,000 เทศบาล
ตําบลก้อ 

สํานักปลดั   ���� ����         

รวม   276,500               
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

เทศบาลตําบลก้อ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณสขุและการเสริมสร้างสุขภาพประชาชนบนภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6.1.แผนงานสาธารณสุข 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการครอบครัวอบอุ่น
ชุมชนเข้มแข็ง 

จัดกิจกรรมครัวอบอุ่น
ชุมชนเข้มแข็งของ
เทศบาลตาํบลก้อ เป็น
ค่าใช้จ่ายป้าย
ประชาสมัพันธ์ อาหาร 
วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ 

5,000 เทศบาล
ตําบลก้อ 

สํานักปลดั         ����    

2. โครงการบริหารจัดการ
งานระบบการแพทย์
ฉุกเฉินเทศบาลตําบลก้อ 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการงานระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินและ
พนักงานขับรถกู้ชีพกู้ภัย
ฉุกเฉิน  

400,000 เทศบาล
ตําบลก้อ 

สํานักปลดั ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

3. โครงการป้องกันและ
ควบคุมการแพรร่ะบาด
ของโรคไข้เลือดออก 

ดําเนินการป้องกันและ
ควบคุมการแพรร่ะบาด
ของโรคไข้เลือดออก ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์ วัสดุ 
อุปกรณ์ ฯลฯ 

30,000 หมู่ที่ 1-4 
ตําบลก้อ 

สํานักปลดั         ���� ���� ���� ���� 

4. โครงการรณรงค์สุขอนามัย
ให้เหมาะสมกับการบริโภค 

จั ด กิ จ ก ร ร ม รณ ร ง ค์
สุ ข ภ า พ อ น า มั ย ใ ห้
เหมาะสมกับการบริโภค 
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย  ค่ า ป้ า ย

5,000 หมู่ที่ 1-4 
ตําบลก้อ 

สํานักปลดั       ����      



ประชาสัมพันธ์ อาหาร 
วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ 

รวม   440,000               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบ ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

เทศบาลตําบลก้อ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณสขุและการเสริมสร้างสุขภาพประชาชนบนภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6.2.แผนงานบริหารสาธารณสุขและงานสาธารณสขุอื่น 

ลําดั
บที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการป้องกันและควบคุม
การเฝา้ระวังโรคระบาดของ
โรคมือ เท้า ปาก 

กิจกรรมป้องกันและ
ควบคุมการเฝ้าระวัง
โรคระบาดของโรคมือ 
เท้า ปาก ค่าใช้จ่าย 
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ 

10,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล
ตําบลก้อ 

สํานักปลดั      ����       

2. โครงการป้องกันและควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคต่างๆ 
ที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลตําบล
ก้อ 

กิจกรรมป้องกันและ
ควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคต่างๆ 
ที่เกิดขึ้นในเขต
เทศบาลตาํบลก้อ 
ค่าใช้จ่าย ค่าป้าย
ประชาสมัพันธ์ วัสดุ 
อุปกรณ์ ฯลฯ 

10,000 หมู่ที่ 1-4 
ตําบลก้อ 

สํานักปลดั          ���� ����  

3. โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า 

กิจกรรมสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภยัโรค
พิษสุนัขบ้า ค่าใช้จ่าย 
ค่าวัคซีและอุปกรณ์ใน
การฉีด 

20,000 หมู่ที่ 1-4 
ตําบลก้อ 

สํานักปลดั       ����      

4. โครงการหนูน้อยสุขภาพด ี จัดกิจกรรมอบรมหนู 5,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก สํานักปลดั    ���� ����        



น้อยสุขภาพดี 
ค่าใช้จ่าย ค่าป้าย
ประชาสมัพันธ์ อาหาร 
อาหารว่าง วิทยากร 
ฯลฯ 

เล็กเทศบาล
ตําบลก้อ 

5. โครงการอบรมหนูน้อยฟันงาม จัดกิจกรรมอบรมหนู
น้อยฟันงาม ค่าใช้จ่าย 
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
อาหาร อาหารว่าง 
วิทยากร ฯลฯ 

10,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล
ตําบลก้อ 

สํานักปลดั ����            

6. โครงการพระราชดาํริด้าน
สาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขให้แก่
คณะกรรมการหมู่บ้าน
หมู่ที่ 1-4 ตําบลก้อ 
หมู่บ้านละ 20,000 
บาท 

80,000 หมู่ที่ 1-4 
ตําบลก้อ 

สํานักปลดั    ���� ����        

7. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

จัดซื้อสารเคมีป้องกัน
ไข้เลือดออก 
ทรายอะเบท 

120,000 หมู่ที่ 1-4 
ตําบลก้อ 

สํานักปลดั        ����     

รวม   255,000               
 
 
 
 
 
 

 



แบบ ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

เทศบาลตําบลก้อ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณสขุและการเสริมสร้างสุขภาพประชาชนบนภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6.3.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสขุ 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นํา
ชุมชน อสม . แกนนํา ด้ าน
สุ ข ภ าพ ก ารค วบ คุ ม แ ล ะ
ป้องกันโรค 

จัดฝึ กอบรมพัฒ นา
ศักยภาพผู้ นําชุมชน 
แกนนํา ด้านสุขภาพ
ก า ร ค ว บ คุ ม แ ล ะ
ป้องกันโรค ค่าใช้จ่าย
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
วัสดุ อุปกรณ์ ฯลน 

30,000 หมู่ที่ 1-4 
ตําบลก้อ 

สํานักปลดั      ����       

รวม   30,000               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

เทศบาลตําบลก้อ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน 
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

7.1.แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  

ลําดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดําเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการจัดการเลือกตั้ง
ท้องถิ่น 

จัดการเลือกตั้งของเทศบาล
ตําบลก้อ ตามกฎหมาย 
ค่าใช้จ่าย ค่าจัดสถานที่ วัสดุ 
อุปกรณ์ เอกสาร สิ่งพิมพ์ ฯลฯ 

100,000 เทศบาล
ตําบลก้อ 

สํานักปลดั ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

2. โครงการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณ บดินทรเทพวราง
กูร 

จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพว
รางกูร ค่าใช้จ่าย ค่าพระฉายา
ลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ฯ เครื่องราชสักการะ ฯลฯ 

20,000 เทศบาล
ตําบลก้อ 

สํานักปลดั          ����   

3. โครงการวันท้องถิ่นไทย จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 
กิจกรรมทําบุญตักบาตร จัด
นิทรรศการ การมอบโล่รางวัล 
ฯลฯ 

20,000 เทศบาล
ตําบลก้อ 

สํานักปลดั      ����       

4. โครงการวันเทศบาล จัดกิจกรรมวันเทศบาล 
ค่าใช้จ่าย ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม เตรียมสถานที่ ฯลฯ 

10,000 เทศบาล
ตําบลก้อ 

สํานักปลดั       ����      

5. โครงการอบรมการ
จัดการระบบ 5 ส. 

จัดฝึกอบรมการจัดการระบบ 5 
ส. ค่าใช้จ่าย ค่าป้าย

10,000 เทศบาล
ตําบลก้อ 

สํานักปลดั ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 



ประชาสมัพันธ์ วัสดุ อุปกรณ์ 
อาหารและอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม ฯลฯ 

6. โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม  

จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับผู้บรหิาร 
สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล 
ผู้นําชุมชน ค่าใช้จ่าย ค่าป้าย
ประชาสมัพันธ์ วัสดุ อุปกรณ์ 
ฯลฯ 

20,000 เทศบาล
ตําบลก้อ 

สํานักปลดั  ���� ����          

7. โครงการจัดกิจกรรม
รณรงค์ต้านการทุจริตแก่
เยาวชน ประชาชน ใน
ตําบลก้อ  

จัดกิจกรรมรณรงค์ต้านการ
ทุจริตแก่เยาวชน ประชาชน ใน
ตําบลก้อ ค่าใช้จ่าย ค่าจัดทํา
วารสารประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
ฯลฯ 

25,000 เทศบาล
ตําบลก้อ 

กอง
วิชาการฯ 

      ����      

8. โครงการประชุม
ประชาคมการบูรณาการ
จัดทําแผนพัฒนาหมู่บ้าน
และแผนพัฒนาของ
เทศบาลตาํบลก้อ 

ประชุมประชาคมการบูรณาการ
จัดทําแผนพัฒนาหมู่บ้านและ
แผนพัฒนาของเทศบาลตําบล
ก้อ ค่าใช้จ่าย ค่าจัดสถานที่ 
วัสดุ เครื่องเขียน ฯลฯ 

13,000 หมู่ที่ 1-4 
ตําบลก้อ 

กอง
วิชาการฯ 

   ���� ����        

9. โครงการปรับปรุงศูนย์
ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
ตําบลก้อ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารเทศบาลตาํบลก้อ 
ค่าใช้จ่าย ค่าจัดทําสื่อ
ประชาสมัพันธ์ต่างๆ ฯลฯ 

10,000 เทศบาล
ตําบลก้อ 

กอง
วิชาการฯ 

���� ����           

10. โครงการฝึกอบรม
เผยแพรค่วามรูด้้าน
กฎหมายแก่ผู้ปฏิบัติงาน
ท้องถิ่นและประชาชน
ทั่วไป 

จัดฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ดา้น
กฎหมายแก่ผู้ปฏิบัติงานท้องถิ่น
และประชาชนทั่วไป ค่าใช้จ่าย 
ค่าจัดทําป้ายประชาสมัพันธ์ 
วิทยากร จ้างเหมาจัดทําอาหาร

20,000 เทศบาล
ตําบลก้อ 

กอง
วิชาการฯ 

        ����    



พร้อมเครื่องดืม่ ฯลฯ 
11. โครงการจัดเก็บภาษี

เคลื่อนที่และ
ประชาสมัพันธ์การชําระ
ภาษีเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้ ประจําปี พ.ศ.
2561 

จัดเก็บภาษีเคลื่อนที่และ
ประชาสมัพันธ์การชําระภาษี
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้ ประจําปี พ.ศ.
2561 ค่าใช้จ่าย ค่าป้าย
ประชาสมัพันธ์ อาหารว่าง 
จัดพิมพ์แผนที่และจัดทํา
เอกสารต่างๆ ฯลฯ 

3,000 หมู่ที่ 1-4 
ตําบลก้อ 

กองคลัง   ���� ���� ����        

12. โครงการเพิ่มศักยภาพ
ด้านการเงินและบัญชี 

ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพด้าน
การเงินและบัญชี ค่าใช้จ่าย ค่า
สมนาคุณวิทยากร เอกสาร
ต่างๆ ฯลฯ 

5,000 เทศบาล
ตําบลก้อ 

กองคลัง       ����      

13. โครงการอบรม
คณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้าง 

จัดฝึกอบรมคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง ค่าใช้จ่าย ค่าจ้าง
เหมาอาหาร อาหารว่าง ป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการฯ ฯลฯ 

5,000 เทศบาล
ตําบลก้อ 

กองคลัง     ����        

14. ครุภณัฑ์สาํนักงาน จัดซื้อเครื่องดดูฝุ่น ขนาด 25 
ลิตร จํานวน 1 เครื่อง เครื่อง
ละ 14,000 บาท 

14,000 เทศบาล
ตําบลก้อ 

สํานักปลดั          ����   

15. ครุภณัฑ์สาํนักงาน จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน
กระจก จํานวน 2 ตู้ ตู้ละ 
3,500 บาท 

7,000 เทศบาล
ตําบลก้อ 

สํานักปลดั          ����   

16. ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
จํานวน 2 เครื่อง เครื่องละ 
4,300 บาท 

8,600 เทศบาล
ตําบลก้อ 

สํานักปลดั          ����   

17. ครุภณัฑ์สาํนักงาน จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 7,000 เทศบาล กอง          ����   



กระจก จํานวน 2 ตู้ ตู้ละ 
3,500 บาท 

ตําบลก้อ วิชาการ
และ

แผนงาน 
18. ครุภณัฑ์สาํนักงาน จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 1 

ตู้ ตู้ละ 5,500 บาท 
5,500 เทศบาล

ตําบลก้อ 
กอง

วิชาการ
และ

แผนงาน 

         ����   

19. ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 
หรือชนิด LED ขาวดําชนิด 
Network แบบ 1  เครื่องละ 
7,900 บาท 

7,900 เทศบาล
ตําบลก้อ 

กอง
วิชาการ

และ
แผนงาน 

         ����   

20. จ้างองค์กรหรือสถาบันที่
เป็นกลางเป็นผู้สํารวจ
ความพึงพอใจ
ผู้รับบริการจากเทศบาล
ตําบลก้อ 

จ้างเหมาองค์กรหรือสถาบันที่
เป็นกลางเป็นผู้สํารวจความพึง
พอใจผู้รับบริการจากเทศบาล
ตําบลก้อ 

20,000 เทศบาล
ตําบลก้อ 

กอง
วิชาการ

และ
แผนงาน 

  ���� ����         

21. ครุภณัฑ์สาํนักงาน จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน
กระจก จํานวน 2 ตู้ ตู้ละ 
3,500 บาท 

7,000 เทศบาล
ตําบลก้อ 

กองคลัง         ����    

22. ครุภณัฑ์สาํนักงาน จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 4 
ชั้น จํานวน 1 ตู้ ตู้ละ 4,500 
บาท 

4,500 เทศบาล
ตําบลก้อ 

กองคลัง         ����    

23. ครุภณัฑ์สาํนักงาน จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 1 
ตู้ ตู้ละ 5,500 บาท 

5,500 เทศบาล
ตําบลก้อ 

กองคลัง         ����    

24. ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับประมวลผล แบบที่ 1 
จํานวน 1 เครื่อง เครื่องละ 
22,000 บาท 

22,000 เทศบาล
ตําบลก้อ 

กองคลัง         ����    



25. ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 
ขาว-ดําจํานวน 1 เครื่อง เครื่อง
ละ 2,600 บาท 

2,600 เทศบาล
ตําบลก้อ 

กองคลัง         ����    

26. ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 
800 VA จําวน 3 เครื่อง 
เครื่องละ 2,500 บาท 

7,500 เทศบาล
ตําบลก้อ 

กองคลัง         ����    

รวม   380,100               
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบ ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

เทศบาลตําบลก้อ อําเภอลี้  จังหวัดลําพูน 
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและเทคโนโลยี 

7.5.แผนงานงบกลาง 
ลําดับ

ที่ 
โครงการ 
/กิจกรรม 

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นใน

โครงการ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ดําเนินการ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

พ.ศ. ๒๕๖1 พ.ศ. ๒๕๖2 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. ค่าชําระหนี้เงินต้น ชําระหนี้ เงินโครงการ
ก่ อ ส ร้ า งอ าค าร ห้ อ ง
ประชุมเทศบาลตําบล
ก้อ 

378,000 เทศบาลตาํบล
ก้อ 

กองคลัง         ����    

2. ค่าชําระดอกเบี้ย ชําระหนี้ เงินโครงการ
ก่ อ ส ร้ า งอ าค าร ห้ อ ง
ประชุมเทศบาลตําบล
ก้อ 

85,000 เทศบาลตาํบล
ก้อ 

กองคลัง         ����    

3. เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

ส ม ท บ ก อ ง ทุ น
ประกันสังคม 

75,400 เทศบาลตาํบล
ก้อ 

กองคลัง ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

4. สํารองจ่าย สํารองจ่ายฉุกเฉิน 150,000 เทศบาลตาํบล
ก้อ 

กองคลัง             

5. รายจ่ายตามข้อผูกพัน สมทบระบบหลักประกัน
สุขภาพฯ 

255,000 เทศบาลตาํบล
ก้อ 

กองคลัง   ����          

6. เงินสมทบบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

สมทบบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) 

306,066 เทศบาลตาํบล
ก้อ 

กองคลัง   ����          

7. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ่ า ย เ งิ น เ บี้ ย ยั ง ชี พ
ผู้สูงอายุ 442 ราย 

3,600,000 เทศบาลตาํบล
ก้อ 

กองคลัง ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 



8. เบี้ยยังชีพคนพิการ จ่ายเงิน เบี้ย ยั งชีพคน
พิการ 168 ราย 

1,728,000 เทศบาลตาํบล
ก้อ 

กองคลัง ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

9. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ จํานวน 18 ราย 

150,000 เทศบาลตาํบล
ก้อ 

กองคลัง ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

10. สมทบระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือในเขตพื้นที่เทศบาล
ตําบลก้อ 

จ่ าย เงินสมทบระบ บ
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือในเขต
พื้นที่เทศบาลตําบลก้อ 

70,000 เทศบาลตาํบล
ก้อ 

กองคลัง   ����          

รวม   6,797,466               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี  3   
การติดตามและประเมินผลการนําแผนดําเนินงานไปสู่การปฏิบัติ 

การติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าท่ีท่ีสําคัญในการดําเนินงานพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 3 พ.ศ.2561   

 ข้อ ๑2 ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ 29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน
ต่อผู้บริหารท้องถ่ินเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน พร้อมท้ัง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” 

ข้อ ๑3 ให้ยกเลิกความใน (5) ของข้อ 30 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

 “(5) ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถ่ิน พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ให้ประชาชนในท้องถ่ิน
ทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และ
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุก
ปี” 
การตรวจสอบโดยอําเภอ 

โดยมีหน้าท่ีกํากับดูแลให้เทศบาลตําบลใช้แผนพัฒนาของเทศบาลเป็นแนวทางจัดทําเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี 

โดยตรวจสอบการดําเนินงานของเทศบาลในอํานาจการกํากับดูแลของนายอําเภอเมืองพะเยาตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  มาตรา  71  ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
 
การตรวจสอบและติดตามโดยประชาคม 

1.เทศบาลตําบลแต่งต้ังผู้แทนประชาชนหรือผู้แทนประชาคมข้อเสนอของประชาชน  โดยเลือกผู้ท่ีมี
ความรู้หรือมีประสบการณ์เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง  

2.ผู้แทนชุมชนหรือผู้แทนประชาคมรวมท้ังประชาชนท่ัวไปสามารถตรวจสอบและดําเนินงานของเทศบาล
ตําบลให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 

3.เม่ือสิ้นปีงบประมาณให้คณะผู้บริหารประชุมชี้แจงผลการดําเนินงานในรอบปีต่อประชาคมตําบลเพ่ือให้
ประชาชนได้แสดงความเห็นรวมท้ังให้ข้อเสนอแนะต่อผลการดําเนินงาน 
 


